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Nie ma nudy w mieście

Autobus dla dzieci – potrzebny od zaraz

„Szybka” randka„Szybka” randka w ZDK w ZDKuu

Rodzice zabierają swoje dzieci ze szkółRodzice zabierają swoje dzieci ze szkół
Ponad 15 000 dzieci w  Polsce 

uczy się w  domu. „Edukacja 
domowa zyskuje na popular-

ności” mówi Jolanta Misiak, dyrek-
tor Wydziału Pragmatyki Zawo-
dowej i  Analiz Kuratorium Oświa-
ty w  Lublinie. Rosną wymagania 
dzieci ale także oczekiwania rodzi-
ców. W  całym województwie lu-
belskim już ponad 320 dzieci na-
uczanych jest w  domu przez ro-
dziców lub opiekunów natomiast 
w samym powiecie zamojskim ta-
kich dzieci jest już jedenaścioro. 
Głównie są to uczniowie szkół po-
nadpodstawowych. Tzw. edukacja 
domowa odbywa się na wniosek 
rodziców skierowany do dyrekto-
ra szkoły, w  której uczy się dziec-
ko a  dyrektor zezwala bądź od-
mawia na nauczanie poza szko-
łą. „Do wniosku do dyrektora dołą-
cza się oświadczenie rodziców doty-
czące zapewnienia dziecku warun-
ków, które umożliwią mu realizację 
podstawy programowej na danym 
etapie kształcenia oraz zobowiąza-
nie, że dziecko będzie przystępowa-
ło do rocznych egzaminów klasyfi-
kacyjnych” informuje dyrektor Mi-
siak. Edukacja domowa wydaje się 
mniej stresująca: uczeń nie cho-
dzi do szkoły, nie ma zadań domo-
wych, kartkówek, sprawdzianów. 
Obowiązują jednak roczne egza-
miny klasyfikacyjne z  podstawy 
programowej, uczeń musi je zdać 
aby otrzymać promocję do kolej-
nej klasy.

„Nauczanie domowe to jed-
na z  możliwości kształcenia, ale na 
pewno nie dla wszystkich uczniów; 
w  procesie edukacji bardzo ważne 
są też relacje, kontakt z rówieśnika-
mi” zaznacza dyrektor Misiak.

Pani Iga i Pan Robert jako jed-
ni z pierwszych w Polsce, zdecydo-
wali się na edukację domową swo-
ich synów, starszy syn, Jan - obec-

nie 20 lat - student II roku Wy-
dz. Lekarsko-Dentystycznego na 
Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym, w edukacji domowej był 
w dwóch ostatnich latach podsta-
wówki - wówczas była to 5 i 6 kla-
sa - młodszy syn, Maciej - obec-
nie 13 lat - uczeń 7 klasy szkoły 
podstawowej, w  edukacji domo-
wej pierwszy rok. „Nasza przygoda 
z  edukacją domową rozpoczęła się 
10 lat temu. Wtedy była to całkowita 
nowość w Polsce. W przypadku star-
szego syna szkoła systemowa koli-
dowała z  uprawianiem sportu. In-
tensywnych treningów, zgrupowań 
i  wyjazdów na zawody sportowe 
nie można było pogodzić z codzien-
ną szkołą. Decydując się na eduka-
cję domową przecieraliśmy szlak. 
W  naszej szkole Janek był pierw-
szym i jedynym uczniem, który uczył 
się w domu” mówi Pan Robert. „De-
cyzję o  rozpoczęciu przez młodsze-
go syna, Maćka przygody z edukacją 
domową podjęliśmy po wielu dłu-
gich rodzinnych naradach i  dysku-
sjach. Decyzja nie była wymuszona 
okolicznościami. W przypadku Mać-
ka szkoła nie koliduje z pasjami” do-
daje tata chłopców.

Na pytanie, czy dziecku nie 
brakuje kontaktu z  rówieśnikami 
Pani Iga odpowiada:

„Kontakt z rówieśnikami można 
realizować na bardzo wiele różnych 
sposobów i  zdecydowanie szko-
ła w  dzisiejszym wydaniu wcale nie 
jest najlepszym z nich. Umożliwienie 
dziecku poszukiwania swoich zain-
teresowań, nowych pasji, dając mu 
więcej czasu niewypełnionego bez-
ustanną i narzuconą odgórnie obec-
nością innych ludzi wokół, bywa 
bardzo inspirujące i daje pozytywne 
efekty. Umiejętność gry na ukulele 
i gitarze, którą Maciek zyskał w cią-
gu ostatnich dwóch miesięcy, mając 
po prostu czas do własnej dyspozy-
cji, jest jednym z takich efektów. Dziś 
nasz syn spotyka się z kolegami, aby 
wspólnie grać na ulubionych instru-
mentach. A  odpowiedź na pytanie: 
"Co robiliście u  Filipa?" - "Graliśmy!" 
nabiera w  dzisiejszych okoliczno-
ściach zupełnie nowego i cieszącego 
nas znaczenia”

Pod linkiem www.edudom-
projekt.pl znajdziecie więcej in-
formacji na temat projektu sfinan-
sowanego z  funduszy EOG – Pro-
gram Edukacja - nakierowanego 
na wsparcie współpracy dziecka ( 
i  jego rodzica) w  edukacji domo-
wej ze szkołą.

Dziś życie towarzyskie kwit-
nie głównie „w sieci” na portalach 
społecznościowych czy randko-
wych.Poznajemy ludzi szybko 
i  dużo i  tak samo szybko znajo-
mości te kończą się. Jest nam co-
raz trudniej znaleźć partnera, bo 
oprócz tego że ktoś nam się po-
doba czy jest po prostu „fajny” 
i  go lubimy musi spełniać nasze 
wymagania, a  te często są zbyt 
wygórowane. Teoretycy tematu 
twierdzą, że osoby samotne mo-

gą być twórcze a stan ten będzie 
wpływał korzystnie na poznanie 
samego siebie. Istnieją jednak do-
wody, że ryzyko zapadnięcia na 
choroby serca i zgony z ich powo-
du jest uzależnione od siły relacji 
rodzinnych i  towarzyskich. „Brak 
bliskiej osoby, to brak chęci do 
życia”pisze SinSlave na forum dla 
osób samotnych. „Najgorsza jest 
izolacja, bo trudniej się wygrze-
bać z  samotności” mówi aniuu1 
na innym forum dla samotnych.

Dlatego daj sobie szansę i wy-
ślij formularz zgłoszeniowy do 
ZDK. W tegorocznej edycji zapro-
szone są osoby w wieku 35-50 lat. 
Na zgłoszenia jest czas do 8 lute-
go (środa). Zgłoszenia można do-
starczać osobiście do Zamojskie-
go Domu Kultury lub elektronicz-
nie na adres: organizacja@zdk.
zamosc.pl. Zgłoszenie jest ważne 
wyłącznie z  potwierdzeniem za-
kupu biletu wstępu w cenie 30 zł. 
Kulturalna Randka rozpocznie się 
o godz. 18:00 w sali kolumnowej 
ZDK. Pracownicy przygotują sto-
liki z krzesełkami i zadbają o  luk-
sus uczestników tak, aby każdy 
podczas rozmowy czuł się kom-
fortowo.

Podczas sobotniego wieczoru 11 lutego zgłoszeni do progra-
mu Kulturalna Randka w ZDK będą mieli szansę porozmawiać 
z osobami, którym brakuje Kogoś do pełni szczęścia. ZDK za-

prasza każdego kto szuka drugiej połówki, bratniej duszy, z  którą 
można podzielić się troskami i radościami, pójść na spacer, do kina 
lub kawę.

Trwają ferie zimowe w  wo-
jewództwie lubelskim 
(a  także łódzkim, podkar-

packim, pomorskim i  śląskim). 
Zimowy wypoczynek dobiega 
końca 29 stycznia. 

Dla dzieci jest to czas wypo-
czynku, oderwania się od nauki 
ale także wzmożonej aktywno-
ści fizycznej na świeżym powie-
trzu. W  pierwszym tygodniu fe-
rii aura zrobiła wypoczywającym 
uczniom niespodziankę, ponie-
waż obficie sypnęło śniegiem. Te 
dzieci, które nie wyjeżdżają na zi-
mowy wypoczynek i  szaleństwa 
na stoku, mogą skorzystać z pro-
pozycji spędzenia ferii w mieście. 
Imponująco w  tym sezonie wy-
gląda oferta zamojskich ośrod-
ków kultury i sportu.

Zamojski Dom Kultury za-
prasza na ZIMOWE PODRÓŻE- 
FERIE Z  ZDK. Zajęcia skierowa-
ne są do dzieci w  dwóch kate-
goriach wiekowych 6-10 lat oraz 
8-12 lat. Zajęcia będą odbywały 
się w dniach 23-27 stycznia w go-
dzinach 10.00 – 12.00 w  Zamoj-
skim Domu Kultury przy ulicy Par-
tyzantów 13. Podczas zajęć dzie-
ci będą mogły zapoznać się z za-
gadnieniami z  zakresu geogra-
fii, historii czy też ciekawostka-

mi o kulturze. Przygotowany pro-
gram przybliży kraje takie jak Iran, 
Wielka Brytania, Hiszpania, Chi-
ny. Udział w zajęciach jest płatny 
i wynosi 10 zł. Liczba  miejsc jest 
ograniczona dlatego też koniecz-
na jest wcześniejsza rezerwacja.

Młodzieżowy Dom Kultu-
ry im. Kornela Makuszyńskie-
go w  Zamościu serdecznie za-
prasza wszystkich zainteresowa-
nych do aktywnego spędzania 
czasu wolnego podczas ferii zi-
mowych. Uczestnicy zajęć w MDK 
mają możliwość rozwijania swo-
ich pasji artystycznych z dziedzi-
ny fotografii, plastyki, tańca, mu-
zyki, kształtowania różnorod-
nych zainteresowań, rywalizo-
wania podczas gier zespołowych 
i  indywidualnych oraz integro-
wania się w grupach. Oferta pod 
nazwą „Kolorowe Ferie w  MDK” 
skierowana jest do dzieci i  mło-
dzieży w wieku od 6 do 18 lat. Wa-
runkiem udziału jest dostarcze-
nie karty kwalifikacyjnej/zgody 
rodzica na udział dziecka w zaję-
ciach okresowych (druk dostępny 
jest w sekretariacie MDK Zamość 
lub na stronie internetowej MDK).

Kinomani będą zaś mogli 
skorzystać z  oferty przygotowa-
nej przez CKF Stylowy w Zamo-

ściu. Na wszystkie seanse rozpo-
czynające się przed godziną 15 
obowiązywać będą bilety w spe-
cjalnej promocyjnej cenie 18 zł. 
Repertuar obejmuje premiery fil-
mowe, filmy dla młodzieży oraz 
animacje dla dzieci. CKF Filmowy 
zaprasza na projekcje filmów ta-
kich jak : Kot w  butach. Ostatnie 
życzenie, Mumie, Zadziwiający 
kot Maurycy, Avatar: Istota wody.

Propozycją OSiR Zamość 
są Multisportowe ferie z  OSIR 
w dniach 23-27 stycznia. To zaję-
cia na hali tenisowej, w  sali mat 
i na lodowisku.

Muzeum Zamojskie propo-
nuje program, dzięki któremu 
dzieci i młodzież bedą mogły za-
poznać się ze sposobem życia 
dawnych mieszkańców Hetmańs-
kiego Grodu. Ofertę przygoto-
wało też Muzeum Fortyfikacji 
i  Broni „Arsenał”. Jest to cykl 
spotkań w środy i piątki o otwar-
tej formule w  wybranych obiek-
tach muzeum, oferta skierowana 
jest do wszystkich, których intere-
sują ciekawostki historyczne. 

Na zajęcia literacko- plastycz-
ne oraz warsztaty muzyczne za-
prasza Książnica Zamojska.

Stowarzyszenie „Krok za 
Krokiem” serdecznie 
zaprasza na XI Charyta-

tywne Ostatki Karnawałowe 
w  Carskich Koszarach, któ-
re odbędą się w sobotę 11 lu-
tego 2023 r. początek o godz. 
19.30. Karta wstępu w  cenie 
230 zł od osoby do nabycia 
w Hotelu Carskie Koszary***. 
Muzyka na żywo w  wykona-
niu zespołu TANGO.

XI Charytatywne Ostatki 
Karnawałowe mają Patronat 
honorowy Prezydenta Miasta 
Zamość Pana Andrzeja Wnuka.

„Hotel Carskie Koszary 
przeznacza dochód z  impre-
zy na Stowarzyszenie "Krok za 
Krokiem" w Zamościu. Tak więc 
gwarantujemy Państwu wspa-
niałą zabawę połączoną ze 
szczytnym celem. W  tym ro-
ku jest nim zakup nowego au-
tobusu. Dlatego hasło wieczo-
ru brzmi: „Autobus dla DZIECI – 
potrzebny od zaraz” - zaprasza-
ją Organizatorzy.

Autobusy Stowarzyszenia 
„Krok za Krokiem” pokonują 
codziennie łącznie około 2100 
km. Tak duża liczba przejecha-
nych kilometrów wpływa na 
ich szybką eksploatację i  nie-
stety awaryjność. Pod koniec 
2022 roku jeden z autobusów 
służący od 12 lat i  po przeje-
chaniu setek tysięcy kilome-
trów uległ awarii, której napra-
wa jest kolosalnie droga i tym 
samym nie jest opłacalna. 

W  chwili obecnej Stowa-
rzyszenie “Krok za Krokiem”, 
aby zapewnić dzieciom i mło-
dzieży z niepełnosprawnością 
bezpieczny, codzienny dojazd 
z domu na rehabilitację i edu-
kację zmuszone jest wymie-
nić jeden z najstarszych auto-
busów.

http://www.edudomprojekt.pl/
http://www.edudomprojekt.pl/
mailto:organizacja@zdk.zamosc.pl
mailto:organizacja@zdk.zamosc.pl
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Najlepszy wynik w historii Spółki PKP LHS Spacer w koronach drzew
Pomimo trwającego od 24 lutego 2022 r. konflik-

tu zbrojnego na Ukrainie, zamknięcia granic 
z Rosją i Białorusią oraz portów Morza Czarnego, Spół-

ka PKP LHS w roku 2022 zrealizowała  przewozy na pozio-
mie  11,108 mln ton.

Przekroczenie 11 milionów 
ton to rekordowy wynik w za-
kresie przewozów w całej histo-
rii Spółki PKP LHS. Wynik ten uzy-
skano przy dotychczas najniż-
szym udziale przewozów rudy 
żelaza i dominacie przewozów 
pozostałych ładunków, wymaga-
jących znacznie większych nakła-
dów finansowych oraz wzmożo-
nej pracy naszych pracowników, 
a także służb administracji pań-
stwowej na granicy.

Realizacja takich przewo-
zów była możliwa dzięki prowa-
dzonej w ostatnich latach inten-
sywnej działalności inwestycyj-
nej przez Spółkę PKP LHS. Na bar-
dzo dobry wynik przewozowy 
istotny wpływ miały też przewo-
zy realizowane w ramach pomo-
cy humanitarnej Ukrainie – po-
wiedział Zbigniew Tracichleb, 
Prezes Zarządu PKP LHS.

Spółka w 2022 roku zrealizo-
wała szereg inwestycji na łącz-
ną kwotę ponad 57 mln zł, m.in.: 
przebudowano układ torowy 

wraz z modernizacją hali wa-
gonowej na stacji Hrubieszów 
LHS, zakończono II etap inwesty-
cji dotyczącej zabudowy urzą-
dzeń SRK, pozwalających w peł-
ni zobrazować sytuację rucho-

wą na szlakach, mijankach i sta-
cjach. Kolejna inwestycja Spółki 
budowa mijanki Zamość – Maj-
dan LHS, znacznie przyczyniła 
się do zwiększenia przepustowo-
ści linii nr 65. Na terenie Termina-
la Przeładunkowego Szczebrze-
szyn LHS oddano do użytku halę 
magazynową. Na terenach Spół-
ki PKP LHS powstało 7 farm foto-
woltaicznych o łącznej mocy po-
nad 365 kWh.

Roztocze to region słynący 
z turystyki. Poszczycić mo-
żemy się czystym powie-

trzem, co za tym idzie odwie-
dzają nas turyści z największych 
aglomeracji miejskich. Z  uwa-
gi na to, że turyści dziś są coraz 
bardziej wymagający naprzeciw 
ich oczekiwaniom postanowił 
wyjść Roztoczański Park Naro-
dowy i  wybudować obiekt edu-
kacyjno- muzealny, ścieżkę w ko-
ronach drzew oraz wieżę wido-
kową.

„Rozpisaliśmy konkurs na wy-
konanie w Zwierzyńcu obiektu edu-
kacyjno- muzealnego z salą typu ki-

nowego do oglądania filmów ale 
także prowadzenia konferencji oraz 
użytkową piwnicą do zadań eduka-
cyjnych. Z  tego obiektu wychodzić 
będzie ścieżka w  koronach drzew 
do stawów Echo, z której widać bę-
dzie Kościółek na Wodzie i Browar” 
mówi Tadeusz Grabowski z  Roz-
toczańskiego Parku Narodowego.

Wartość inwestycji oszaco-
wano na 43 mln zł. Finansowana 
będzie z  Funduszy Europejskich 
i środków własnych. Pamietać na-
leży że ścieżka nie może pomniej-
szyć walorów widokowych parku. 
Roztoczański Park Narodowy na-
kreślił jedynie wizję jak ma wyglą-

dać konstrukcja licząc tym samym 
na to, że wpłynie co najmniej kilka 
propozycji tejże struktury.

„Na ścianie lasu w  Panasów-
ce powstanie wieża widokowa uka-
zująca pejzaż miejsc takich jak Ły-
se Byki czy Żelebsko oraz ukazująca 
piękno doliny Wieprz” dodaje Tade-
usz Grabowski.

Zwierzyniec i okolice to wyjąt-
kowo urokliwe miejsca a przystę-
pujący do konkursu muszą mieć 
na uwadze to aby je uwydatnić. 
Szacuje się że budowa potrwa naj-
bliższe 5 lat. Fragmenty obiektu 
będą przystosowane również dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Parkowanie po nowemu

Przypominamy, że od lute-
go 2022 roku obowiązują nowe 
zasady w  zamojskich strefach 
płatnego parkowania. W strefie 1 
znajdują się dwie podstrefy. Pod-
strefa A obejmuje obszar Zespo-
łu Staromiejskiego z  zabytkową 
zabudową, natomiast podstre-
fa B to dwa parkingi – przy par-
ku miejskim (ul. Piłsudskiego) 
oraz przy Skwerze Mikołajczuka 
(ul. Partyzantów – PZU). Zgod-
nie z wolą radnych, w podstrefie 
B opłata za postój jest pobierana 
tylko przez pół roku, w  sezonie 
turystycznym, tj. od 1 kwietnia 
do 30 września. Tam również jest 
dostępna dla kierowców opłata 
całodobowa w wys. 30,00 zł.

Wysokość opłaty dodatko-
wej, tj. opłaty za postój bez uisz-
czenia opłaty za postój wyno-
si 100,00 zł w podstrefie A, 80,00 
zł w  podstrefie B oraz 50,00 zł 
w strefie 2.

Zgodnie z  Uchwałą nr 
XLI/604/2022 Rady Miasta Za-

mość z  dnia 31 stycznia 2022 r. 
I  tak za parkowanie w  strefie 1: 
w podstrefie A zapłacimy odpo-
wiednio 4zł, 4,5zł i 5 zł za 1, 2 ,3 
trzecią godzinę parkowania, a za 
każdą kolejną 4zł. W  podstre-
fie B parkowanie to wydatek 3zł, 
3,5zł i 4zł za 1,2 i 3 godzinę posto-
ju. Każda kolejna godzina parko-
wania to 3zł.

W  strefie 2 postój kosztu-
je nieco mniej i wynosi 2zł, 2,4zł 
i  2,80zł odpowiednio za 1, 2 i  3 
godzinę parkowania.

Mieszkańcy oraz przedsię-
biorcy mają możliwość skorzy-
stania z  opłaty abonamentowej 
za korzystanie z parkingów.

W  skład podstrefy A  wcho-
dzą ulice: Zamenhofa, Pereca, 
Kołłątaja, Ormiańska, Grodzka, 
Staszica, Żeromskiego, Kościusz-
ki, Kolegiacka, Ratuszowa, Mo-
randa, Solna, Daniłowskiego,  Ba-
zyliańska, Grecka, Plac Stefanide-
sa, Plac Jaroszewicza, Plac Wol-
ności, Skwer Jana Pawła II.

W skład podstrefy A nie 
wchodzi parking na Rynku Sol-
nym.

W skład podstrefy B wcho-
dzą: parking przy ul. Piłsudskie-
go (przy parku), parking przy ul. 
Partyzantów (przy Skwerze Mi-
kołajczyka).

W pierwszych dniach stycznia bieżącego roku, w Strefie 1 
płatnego parkowania, na terenie Zespołu Staromiejskie-
go zamontowano 10 nowych parkomatów. W większości 

zastąpiły one urządzenia dotychczas istniejące, wyeksploatowane, 
które ulegały awariom i wymagały częstych interwencji serwisan-
tów. Nowe parkomaty są własnością firmy, która na zlecenie Zarzą-
du Dróg Grodzkich obsługuje strefy płatnego parkowania. Są no-
woczesne, bardzo łatwe, intuicyjne w obsłudze (co jest szczególnie 
istotne dla osób starszych), do zasilania wykorzystują energię sło-
neczną.

Święta, święta i po świętach
1 luty: Osiedle Partyzantów, 
Osiedle Słoneczny Stok, Osiedle 
Zamoyskiego

2 luty: Osiedle Nowe Miasto

3 luty: Osiedle Świętego Piątka, 
Osiedla Promyk, Osiedla Zamczy-
sko , Osiedle Koszary, Osiedle Ka-
mienna, Osiedle Planty – zabudo-
wa wielorodzinna

6 luty: Osiedle Rataja , Osie-
dle Majdan, Osiedle Kilińskiego, 
Osiedle Powiatowa

7 luty: Osiedle Karolówka, Osie-
dle Stare Miasto, Osiedle Błonie, 
Osiedle Orzeszkowej-Reymonta, 
Osiedle Janowice

Poświąteczne drzewka po-
winny być pozostawione przy   
śmietniku, aby służby porządko-
we miały do nich łatwy dostęp. 
Choinki należy wystawić najpóź-

niej do godziny 6.00 w dniu od-
bioru.

Harmonogram dla naszego 
adresu możemy również spraw-
dzić na stronie PGKu. Alternaty-
wą jest zawiezienie choinki do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK)

W lutym na terenie Zamościa PGK przeprowadzi mobilną zbiór-
kę choinek. Odbiór drzewek z poszczególnych lokalizacji bę-
dzie przebiegał według poniższego harmonogramu:
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W całej sieci bibliotecznej zarejestro-
waliśmy ogółem 11  258 czytelników, tj. 
osób które przychodzą do bibliotek i wy-
pożyczają zbiory do domu. Wynik ten nie 
jest szczytem naszych marzeń, bo w roku 
przed pandemią (2019) było nieco lepiej, 
ale zdołaliśmy odpracować straty, które 
sięgały ponad 10%. Czytelnicy w 2022 
roku stanowili 18,1% wszystkich miesz-
kańców Zamościa i jest to więcej niż w 
dwóch poprzednich latach, ale mniej niż 
w 2019 roku, kiedy wskaźnik rozczytania 
wynosił 19%. 

Poza osobami, którzy wypożycza-
ją zbiory do domu, (w języku bibliote-
karskim dokonują wypożyczeń „na ze-
wnątrz”) spora grupa ludzi korzysta ze 
zbiorów udostępnianych tylko w czytel-
niach (książek, czasopism, zbiorów spe-
cjalnych), bądź też poszukuje informacji 
w sieci Internet lub w bazach udostęp-
nianych w bibliotece. Biblioteka rejestru-
je wówczas liczbę osób odwiedzających. 
W 2022 roku zarejestrowaliśmy ogółem 
80 310 odwiedzin czytelniczych, co w po-
równaniu z dwoma poprzednimi latami 
stanowi wzrost o ponad 13%. 

Jeśli chodzi o liczbę udostępnio-
nych zbiorów, czyli tzw. wypożyczeń w 
całej sieci zarejestrowano ich 219  428, 
co oczywiście robi pewne wrażenie. Tu-
taj utrzymują się jeszcze niewielkie ten-
dencje spadkowe (na poziomie 2,8%), ale 
nie są one tak wysokie, jak w czasie pan-
demii, kiedy sięgały 16% w 2020 i 7% w 
2021 r. Jaka jest przyczyna problemów 
z odbudowaniem wskaźników wypoży-
czeń osiąganych w latach sprzed pan-
demii? Ubywa nam mieszkańców, w tym 
czytających. W czasie pandemii zmar-
ło wielu naszych czytelników, zwłasz-
cza systematycznie odwiedzających nas 
seniorów. Nie mniej istotne wydaje się 
też doposażenie w zbiory (m.in. ze środ-
ków MKiDN) bibliotek szkolnych, a także 
zwiększająca się z roku na rok lista lek-
tur dostępna online w domenie publicz-
nej. Coraz większą popularnością cieszą 
się kody LEGIMI, czyli kody dostępu do 
e-booków (tzw. wirtualnej wypożyczalni 
książek) i inne zdalne (płatne) usługi do-
stępu do książek. Odpowiedzią Książni-
cy Zamojskiej na to czytelnicze novum 
jest zwiększenie liczby oferowanych 
przez nas dla czytelników kodów w abo-
namencie czytelniczym na 2023 rok. Do-
tychczas biblioteka w Zamościu, średnio 
w skali miesiąca miała do rozdania ok. 60 
kodów w 2021 roku i 77 w 2022. W roku 
bieżącym zwiększyliśmy tę pulę do 90 
kodów.

Systematyczne uzupełnianie zaso-
bów biblioteki również w książkę trady-
cyjną uzależnione jest od możliwości fi-
nansowych w tym również od pozyska-
nych środków zewnętrznych (dotacji mi-
nisterialnej w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa). W tym 
miejscu warto podkreślić, że kwota do-
tacji zależna jest od liczby zarejestro-
wanych w bibliotece czytelników i licz-
by wypożyczeń. Stąd apel do mieszkań-
ców miasta i powiatu – zapisujmy się do 

bibliotek, wypożyczajmy książki, bo to 
ma ogromy wpływ – na liczbę nowości, 
które pojawią się w zbiorach naszych bi-
bliotek. „Czytanie książek to najpiękniej-
sza zabawa, jaką sobie ludzkość wymy-
śliła” to cytat z Noblistki Wisławy Szym-
borskiej. Bieżący rok został przez Sejm 
RP ustanowiony jej rokiem. Inny Noblista 
Henryk Sienkiewicz zanotował „Gdy się 
ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, 
albo zapomni o tym, co mu dolega, albo 
zaśnie – w każdym razie wygra”. Wygraj-
my razem – czytajmy!

Działania biblioteki nie skupiają się 
jedynie na gromadzeniu i udostępnianiu 
zbiorów. Wiadomo to nie od dziś. Biblio-
teki są organizatorami wielu wydarzeń 
kulturalnych zarówno w swoich siedzi-
bach, jak i w przestrzeni miasta. W 2019 
roku sieć bibliotek zorganizowała 1029 
wydarzeń, rok później o 669 mniej. Po-
nad sześćdziesięcioprocentowy spadek 
obrazuje skalę ograniczeń związanych z 
pandemią. W 2022 roku odbyły się 623 
wydarzenia, co stanowi blisko 40-pro-
centowy wzrost liczby kulturalnych ini-
cjatyw w stosunku do 2021 roku. Wzrosła 
również o ponad 30% liczba uczestników 
naszych wydarzeń do 13  110 osób przy 
niemal dziesięciu tysiącach w 2021, acz-
kolwiek daleko jeszcze do ponad dwu-
dziestotysięcznej widowni z 2019 roku. 
To co uda nam się zorganizować w bie-
żącym roku jest również uzależnione od 
środków finansowych i otrzymanych do-
tacji zewnętrznych oraz naszych odbior-
ców. Zapraszamy serdecznie do biblio-
teki na Kamiennej i każdej z sześciu na-
szych filii. 

Biblioteka w sieci

Zamknięcie i ograniczenie funkcjo-
nowania bibliotek w latach 2020-2021 
przyczyniło się do spadku wyników 
czytelniczych. W 2020 w sieci bibliotek 
Książnicy Zamojskiej odnotowano 702 
dni całkowitego zamknięcia, co jest po-
równywalne z zamknięciem 2 placówek 
bibliotecznych na okres całego roku. W 
2021 były to 372 dni – porównywalne do 
całkowitego wyłączenia na ponad rok 
jednej filii bibliotecznej. W tym jednak 
trudnym czasie rejestrowaliśmy wzrost 
zainteresowania zbiorami udostępnia-
nymi w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Za-
mojskiej. Odwiedziny w BC były wów-
czas prawie dwukrotnie większe niż 
przed 2020 rokiem, zaś liczba wyszuki-
wań i wyświetlonych publikacji osiąga-
ła ponad 50-procentowy wzrost. Idąc za 
stwierdzeniem, iż „w przyrodzie musi być 
równowaga” wraz ze wzrostem w 2022 
roku liczby tzw. „czytelników stacjonar-
nych” zmniejszyła się z 4 303 rejestrowa-
nych w 2021 roku do 3 749 liczba odwie-
dzin w Bibliotece Cyfrowej.

Co przyniesie nam rok bieżący? Ży-
czymy sobie przede wszystkim spokoju 
i braku ograniczeń finansowych. Pomy-
słów i chęci nam nie brakuje. Nie wszyst-
ko jednak tylko od nas zależy.

Z bibliotekarskim pozdrowieniem.
Zespół Książnicy Zamojskiej

Książnica Zamojska podsumowała miniony rok. Dokonaliśmy charakterystyki 
stanu czytelnictwa w Zamościu na podstawie wyników bibliotecznych i mo-
żemy stwierdzić, że budzimy się z  pandemii. Świadczy o  tym zanotowany 

kolejny wzrost liczby rejestrowanych czytelników w stosunku, zarówno do 2020 
jak i 2021 roku. 

„Biegnie wiadomość po Inter-
necie, dopiero jutro będzie 
w gazecie…” mimo to rynek 

prasy, również nasz lokalny,  funkcjonu-
je, a czytelnicy wciąż sięgają po szelesz-
czące gazety. Nie inaczej było w  daw-
nych czasach o  czym świadczy mno-
gość ukazujących się tytułów. Atrakcyj-
ne w formie i treści były m.in. wydawnic-
twa szkolne. 

Pierwszy numer  pisma perjodyczne-
go młodzieży gimnazjum im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego „Nasza Myśl”  ukazał się z da-
tą 11 listopada 1928 roku.

W  RADOSNĄ rocznicę odzyskania nie-
podległej Ojczyzny, w  dzień ziszczenia się 
proroctw Wieszczów narodowych i  w  dzień 
zwycięstwa idei nad przemocą, chcemy tym, 
którzy wywalczyli tę niepodległość, pokazać 
nasze oblicze. Chcemy oświadczyć, że nie jest 
czczą dzisiejsza młodzieży że ma ideały i cele, 
że godną jest być „przyszłością narodu”.

  „Nasza Myśl”  ma złączyć wszelkie po-
czynania młodzieży, przy wspólnej pracy 

i  doskonaleniu się ma zjednoczyć nas mło-
dych w koleżeńskie ogniwo i być nam wska-
zaniem celu — a, gdy wyjdziemy z  murów 
Gimnazjum — ma świadczyć i przypominać, 
żeśmy cel mieli. W  dniu święta, w  dziesiątą 
rocznicę zwycięstwa — wychodzi pierwszy 
numer naszego pisma. Wierzymy, że z rado-
ścią i szczerą ochotą przyjmie je cała ucząca 
się młodzież, a  dzieło raz rozpoczęte rozwi-

nie się szybko i zawsze wskazywać będzie, że 
w murach starożytnej Akademji — w twier-
dzy ducha polskiego — kształtuje się wciąż 
i żyje młoda dusza polska. – czytamy w sło-
wie od redakcji.

Czasopismo ukazywało się nieregu-
larnie z dużymi przerwami w latach 1928-
1935  również jako pismo międzyszkolne 
czterech placówek. Czasopismo literacko-
-społeczne młodzieży szkolnej Zamościa 
z podtytułem Wydawnictwo Międzyszkolne 
Koła Prasowego Straż przednia w Zamościu.

Kolejny numer  „Naszej Myśli”  ukazał 
się z datą 28 września 1929 roku. W sło-
wie od redakcji czytamy: Jak w roku zeszłym 
wydaliśmy pierwszy numer z  okazji święta 
dziesięciolecia istnienia Państwa Polskiego, 
tak w roku bieżącym pierwszy numer ukazu-
je się na wielkie święto naszej prastarej, het-
mańskiej Akademji. Świętem tem to obchód 
Szymonowiczowski, obchód, który jest jakby 

odzwierciedleniem naszej starej kultury na-
rodowej. Szymon Szymonowicz to zaledwie 
jedno ogniwo tej przeszłości wspaniałej — 
ostatnie ze złotego łańcucha XVI wieku.

W  dziale literackim publikował swo-
je wiersze  Zdzisław Stroiński  (poeta, 
pseudonim Marek Chmura, zginął z Tade-
uszem Gajcym w powstaniu warszawskim). 
Znajdziemy tam również wywiady z Bole-
sławem Leśmianem i  Michałem Pieszką. 
W szkole gościł z odczytami m.in. Juliusz 
Kaden-Bandrowski.

Redaktorem odpowiedzialnym cza-
sopisma do roku 1933 był  Tadeusz Ga-
jewski. W ostatnich latach Adam Szczer-

bowski. Funkcję redaktorów naczel-
nych pisma pełnili:  Zygmunt Branic-
ki  (1928),  Zbigniew Klaudel  (1929),  Do-
minik Kuzdra  (1932),  Wiesław Kłokoc-
ki (1933) i Józef Maciurzyński (1934). 

Komitet Redakcyjny pierwszego nu-
meru tworzyli: Zbigniew Klaudel, Jan Łu-
kasik, Stanisław Sieciechowicz  i  Mie-

czysław Szewc.  Autorami tekstów by-
li:  Zygmunt Branicki, D. Sztern, Wł. Ka-
sperowicz, St. Sieciechowicz  – przy-
boczny komendy hufca, Bochniak Stani-
sław – prezes Sodalicji gimnazjum męskie-

go oraz Zet. Ka. i S. Ł. Czasopismo wycho-
dziło z Drukarni Sejmiku Zamojskiego.

W numerze z 1929 roku opublikowano 
teksty  M. Mazura, St. Łazarczyka, Zbi-
gniewa Klaudela Piróga, J. Białosiewi-
cza  – prezesa utworzonego w  szkole ko-
ła „Filomata”. Administracją pisma kiero-
wał  Witold Przeciechowski.  Sekretariat 
obsługiwał Krzysztof Lipczyński. Redak-
torem naczelnym był Zbigniew Klaudel.

Kolejny dostępny w  Bibliotece Cy-
frowej Książnicy Zamojskiej numer  „Na-
szej Myśli”  pochodzi z  1932 roku.  Ozna-
czony jako numer 4 w drugim(!) roku wy-
dawania. Uwagę zwraca strona z  tytu-
łem czasopisma z ciekawą grafiką zapro-

jektowaną przez  Stanisława Kaspero-
wicza a wykonaną przez Bogusława Do-
maniewskiego.

Wydając niniejszy numer „Naszej Myśli”, 
mieliśmy jeden zasadniczy cel: okazać na ze-
wnątrz nasze życie szkolne, nasze dążności 
i nasze aspiracje. Główne też miejsce zajmu-
ją w tym numerze artykuły sprawozdawcze 
najważniejszych organizacyj na terenie szko-
ły. Czytamy w słowie od redakcji.

W  numerze znajdziemy wiersze  Do-
minika Kuzdry z VIII klasy, Zołtana Grün-
dla  – ucznia klasy II, Krzysztofa Lipczyń-
skiego z klasy III i  teksty tegoż Krzyszto-
fa Lipczyńskiego – wójta Gminy Ogólno-
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szkolnej,  Dominika Kuzdry  podpisane-
go jako prezes Koła Bibliofilów, drużyno-
wego  Antoniego Kwaśniewskiego,  Wł. 
Bronowskiego  prezesa Koła Sportowe-
go, Stanisława Czernickiego, Leona Pu-
dłowskiego z klasy VIII, Edmunda Tana-
siewicza  – uczestnika wyprawy polskiej 
na „Jamboree” słowiańskie w Pradze cze-
skiej i Włodzimierza Rękawka.

Z czasopisma dowiadujemy się, m.in.: 
że  6 marca 1932 roku  szkolną społecz-
ność odwiedził poeta Bolesław Leśmian, 
a 6 grudnia 1931 roku w Zamościu na te-
renie sześciu szkół został zawiązany Ogól-
noszkolny Komitet Niesienia Pomocy 
Dzieciom Bezrobotnych. Prezesem Komi-
tetu był Wł. Bronowski.

Komitet Redakcyjny numeru czwarte-
go stanowili: Krzysztof Lipczyński, Leon 
Pudłowski, Włodzimierz Rękawek, Wa-
cław Zawiliński, sekretarzem był  Wie-
sław Kłokocki, a  redaktorem naczel-
nym Dominik Kuzdra.  

Piąty numer  czasopisma ukazał się 
z datą 3 maja 1933 roku. Tu również uwa-
gę przykuwa grafika tytułowa projek-
tu Stanisława Kasperkowicza.

Do numeru teksty napisali:  Wie-
sław Kłokocki, T. Wawryn, Władysław 
Korona, Marian Pelc, T. Palonka  z  kl. 
VIII, Maksymilian Hernhut z kl. VII, Koto-
rowicz z klasy VI. W skład Komitetu redak-
cyjnego wydania weszli: Wacław Zawiliń-
ski, Stanisław Majdan, Edmund Rams, 
Grenadiusz Kotorowicz. Redaktorem na-
czelnym numeru był Wiesław Kłokocki.

Z  1934 roku  w  Bibliotece Cyfrowej 
dostępne są trzy numery czasopisma. By-

ło to już Wydawnictwo Międzyzespołowe-
go Koła Prasowego „Straży Przedniej” w Za-
mościu. Numer 2 ukazał się z datą 3 maja.

W majowym numerze rozmowę z Bo-
lesławem Leśmianem relacjonował  Jó-
zef Maciurzyński. Do numeru drugiego 
teksty – również poetyckie – napisali  Je-
rzy Kiełpsz, Edmund Harasimowicz,   
z  kl. VII,  Stanisław Majdan,  W. Denisie-
wicz z klasy VI a, Jerzy Hübner z kl. VI, Ma-
ria Osicka  i  L. Sytówna  z  kl. VIII Gimna-
zjum Żeńskiego, Marian Baran z kl. VII, J. 
Jakubasówna  z  kl. VI,  Jerzy Koziorow-
ski  z  VII a,  Karol Borek  i  Jerzy Zamecz-
nik z kl. VII, Edward Kopciński z kl. IV, St. 
Gembal  z  klasy III Szkoły Przemysłowo 
Handlowej.

Komitet redakcyjny stanowili:  Jerzy 
Brache, Józef Kotowski z Gimnazjum Mę-

skiego,  Stanisława Gustawówna  i  J. Ja-
kubasówna z Gimnazjum Żeńskiego, Kon-
rad Abraszewski i Karol Kiszczak ze Szko-
ły Przemysłowo-Handlowej,  Regina Wi-
śniewska  i  Teodora Aftykówna  z  Semi-
narium Nauczycielskiego Żeńskiego. Re-
dakcja posiadała wydział reklamowo-ad-
ministracyjny w składzie Karol Borek, Je-
rzy Zamecznik, J. Szerszonówna  i Jerzy 
Wojtczak. Autorem winiety był Józef Ma-
ciurzyński. Redakcja i  administracja mie-
ściła się przy ul. Akademickiej 6. Gazeta wy-
chodziła z Drukarni i Introligatorni Rady 
Powiatowej w Zamościu.

Numer 3, wrześniowo-październiko-
wy, w piątym roku ukazywania się „Naszej 
Myśli”, otwierał portret  Adama Skwar-
czyńskiego, zmarłego  2 kwietnia 1934 
roku publicysty, polskiego działacza nie-
podległościowego, jednego z  głównych 
ideologów obozu piłsudczykowskiego.

My, młodzi, nauczeni przez Niego jak 
„wyróść ponad samego siebie” – w  pocho-
dzie przez życie pracy i zmagań, mamy pia-
stować tę spuściznę po Obywatelu Prezesie, 
nie jako entuzjaści, ale realizatorzy. Pisała 
Anna Russkówna z  kursu V-ego Semina-
rium Żeńskiego.

W  wydaniach  „Naszej Myśli”  za  rok 
1934  znajdziemy także teksty  Henry-
ka Bakuniaka  z  kl. VIII Gimnazjum Mę-
skiego,  Janiny Jakubiakówny,  Józe-
fa Maciurzyńskiego,  Jerzego Hübne-
ra,  J. Zamecznika, Burysia, Stanisława 
Kasprzyka, Janiny Jakubasówny  z  kl. 
VII,  Jadwigi Jakubasówny  z  kl. VIII Gim-
nazjum Żeńskiego,  Kazimierza Antoń-
czaka  z  VII b,  Zbigniewa Stępniewi-
cza z kl. VII i Tadeusza Kudyby z kl. V Gim-
nazjum Męskiego, Gołaszewskiego,  Ja-
dwigi Rudnickiej z Seminarium Żeńskie-
go, Edmunda Harasimowicza z VIII a oraz 
wiersze m.in. Marii Xiężopolskiej, Jerze-
go Zamecznika, Tadeusza Gołaszew-
skiego i Mariana Barana. Dora Goldgra-

berówna relacjonuje wydarzenia z otwar-
cia (7 lipca 1934 roku) krasnobrodzkiego 
Sanatorium dla dzieci im. Michaliny Mo-
ścickiej z udziałem prezydenta Mościckie-
go i  swoją rozmowę z  Bronisławem Ny-
czem – instruktorem teatrów szkolnych.

W  listopadowym numerze  ,,Naszej 
Myśli“  ukazał się po raz pierwszy „Dział 
Młodszych”, pod redakcją Zbigniewa Ma-
linowskiego  (kl. I) i  Zdzisława Mrozie-
wicza  (kl. II),  poświęcony niższym klasom 
szkół średnich Zamościa. W  dziale pojawił 
się również tekst Jana Hapona ucznia kla-
sy II gimnazjum. W numerze 4. czasopisma 
znajdziemy również reklamy, m.in.  Pierw-
szorzędnego Zakładu Stolarskiego Jana Pta-
szyńskiego z Żeromskiego 13.

W  1934 roku  ukazał się pierwszy 
tom  Bibljoteki  „Naszej Myśli”. Dedykowa-
ny przez młodzież zamojską  Bojowniko-

wi o Szkołę Polską, Obrońcy Ojczyzny, Twór-
cy pierwszego Szkolnego Ogrodu Przyrodni-
czego w Polsce, Panu Profesorowi Stefanowi 
Milerowi z okazji Jego piętnastoletniej pracy 
naukowo-pedagogicznej.  „Piętnastolecie 
Szkolnego Ogrodu Przyrodniczego w Za-
mościu” z 40 ilustracjami można było na-
być za  50 groszy.  Dochód, jak informo-
wano był przeznaczony na rozwój Ogrodu 
Przyrodniczego.

Redakcja informowała również, że Na-
kładem „Naszej Myśli” ukazały się pocztów-
ki: Sztandar uczniów Gimnazjum Zamoj-
skiego, Stefan Batory i Adam Skwarczyński. 
Do nabycia we wszystkich sklepikach szkol-
nych. Cena 10 groszy.

Z  kroniki szkolnej dowiadujemy się, 
że  1 lipca 1934 roku  odbył się w  Gdy-
ni  Pierwszy Ogólnopolski Zlot Mło-
dzieży. Młodzież zamojską reprezentowa-
li Mieczysław Bielecki i Zdzisław Maciu-
rzyński z prof. Wł. Borkowskim. W dniach 
29 IX-7 X kurs V Seminarium Nauczyciel-
skiego Żeńskiego odbył wycieczkę do 
Warszawy, Wilna, Trok i Grodna. Zorgani-
zowano również wyjazdy do Gdyni i Gdań-
ska oraz Bondyrza i Krasnobrodu. W dniu 
święta patrona młodzieży św. Jana Kante-
go w kolegiacie zamojskiej odbyło się na-
bożeństwo celebrowane przez księdza 
prefekta Feliksa Bytomskiego.

Wydawcą czwartego numeru było 
Wydawnictwo Koła Prasowo-Propagan-
dowego Straży Przedniej. Funkcję redak-

tora naczelnego pełnił Józef Maciurzyń-
ski. Komitet redakcyjny tworzyli  Tade-
usz Gołaszewski  i Jerzy Hübner  z Gim-
nazjum Męskiego,  Janina Szerszonów-
na  i  Janina Jakubasówna  z  Gimna-
zjum Żeńskiego,  Janina Wróblewska  ze 
Szkoły Przemysłowo-Handlowej i  Anna 
Russkówna  z  Seminarium Nauczyciel-
skiego Żeńskiego. Za administrację odpo-
wiedzialni byli Andrzej Zawiliński  i Zbi-
gniew Stępniewski. Gazetka wychodzi-
ła w nakładzie 1000 egzemplarzy. Autora-
mi ilustracji w numerze byli: Maciurzyńki, 
Gołaszewski, Kasprzyk i Słupecki.

Numer piąty  „Naszej Myśli” ukazał się 
w  1935 roku. Jest to ostatni numer do-
stępny w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Za-
mojskiej. Znalazł się w  nim dodatek ger-
manistyczny „Deutsche Beilage der  „Na-
sza Myśl”. Dodatek nadzorował prof.  Ot-
to Werner, a  redagowali G. Kotorowicz, 
J. Maciurzyński, E. Wróbel i H. Hendel.

W  numerze marcowo-kwietniowym 
znajdziemy artykuły  Jadwigi Rudnic-
kiej  o  Cyprianie Norwidzie Patronie Mię-
dzyszkolnego Klubu Literacko-Artystycz-
nego,  Na marginesie plastyki  Józefa Ma-
ciurzyńskiego, artykuł dyskusyjny  Józe-
fa Sochackiego Co robić po maturze oraz 
teksty Izabelli Jasińskiej, Tadeusza Go-
łaszewskiego,  Jerzego Koziorowskie-
go, Wojciecha Bojakowskiego, Zbignie-
wa Stępniewicza, Stanisława Kasprzy-
ka i wiersze Jerzego Zamecznika. Recen-
zję „Żółtego krzyża” Andrzeja Struga za-
mieściła  Anna Russkówna. Z  kolei kon-
cert towarzystwa „Ormuz” (Argasińska, 
Kowalski, Lefeld) recenzował uczeń Gim-
nazjum Męskiego A. Fuks. 

Popularność gazetki, ale też 1000 eg-
zemplarzowy nakład przyciągnął kolej-
nych reklamodawców. Do stolarni Pta-
szyńskiego dołączył F. Łaganowski z ap-
teki sukcesorów Z. Kłossowskiego, apte-
karz Suchański i inni.

Piotr Piela

Opracowano na podstawie zasobu  
Biblioteki Cyfrowej  

Książnicy Zamojskiej.

Pocztówka z kolekcji Stanisława Rudego



SPRZEDAM
Pole uprawne, do 1.ha. tel. 608 738 

826

Las, działka, gmina Skierbieszów, tel. 
501 747 488

Dom z działką 120m2, okolicę Revii 
Park. Tel. 579 333 980

Pole do 1,5, 20 km od Zamościa. Tel. 
846 279 789

Dom 120m2 z działką 20ar, obok Revii 
Park. Tel. 605 495 686

Dom drewniany, tel. 665 295 934

Mieszkanie M3 pierwsze pię-
tro + murowany garaż Tel. 727 

736 614

Dom murowany z działką 1,6ha, Zo-
sin 39/1 gm. Horodło, cena 130 000zł. 

Tel. 602 455 865 

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+garaż+ budynek gosp. I bud. 
Sklepu, działka - 736m2 Zamość. Tel. 

601 316 051

Działka nr 79/26 Lipsko Polesie 12 ar 
przy drodze gminnej. Tel. 502 326 027

Wydzierżawię, sprzedam pole orne, 
Suchowola 1,5 ha obok M. Kawalca. 

Tel. 793 590 102

Sprzedam M3, mieszkanie z balko-
nem 43,3m2, Os. Zamoyskiego. Tel. 

532 883 161

Mieszkanie 61m2, IV piętro, wyre-
montowane i umeblowane. Tel. 

508 874 307

Mieszkanie 75m2, 3 pokoje, Turkowice 
(gm. Werbkowice). Tel. 511 601 553

Sprzedam mieszkanie, dwa 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

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo 
jednorodzinne z dopuszczeniem 

nieuciążliwych usług, nr 5/12 o pow. 
177/m2, Zamość, ul. Północna 14. Tel. 
515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, cen-
trum Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 

509 945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, 
Grabowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie 
Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 

815 510

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

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod 

lasem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

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

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

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

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II piętra 

z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

Sprzedam działki rolno-budowlane o 
pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szczebrze-

szyna. Tel. 515 796 951

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-
ce. Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 

297 626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamieszka-

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

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

712 119

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

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 
796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

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

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

WYNAJEM
Mieszkanie dwupokjowe 39m2, ul. 

Kamienna, umweblowane, tel. 535 
835 199

Mieszkanie na Pewowiaków, umeblo-
wane, pokój plus kuchania, na dłu-

żej.34m2 tel. 504 130 405

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

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 Mieszkanie M2 Peowiakow I piętro 25,98m2 cena 230 
tys. zł.

 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 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



Sprzedam komoletne koła z Golfa III, 
175/70/13 tel. 884 639 376

Śrutownik na małe kamienie, z silni-
kiem lub bez. Tel. 793 905 211

Żuk skrzyniowy w bardzo dobrym st-
anie, 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 dobrym st-
anie, 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 
nawozów, zgrabiarka 5k. Tel. 608 

357 761

Sprzedam opryskiwacz plecakowy, 
mało używany, 15 litrów. Tel. 660 

358 211

Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234

Koła felga 4 otwory, zimowe 185/65 
R1486 opony letnie 225/55R17 97 

W. Tel. 517 635 968

Sprzedam zgrabiarkę do siana 
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 ot-
worów (śrub), 4 sztuki, komplet, 

stan bdb. Tel. 602 180 912

Kupię półkę bagażnika do Opla Meri-
va. Tel. 790 532 060

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

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

Podejmę praccę fizyczną, tel. 784 
990 092

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 
ogrodzie, spawanie, naprawy w 

domu. Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad star-
szą osobą, posiadam referencje, 

praca całodobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

PRACA

TOWARZYSKIE

SPRZEDAM

Wersalka, dwa fotele, tel. 608 
738 826

Meble na stoisko odzieżowe, tel. 
609 091 561

Witrynę antyk 2m dł. Tel. 579 
333 980

2 osobowy grobowiec, cmentarz 
parafialny przy Peowiaków, tel. 

730 004 404

Drzewka orzecha, 5 szt. Dobra odd-
miana, tel. 793 905 211

Śrutownik na małe kamienie, tel. 
793 905 211

Termos z pompką 2l, tel. 664 454 
930

wiertarka220V, 750W, tel. 664 
454 930

Robot kuchenny wieloczynnosciowy, 
tel. 664 454 930

Wersalka, stan idealny, cena do uz-
godnienia, tel. 846 279 789

Deski jesionowe 3,5 cm tel. 579 
333 980

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Sokownik, kuchenka indukcyjna, dy-
wan 120/130. Tel 790 532 060

Podgrzewacz gazowy do wody “Junk-
ers”, nowy, na gwarancji. Tel. 791 

887 174

Sprzedam pianino Wolkenhau-
er STETTIN, Cena 2200 zł te. 530 

757 057

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 szafę, 300 zł, 604657 091

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana,  5 zł 

sztuka. Tel. 793 905 211

Zgrabiarkę, wóz konny do ciągni-
ka, opryskiwacz 400l, rozsiewacz 

nawozu. 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

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

Tanio sprzedam budę dla dużego 
psa. Tel. 882 764 114

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

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

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

INNE

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 
opiekę 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

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

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

84 627 00 61

Zlecę wykonanie utwardzenia w gara-
żu, Zamość. Tel. 793 061 934

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Różne

STYROBETON, 

GRANULAT 
STYROPIANOWY

TEL. 729 911 254

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #4, 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 #2/2022: „Spódnica w brą-
zowe kółka”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pan Jakub Kubina z Zamościa. Gratulujemy! Nagrodę można odebrać do 
31 stycznia 2023 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc 
Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 24.01 do 29.01.2023

PR
ODUKT MRO

ONY

z kuponem
4 1 szt.

99
AKTYWUJ

Pizza Feliciana
Dr.Oetker
320 g - 360 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 15,59 - 13,86

*

z kuponem
6 1 szt.

99
AKTYWUJ

Majonez Hellmann’s
Oryginalny/Babuni
Unilever
405 ml, cena za 1 litr = 17,26

*

z kuponem
51 opak.

99
AKTYWUJ

Woda mineralna 
Rodowita
Rodowita z Roztocza
6 x 1,5 litra, niegazowana, 
delikatnie gazowana, gazowana
cena za 1 litr = 0,67

*

z kuponem
11 opak.

99
AKTYWUJ

Parówki Berlinki 
Classic
Animex
250 g, cena za 1 kg = 7,96

*

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

16-28 stycznia, godz. 11.00 - 
19.00: Ferie z Galeria Twierdza 
(bezpłatne strefy gier, kwalifika-
cje do turniejów Forza oraz FI-
FA, półfinały i finały tych turnie-
jów) - Galeria Twierdza Zamość, 
ul. Przemysłowa 10,

17 - 27 stycznia, godz. 11.00: Fe-
rie w Arsenale/w Muzeum Zamoj-
skim - Muzeum Fortyfikacji i Broni 

Arsenał Oddział Muzeum Zamoj-
skiego, Zamkowa 2/Muzeum Za-
mojskie, ul. Ormiańska 30,

23 - 27 stycznia, godz. 10.00 - 
12.00: Ferie z Zamojskim Domem 
Kultury - ZDK, ul. Partyzantów 13,

niedziela, 29 stycznia, godz. 
12.00: 31. Finał WOŚP: Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,

piątek, 3 lutego, godz. 14.00: 
wernisaż wystawy „niegrzeszna” 
Agnieszki Palonki - II piętro holu 
Ratusza,

niedziela, 11 lutego, godz. 
18.00: Kulturalna Randka - Zamoj-
ski Dm Kultury, ul. Partyzantów 13,

■

Kalendarz najbliższych wydarzeń


