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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Krok za krokiem” w Zamo-
ściu prosi o wsparcie finansowe na wymia-
nę windy w  ośrod-
ku dla dzieci z nie-
pełnosprawno-
ściami w  budyn-
ku Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom 
Niepełnospraw-
nym „Krok za kro-
kiem” w Zamościu, 
w  którym prowa-
dzone są: wcze-
sne wsparcie roz-
woju dziecka, edu-
kację przedszkol-
ną i  szkolną, reha-
bilitację leczniczą 
oraz terapię zaję-
ciową.

Obecna win-
da (platforma o  na-
pędzie śrubowym) 
ma już osiemnaście 
lat i  wymaga wy-
miany. Stowarzysze-
nie pozyskało część 
środków zewnętrz-
nych na zakup no-
wej windy o  napę-
dzie hydraulicznym. 
Pozyskane dofinan-
sowanie w  wysoko-
ści 80 tysięcy złotych pochodzi ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Całościowy koszt zaku-
pu i  montażu nowej windy to 162 tysiące 
złotych.

Obecnie 
w  związku z  zaist-
niałą sytuacją w kra-
ju związaną z  pan-
demią koronawi-
rusa, zapewnie-
nie brakującej kwo-
ty w  wysokości po-
nad 50% kosztów in-
westycji tj. 82 tysię-
cy złotych przekra-
cza możliwości fi-
nansowe Stowarzy-
szenia prowadzące-
go działalność nie-
odpłatną i  stawia 
pod znakiem zapy-
tania realizację ca-
łego zadania oraz 
możliwość utraty już 
przyznanego dofi-
nansowania.

Wszystkie oso-
by, które chcia-
łyby wspomóc fi-
nansowo ten cel, 
mogą to zrobić 
na uruchomionej  
zbiórce: 

www.siepomaga.pl/windadlakrokzakrokiem

Dorzuć się do windyDorzuć się do windy

OSiR zaprasza na rajdOSiR zaprasza na rajd

LHS - LChSLHS - LChS

Ciekawa inicjatywa Ciekawa inicjatywa 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św 
Ojca Pio w Zamościu z okazji 15-lecia 
szkoły zainicjowała akcję pod hasłem 
„Zbuduj z nami szkołę na Madagaska-
rze”. Na  platformie crowdfundingo-
wej zrzutka.pl trwa zbiórka pieniędzy 
na ten cel. 

Zebrane wspólnymi siłami środki po-
zwolą wymurować w  wiosce Ankabato-
mena szkołę, wyposażyć ją, a  obok po-
stawić mieszkanie dla nauczyciela, któ-
ry na stałe będzie uczył miejscowe dzie-
ci. Skorzysta z tego ok. 100 uczniów, a tyl-
ko 5% ze wszystkich dzieci tam mieszka-
jących potrafi czytać i pisać.

W  planach jest też zaopatrzenie 
mieszkańców w  studnię głębinową. 
Z powodu braku wody warunki życia na 
miejscu są niesamowicie trudne.

Inicjatorem akcji jest ks. Mariusz 
Skakuj, dyrektor Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej im. św. Ojca Pio w  Zamościu, 
mieszkający na co dzień w parafii św. Bra-
ta Alberta w w tym mieście. Razem z nim 
działa społeczność szkolna i  wspólnota 
parafialna św. Brata Alberta z ks. Probosz-
czem Markiem Mazurkiem na czele.



16 czerwca 2020 r. Zarząd PKP S.A. 
wyraził zgodę na utworzenie przez 
PKP LHS spółki zależnej pod nazwą: 
PKP Linia Chełmska Szerokotoro-
wa sp. z o.o. (w skrócie PKP LCHS sp. 
z o.o.) z siedzibą w Chełmie. 

Spółka PKP LCHS będzie zarów-
no zarządcą infrastruktury szeroko-
torowej linii kolejowej nr 63,  operato-
rem obiektów infrastruktury usługo-
wej jak  i  przewoźnikiem towarów po 
tej linii.

Utworzenie spółki LCHS wzmoc-
ni kolejowy potencjał Ziemi Chełm-
skiej. Celem jest poprawa logistyki, 
zwiększenie konkurencyjności trans-
portu kolejowego oraz podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej całego 
regionu.

Nowa spółka będzie zarządzać in-
frastrukturą oraz prowadzić przewo-
zy linią szerokotorową nr 63 o długości 
30,452 km od Dorohuska do Naftobazy 
w Zawadówce.

– Udowodniliśmy, że formuła zinte-
growanego przewoźnika i  zarządcy in-
frastruktury, w  której działa PKP LHS 
jest korzystna zarówno dla przedsię-
biorców – właścicieli ładunków, rozwo-
ju gospodarczego jak i  Państwa, ponie-
waż wszystkie inwestycje realizujemy ze 
środków własnych – mówi Zbigniew 
Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Li-
nia Hutnicza Szerokotorowa. Oby-
dwie linie mają podobny profil technicz-
ny i przewozowy, dlatego chcemy wyko-
rzystać dotychczasowe doświadczenia, 
żeby sprostać wyzwaniom nowej spół-
ki związanym z  pozyskaniem nowych 
klientów, remontem infrastruktury oraz 
organizacją pracy – dodaje Prezes Za-
rządu PKP LHS.

Dodatkową korzyścią będzie uzy-
skanie przez PKP LHS efektów syner-
gii dzięki możliwości optymalizacji 
przewozów przez przejścia granicz-
ne z Ukrainą w Hrubieszowie i w Doro-
husku.

Powołanie spółki jest efektem 
podpisanego listu intencyjnego w ma-
ju 2019 r. potwierdzonego przez wła-
dze Chełma i  PKP S.A., przy wspar-
ciu Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazu-
rek i  Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka.

materiał nadesłany

Zamojski "Społeczniak" najlepszym liceum na 
Lubelszczyźnie według rankingu Newsweeka! 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Eu-
ropejskiej w Zamościu znalazło się na pierwszym 
miejscu w  woj. lubelskim i  na 19. miejscu w  kra-
ju w rankingu najlepszych liceów sporządzonym 
przez magazyn „Newsweek”. 

W pierwszej dwudziestce zestawienia dotyczące-
go woj. lubelskiego uplasowały się też dwa inne za-
mojskie licea: I LO im. Jana Zamoyskiego (12. miej-
sce w woj. lubelskim, 181. w kraju) oraz III LO im. C.K. 
Norwida (16. miejsce w woj. lubelskim, 245. w kraju).

O  pozycji w  rankingu decydowały: wyniki ma-
tur, liczba olimpijczyków, oferowane języki obce oraz 
wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów.

Zamojski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w rajdzie rowerowym „Rodzi-
na, Rower, Radość” Zamość 2020, któ-
ry odbędzie się w sobotę 27 czerwca. 

W ramach wydarzenia przewidzia-
no szereg atrakcji oraz super nagrody. 
Uwaga! Zapisy są prowadzone tylko po-
przez formularz elektroniczny (znajdzie-

cie go na stronie www.osir.zamosc.pl) 
do dnia 25 czerwca. Udział w rajdzie 
jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu 

ul. Królowej Jadwigi 8 
22-400 Zamość 
tel. 84 677 54 62 

e-mail: imprezy@osir.zamosc.pl

Lider zamojskiejLider zamojskiej
edukacjiedukacji

„XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych w Sitnie zostaje odwołana.” - 
poinformował na swojej stronie internetowej orga-
nizator wydarzenia - Lubelski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolni-
czego w Zamościu z/s w Sitnie.

Wystawa w Sitnie to jedno z największych wydarzeń 
rolniczych w Polsce. Każdego roku odwiedza ją około 50 
tys. osób. Prezentowane jest tam bydło, konie, trzoda 
chlewna, owce, kozy, króliki, przeróżne ptactwo hodow-
lane. Najpiękniejsze w oczach jurorów zwierzęta, otrzy-
mają tytuły championów. Podczas trzydniowej impre-
zy oglądać można także sprzęty i maszyny rolnicze oraz 
zapoznać się z  nowinkami technologicznymi. Wystawa 
w Sitnie to nie tylko raj dla rolników i hodowców, ale rów-
nież dla ogrodników. Miłośnicy roślin ozdobnych mogą 
tu zaopatrzyć się w najróżniejsze odmiany kwiatów, krze-
wów czy drzewek.

W trakcie wystawy odbywają się także seminaria te-
matyczne dla rolników.

Tegoroczna – XXXIV edycja Wystawy Zwierząt Ho-
dowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych jak poinfor-
mowali organizatorzy wydarzenia - ze względu na panu-
jącą epidemię Covid - 19 -  nie odbędzie się.

W tym roku bez wystawyW tym roku bez wystawy



Kilometry nowych nawierzchniKilometry nowych nawierzchni

Zakończyły się prace na dwóch z czterech za-
dań drogowych realizowanych w latach: 2019-
2020 z  dofinansowaniem Funduszu Dróg Sa-
morządowych (nabór 2019 - edycja II). Łączna 
długość oddanych do użytkowania dróg wy-
nosi blisko 12 km.

Zrealizowane inwestycje to: 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L 
Szewnia – Wólka Wieprzecka, która łącząc 
się z drogą wojewódzką  Zamość – Józefów 
oraz drogą powiatową Topornica – Stacja 
Kol. Zwierzyniec, stanowi szybki dostęp do 
Zamościa, Józefowa, Zwierzyńca.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L 
Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jac-
nia na odcinku Zielone – Krasnobród 
(etap II), kończącym przebudowę całego 
ciągu drogowego stanowiącego łącznik po-
między drogami wojewódzkimi: 853 na te-
renie powiatu tomaszowskiego i  849 na te-
renie powiatu zamojskiego. Ponadto, droga 
ta, poprzez połączenie z nowo przebudowa-
ną  drogą  3247L relacji: dr. kr.17- Pniówek- Su-
chowola -Krasnobród długości 20km, stano-
wi alternatywę dla DK 17 na odcinku Kalino-
wice-Tomaszów Lubelski. 

Obydwie drogi powiatowe pełnią ważną ro-
lę w układzie komunikacyjnym województwa lu-
belskiego. Z  nowych nawierzchni korzystają już 
mieszkańcy gmin: Adamowa i Zamościa oraz Kra-
snobrodu, a  także turyści odwiedzający Rozto-
cze. Całkowita wartość robót wyniosła ponad: 6,6 
mln zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa 
to 3,64 mln zł. 

Dodatkowo włodarze gmin aktywnie włą-
czyli się w  proces współpracy i  przekazali dota-
cje w latach: 2019-2020 w łącznych kwotach: gm. 
Adamów – ok. 566 tys. zł oraz gm. Krasnobród – 
ok. 871 tys. zł. Jest to dobry przykład współpra-
cy władz samorządowych oraz skutecznego wy-
korzystania środków zewnętrznych.

Za wykonanie robót odpowiadały firmy: „SA-
DEX” z Kolonii Sitno oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. 

Na ukończeniu są również inwestycje na te-
renie gmin: Grabowiec i Sitno, gdzie wykonawcy 
zgłosili do odbioru kolejnych 18,6 km nowych 
nawierzchni na drogach powiatowych nr: 3230L  
odcinek Wolica Uchańska – Grabowiec Góra oraz 
3241L i 3244L odcinek Czołki – Kol. Sitno – Janów-
ka - Rozdoły. 

Jednocześnie rozpoczęły się prace na nowych 
zadaniach, które otrzymały dofinansowania w ra-
mach programu Fundusz Dróg Samorządowych 
(nabór 2020 - edycja III), a są to:

• Remont drogi powiatowej nr 3216L Złojec 
– Wielącza,  długość odcinka ok. 7 km;

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3257L 
Pniówek – Ruszów – Wierzbie – Łabunie, 
długość odcinka ok. 6 km;

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L 
Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbie-
szów na odcinku granica powiatu zamoj-
skiego – Kalinówka (etap II), długość od-
cinka ok. 3,5 km.

Powiat Zamojski aktywnie pozyskuje do-
finansowania w  każdej edycji programu Fun-
dusz Dróg Samorządowych. W  trakcie trzech 
dotychczas ogłoszonych edycji, przebudowanych 
oraz wyremontowanych na terenie powiatu za-
mojskiego zostanie blisko 53 km dróg powiato-
wych na łączną kwotę prawie 36 mln zł, z czego 
dofinansowanie z  budżetu państwa wynosi po-
nad 20 mln zł. Taki efekt jest możliwy dzięki za-
angażowaniu w działania przez władze samorzą-
dowe oraz odwadze w realizacji śmiałych planów. 
Na uwagę zasługuje zrozumienie przez Wojewo-
dę Lubelskiego problemów lokalnych samorzą-
dów oraz dobra współpraca podczas całego cyklu 
realizacji projektów.

Materiał nadesłany

Przedsiębiorcy z  Zamościa i  powiatu 
zamojskiego dostaną, z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego, dofinanso-
wanie do wynagrodzeń w  wysokości 
19 700 000 zł -  taką wiadomość pod-
czas wizyty w Zamościu przekazał Wi-
cemarszałek Województwa Lubelskie-
go Michał Mulawa.

- Samorząd Województwa Lubel-
skiego w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego przesunął 118 mln zł dla 
przedsiębiorców na dopłaty do pensji. Każ-
de miejsce pracy w  regionie lubelskim jest 
dla nas bardzo ważne, stąd taka decyzja. 
Jesteśmy trzecim województwem w Polsce 
(więcej środków wygospodarowały jedy-
nie województwa Dolnośląskie i Śląskie) je-
śli chodzi o wysokość tej kwoty - mówił wi-
cemarszałek Mulawa.

Środki przeznaczone na ratowanie 
i  utrzymanie miejsc pracy, trafią do Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Zamościu, 
który jest jednym z liderów w wojewódz-
twie lubelskim jeśli chodzi o szybkość re-
alizowania wniosków złożonych przez 
przedsiębiorców.

- Mamy bardzo dobrą sytuację na ryn-
ku pracy, dobrą- ponieważ nie mamy ma-
sowych zwolnień. Jeszcze do niedawna 
mieliśmy w  Zamościu zarejestrowanych 
mniej bezrobotnych niż rok temu. Jest to 
przykład na to, że interwencją publiczną 
można dobrze działać na rynku pracy, i  to 
należy podkreślić. Ekonomiści również mó-
wią, że Polska jest przykładem na to, jak 
w  tej nienormalnej na wolnym rynku, na 
rynkach światowych sytuacji, utrzymywać 
miejsca pracy- mówił prezydent Zamo-
ścia Andrzej Wnuk.

Starosta Zamojski Stanisław Grześ-
ko podziękował dyrekcji i  pracownikom 

Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 
za sprawną obsługę interesantów i  za-
chęcał przedsiębiorców do korzystania 
z oferowanego wsparcia.

- Wpłynęło do nas ponad 5, 5 tysiąca 
wniosków o  mikropożyczki, które są zre-
alizowane prawie w  100 procentach, wy-
płaciliśmy 27 mln zł. Przyjęliśmy ponad 500 
wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników- to ponad 4 mln zł, ratowa-
nie jednoosobowych działalności gospo-
darczych- wpłynęło ponad 900 wniosków, 
wypłaciliśmy ponad 1 mln 800 tys. złotych- 
informuje dyrektor PUP w Zamościu Ma-
rian Hawrylak.

WUP Lublin informuje:

W  powiatowych urzędach pracy 
przedsiębiorcy mogą uzyskać dwa ro-
dzaje wsparcia w ramach tarczy anty-
kryzysowej:

• - mikropożyczki – 5 tys. dla samo-
zatrudnionych i  mikroprzedsiębior-
ców - w Lubelskim Powiatowe Urzę-
dy Pracy wypłaciły 64,7 tys.   mikro-
pożyczek na łączną kwotę 323,1 
mln,

• - dofinansowania do wynagrodzeń 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego- PUPy na terenie wojewódz-
twa lubelskiego podpisały umowy 
na objęcie wsparciem ponad 160 
tys. osób.

Kto może skorzystać:

• mikroprzedsiębiorcy oraz właścicie-
le małych i średnich firm,

• przedsiębiorcy niezatrudniający 
pracowników,

• organizacje pozarządowe, funda-

cje, stowarzyszenia, kościelne osoby 
prawne, stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, spół-
dzielnie socjalne i spółki non-profit

Warunkiem otrzymania dofinanso-
wania jest spadek obrotów o  minimum 
30% - spowodowany epidemią COVID-19.

Wysokość dofinansowania zależy od 
stopnia spadku obrotów firmy oraz licz-
by pracowników objętych dofinansowa-
niem, można uzyskać od 1300 do 2340 zł 
plus składki miesięcznie na pracownika. 

Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch 
miesięcy w 2020 roku, w stosunku do te-
go samego okresu z poprzedniego roku, 
wyniesie:

• co najmniej 30% – można otrzymać 
dofinansowanie w  wysokości do 
50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia miesięcznie na każdego pra-
cownika wraz ze składkami na ubez-
pieczenie społeczne;

• co najmniej 50% – można otrzymać 
dofinansowanie w  wysokości do 

70% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia miesięcznie na każdego pra-
cownika wraz ze składkami na ubez-
pieczenie społeczne;

• co najmniej 80% – można otrzymać 
dofinansowanie w  wysokości do 
90% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia miesięcznie na każdego pra-
cownika wraz ze składkami na ubez-
pieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 
miesiące.

Otrzymana pomoc jest bezzwrotna.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują 
powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez 
platformę praca.gov.pl.

Województwo Lubelskie przezna-
czyło na ten cel 118 mln w ramach RPO, 
co daje nam 3 miejsce w  Polsce (więcej 
środków wygospodarowały jedynie wo-
jewództwa Dolnośląskie i  Śląskie), np. 
Marszałek województwa Mazowieckie-
go przeznaczył   29 mln, a  Pomorskiego 
34 mln. W sumie jest ponad 207 mln z EFS 
(RPO i  POWER) dla Lubelskiego na dofi-
nansowanie do wynagrodzeń.

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizo-
wał mobilny punkt informacyjny. Specjal-
nie oznakowany bus odwiedzi wszystkie 
powiaty województwa lubelskiego, że-
by dotrzeć z informacją o formach wspar-
cia dla przedsiębiorców realizowanych 
w  Powiatowych Urzędach Pracy. Pierw-
szy przystanek był w Zamościu. Informa-
cje na temat trasy busa będą dostępne 
na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Lublinie.

źródło: UM Zamość

PrezydentPrezydent
na 24 godzinyna 24 godziny

Można zostać Prezydentem Zamościa. Na jeden 
dzień. Prezydent Andrzej Wnuk ogłosił konkurs 
na najlepszy teledysk do piosenki zespołu Plastic - 
„Wiem, że wrócisz”. Nagrodą dla zwycięzcy będzie 
jeden dzień spędzony w roli prezydenta miasta. 

„Wiem, że wrócisz” to utwór przygotowany przez 
grupę Plastic z okazji 440. urodzin Zamościa. Piosen-
ka opowiada o miłości do miasta Zamość jej autorów - 
Agnieszki Burcan i Pawła Radziszewskiego. Teledysk do 
utworu zrealizowała firma ArtsFrame. Klip został nagra-
ny na Rynku Wielkim w  Zamościu. Poza członkami ze-
społu Plastic wystąpili w nim także: Prezydent Zamo-
ścia Andrzej Wnuk, członkowie Stowarzyszenia „Tury-
styka z Pasją”, radni Młodzieżowej Rady Miasta, miesz-
kańcy Zamościa i napotkani na zamojskim rynku tury-
ści. Klip do tej pory obejrzało łącznie ponad 200 tys. 
osób.

Prezydent ogłasza konkurs

„Zgłaszacie, że macie pomysły na alternatywne tele-
dyski do naszej piosenki. Jesteśmy jak najbardziej za tym, 
żeby takie klipy powstawały. Organizujemy zatem kon-
kurs - kto przedstawi najfajniejszy klip, ten będzie mógł 
przez jeden dzień być prezydentem Zamościa. Udzielę 
błogosławieństwa, wpuszczę do ratusza, posadzę na swo-
im fotelu i będziecie Państwo mogli porządzić Zamościem 
przez jeden dzień”- ogłosił prezydent Wnuk.

Swoje teledyski można zgłaszać do zamojskiego 
magistratu do końca czerwca.

Na ratunek przedsiębiorcomNa ratunek przedsiębiorcom



Rozbudowa ZOORozbudowa ZOO

 „Zamość i teatr” Orłowskiego „Zamość i teatr” Orłowskiego
W  środę (17.06)) w  Galerii Fotogra-
fii „Ratusz” (Zamojskie Centrum Infor-
macji Turystycznej) odbyło się kame-
ralne z  powodu obostrzeń, ale bardzo 
uroczyste otwarcie wystawy fotogra-
fii Stanisława Orłowskiego pt. „Zamość 
i  teatr”. Ciepłe słowa o  autorze wysta-
wy padły z  ust Prezydenta Miasta Za-
mość Andrzeja Wnuka i   Dyrektora Za-
mojskiego Domu Kultury Janusza No-
wosada.

Inspiracją wystawy jest 45. Zamoj-
skie Lato Teatralne i  440. rocznica wy-
dania aktu lokacyjnego Zamościa. Sta-
nisław Orłowski wybrał ze swojego 
przebogatego zbioru kilka zdjęć współ-
czesnego Zamościa oraz kilkanaście 
ujęć spektakli Zamojskiego Lata Te-
atralnego, często wpisanych w  tkankę 
miasta.

Stanisław Orłowski był przez 51 lat 
prezesem Zamojskiego Towarzystwa 
Fotograficznego, od założenia w 1961 
do 2012 roku. Zamościanin z  uro-
dzenia, zamieszkania i  umiłowania. 
Całe zawodowe życie poświęcił zabyt-
kom Zamościa, pracując m.in. w  Pra-
cowniach Konserwacji Zabytków. 
Przez wiele lat był także aktywnym 
działaczem towarzystw krajoznawczo 
– turystycznych. No i fotografuje. Pana 
Stanisława interesuje głównie fotogra-
fia krajoznawcza i  rodzajowa, utrwa-
la aparatem architekturę i  ludzi, za-
wsze z  pasją i  wrażliwością zapisując 
 rzeczywistość.

Wystawa „Zamość i  teatr" będzie 
dostępna do 9 lipca 2020, a  tydzień 
później odbędzie się pierwszy spektakl 
45. Zamojskiego Lata Teatralnego.

Trwa przebudowa ul. Altanowej w Za-
mościu. Od wtorku, 16 czerwca ulica 
jest wyłączona z ruchu. Będzie nieprze-
jezdna jeszcze przez najbliższy tydzień. 
Drogowcy wytyczyli objazdy, kierowcy 
powinni stosować się do znaków.

Prace drogowe ruszyły także na 
ul. Kilińskiego. Rozpoczęto przebudo-
wę kolejnego odcinka tej ulicy. Na ra-
zie trwają roboty rozbiórkowe, więc 
będą spore utrudnienia w ruchu. „Pro-
simy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i stosowanie się do znaków i pole-
ceń osób kierujących ruchem.” - apelu-
je zamojski magistrat.

W zamojskim ZOO robota idzie peł-
ną parą. Na terenie ogrodu powsta-
ją nowe budynki i wybiegi. Projekt 
przewiduje też budowę kuchni dla 
zwierząt wraz z zapleczem magazy-
nowym i technicznym oraz budynku 
gospodarczego. Rozbudowa zamoj-
skiego zoo ma się zakończyć jesienią 
2020 roku.

Po rozbudowie ZOO stanie się 
jeszcze atrakcyjniejsze dla zwiedzają-
cych. Metamorfozę przejdzie zachod-
nia część ogrodu (teren pomiędzy uli-
cą Szczebrzeską, a Castoramą). Powsta-
ną tam tzw. strefy zoogeograficzne: 
afrykańska, południowo-amerykańska i 
azjatycka, które będą odwzorowywały 
faunę i florę tych kontynentów.

Pojawi się m.in. wybieg dla anty-
lopy afrykańskiej, woliera wielkich pta-

ków drapieżnych, wybieg dla małp, ba-
sen dla flamingów, piesków prerio-
wych, leniwców, wikunii, żurawi man-
dżurskich czy dikdików. Projekt prze-
widuje także budowę kuchni dla zwie-
rząt wraz z zapleczem magazynowym i 
technicznym oraz budynku gospodar-
czego.

Zakończenie inwestycji przewi-
dziano na koniec listopada 2020 r.

Całkowita wartość projektu to  30 
mln 953 tys. zł. Na realizację inwestycji 
Miasto pozyskało dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w kwo-
cie 18 ml 695 tys. zł. 8,8 mln zł na roz-
budowę ogrodu dołożył też Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego.
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W  związku z  ogłoszeniem na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanej zakażeniem 
SARS-Cov-2 oraz wydanymi ograni-
czeniami, Starostwo Powiatowe w Za-
mościu podjęło decyzję o  organizacji 
XXI Festiwalu Zamojskie Dni Folkloru 
2020 w formie online, w dniu 12 lipca 
2020 r.

- Wydarzenie to będzie z  pewnością, 
bardzo ciekawą formą popularyzacji róż-
norodności kulturowej Zamojszczyzny 
a  także przyczyni się do promocji zespo-
łów śpiewaczych z  terenu Powiatu Zamoj-
skiego. - podkreślają organizatorzy i  za-

praszają do udziału w  festiwalu wszyst-
kie środowiska kulturotwórcze m.in. ze-
społy śpiewacze, folklorystyczne, kape-
le, zespoły muzyczno-wokalne oraz  so-
listów i chóry.

Zgłoszenie udziału wraz z  filmikiem 
wideo należy przesłać do dnia 30 czerw-
ca 2020 r. do godz. 16:00 na adres:

Starostwo Powiatowe w Zamościu
Przemysłowa 4
22-400 Zamość

Szczegóły na stronie: 
 www.powiatzamojski.pl.

Dni Folkloru onlineDni Folkloru online

Akcja Obiady dla Bohaterów 
w czasie epidemii współfinan-
sowana przez Urząd Do Spraw 
Kombatantów i  Osób Repre-
sjonowanych, która toczyła 
się m.in. na Zamojszczyźnie 
dobiegła końca.

Przez 45 dni żołnierze 25 
batalionu piechoty lekkiej pod 
dowództwem ppłka Wojciecha 
Bryknera dostarczali kombatan-
tom z Zamojszczyzny ciepłe po-
siłki oraz środki ochrony osobi-
stej. Żołnierze wielokrotnie po-
magali także w drobnych zaku-
pach spożywczych oraz w  za-
kupie lekarstw. To pierwsza tak 
szeroka akcja w  naszym regio-
nie na rzecz środowiska komba-
tantów.

Organizatorzy informują że 
w  akcję w  całej Polsce włączy-
ło się około 100 wolontariuszy, 
obiady oraz środki ochrony do-
starczano 350 kombatantom 

w całym kraju. Z pomocą w or-
ganizacji akcji przybyły przede 
wszystkim Wojska Obrony Te-
rytorialnej ale także Straż Gra-
niczna oraz Służba Więzienna. 
Na całej rozległej Zamojszczyź-
nie akcja objęła ponad 60 osób. 
Każdego dnia żołnierze pokony-
wali dziesiątki kilometrów aby 
dotrzeć do naszych bohaterów.

  Współpraca z  Wojskami 
Obrony Terytorialnej okazała się 
bezcenna - kombatanci z uśmie-
chem wyczekiwali każdego dnia 
żołnierzy. Dostarczanie posił-
ków było też okazją do rozmów 
i wspomnień.

„Jesteśmy szczęśliwi że w tym 
trudnym czasie mogliśmy pomóc 
kombatantom, którzy należą do 
grupy szczególnego ryzyka. Kie-
dyś Oni walczyli o naszą wolność 
i przyszłość dziś My mogliśmy za-
walczyć o ich zdrowie.” - podkre-
ślają organizatorzy akcji.

Obiady dla BohaterówObiady dla Bohaterów

Remonty zamojskich ulicRemonty zamojskich ulic



W zdrowym ciele zdrowy duchW zdrowym ciele zdrowy duch
20 czerwca odbył się tego-

roczny turniej piłki noż-
nej „W zdrowym ciele zdro-

wy duch - III edycja”. W  imieniu DKS 
„Gaudium” uroczystego rozpoczę-
cia dokonała Małgorzata Farion koor-
dynator turnieju, witając bardzo ser-
decznie wszystkich zebranych, dzięku-
jąc za przybycie. W słowach powitania 
wspomniała o wyjątkowym charakte-
rze wydarzenia, wskazując na trwa-
jący rok Świętego Jana Pawła II, 
który chętnie grał w piłkę, a naj-
chętniej stał na bramce. W tym 
roku przypada 100- lecie Bi-
twy Warszawskiej oraz za-
cny Jubileusz 440-lecia za-
łożenia Zamościa. Jest to 
także rok Jubileuszu 10-le-
cia DKS „Gaudium” Zamość, 
który podsumowuje pewien 
etap działalności.

„Plany i  zamierzenia by-
ły zupełnie inne, również 
dotyczące organizacji tej 
imprezy, ale stan zagro-
żenia epidemicznego 
skomplikował nam tro-
chę sytuację. Cieszymy 
się, że mimo wszystko udało nam się zor-
ganizować tę imprezę, którą mamy na-
dzieję szczęśliwie zakończymy i  otworzy-
my nią organizację innych imprez sporto-
wych w naszym regionie. Jest to pierwsza 
impreza chłopców po wybuchu pandemii. 
Podobno jesteśmy odważni, dziękujemy 
również Państwu za odwagę i obecność.” - 
powiedziała Małgorzata Farion.

DKS Gaudium przez cały czas trwa-
nia działalności wspierają firmy, instytu-
cje i osoby prywatne i media, pozwalając 
Stowarzyszeniu rozwijać się organizacyj-
nie, sportowo i  wizerunkowo, duchowo 
i finansowo.

Na Turnieju obecni byli: Ks. Sylwester 
Zwolak (Dyrektor Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, Dyrek-
tor Katolickiego Radia Zamość), Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Zamość Piotr Zając, 
Anna Kłus (pracownik Wydziału Spraw 
Społecznych i  Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Zamościu w imieniu Staro-
sty Stanisława Grześko), Przewodniczą-
cego  Rady Gminy Zamość Wojciech Su-
chowicz (w imieniu Wójta Gminy Zamość 
Ryszarda Gliwińskiego).

Małgorzata Farion przywitała także 
zawodników, trenerów, opiekunów, ro-
dziców byłych i  obecnych zawodników 
Gaudium Zamość, którzy sercem włączy-
li się w organizację Turnieju, sędziów de-

legowanych przez Oddział LZPN oraz lo-
kalne media: Katolickie Radio Zamość, 
Nowy Kurier Zamojski, Kronika Tygodnia.

Pamiątkowymi, wyjątkowymi me-
dalami, upamiętniającymi dwa jubile-
usze (440 lecia Zamościa, i 10-lecia Gau-
dium) zostali uhonorowani: Ks. Sylwester 
Zwolak, V-ce Prezydent Piotr Zając, Pani 

Anna Kłus, Przewodniczący Ra-
dy Gminy Zamość Wojciech Su-

chowicz. Medale wręczył 
prezes DKS „Gaudium” 
Zamość ks. Tomasz Wi-
nogrodzki. Odznaczeni 
złożyli na ręce prezesa 
klubu DKS „Gaudium” 
najlepsze życzenia 
i  podziękowania za 
10 lat działalności klu-
bu i życząc by w zdro-

wym ciele był zawsze 
zdrowy duch.

Medalami zosta-
ły wyróżnione także 
osoby, które przez la-
ta działalności Gau-
dium  zasłużyły się 
dla DKS Gaudium: 

Marek Suszek, Tomasz Tomczewski, Ta-
deusz Mokrzyński, Radosław Kołodziej-
czuk, Wojciech Suchowicz, Tomasz Poź-
dzik, Stanisława Margol, Mirosław Chmu-
ra, Kamila i Marcin Rząd, Dorota i Marcin 
Ziomek, Grzegorz Gałan, Rafał Kuryło, 
Barbara Krupińska, Ewelina Habza, Pau-
lina Źrebiec.

Medalami dekorowani zostali rów-
nież trenerzy DKS Gaudium Zamość 
obecni na turnieju:

• Waldemar Sękowski,
• Adrian Leśniak,
• Piotr Kapłon 

Medale odebrali Zawodnicy, którzy 
zakończyli przygodę sportową w  DKS 
„Gaudium” Zamość:

Hojda Dawid 
Janusz Adrian,
Kalman Mateusz
Kamiński Kacper
Kluczyński Krzysztof
 Krupiński Karol
Kwapisz Szymon
Łapiński Sebastian
Maksymowicz Michał
Mazur Kacper
Mazurek Michał
Rogalski Kamil
Rojek Oskar
Sokołowski Kacper
Sokołowski Konrad

Skiba Ernest

Podziękowania i  medale otrzymali 
również przedstawiciele mediów:

• Katolickie Radio Zamość  
                        (Małgorzata Kryk),

• Nowy Kurier Zamojski  
                        (Tomasz Krywionek)

• Kronika Tygodnia 
                        (Tomasz Tomczewski)

Z  rąk ks. Sylwestra Zwolaka i  Pre-
zydenta Piotra Zająca założyciel DKS 
„Gaudium” otrzymał medal pamiątko-
wy, natomiast koordynator turnieju Mał-
gorzata Farion, zaangażowana w działal-
ność DKS „Gaudium” Zamość otrzyma-
ła pamiątkowy medal od prezesa DKS 
„Gaudium” Zamość ks. Tomasza Wino-
grodzkiego.

Ceremonię otwarcia zakończyła mo-
dlitwa poprowadzona przez ks. Tomasza 
Winogrodzkiego w intencji szczęśliwego 
przeprowadzenia turnieju. 

Zmagania sportowe zorganizowano 
bez przeszkód na trzech boiskach przy 
pięknej słonecznej pogodzie, w koleżeń-
skiej sportowej atmosferze, przestrzega-
jąc zasad fair play.

Wyniki turnieju
Rocznik 2007:

• LKS Czarni Oleszyce 
• DKS „Gaudium” Zamość
• GKS Ostoja Skierbieszów 

Król strzelców – Sławomir Żuk – LKS Czar-
ni Oleszyce
Najlepszy bramkarz – Patryk Krupiński – 
DKS „Gaudium” Zamość
Najlepszy zawodnik – Szymon Rasiak – 
DKS „Gaudium” Zamość

Rocznik 2006:

• DKS „Gaudium” Zamość
• GKS Ruch Izbica
• OSiR Biłgoraj
• TKS Huczwa Tyszowce

Król strzelców – Adrian Zaprawa GKS 
Ruch Izbica

Najlepszy bramkarz – Jakub Sękowski – 
DKS „Gaudium” Zamość

Najlepszy zawodnik – Maciej Pakuła – 
DKS „Gaudium” Zamość

Rocznik 2005:

• TKS Tomasovia Tomaszów Lub.
• DKS „Gaudium” Zamość

• LKS Czarni Oleszyce 
• ASPN Roztocze Szczebrzeszyn

Król strzelców – Aureliusz Miedźwiedź – 
DKS „Gaudium” Zamość

Najlepszy bramkarz – Karol Malon – DKS 
„Gaudium” Zamość

Najlepszy zawodnik – Karol Dziedzic - 
TKS Tomasovia Tomaszów Lub.

Po zakończonych rozgrywkach nie 
zabrakło pamiątkowych zdjęć, gratula-
cji, życzeń i  podziękowań. Turniej odbył 

się z zachowaniem wszelkich wymogów  
sanitarnych.

Wsparcie finansowe Turniej otrzy-
mał od Ministerstwa Sportu, Miasta Za-
mość i  Powiatu Zamojskiego. Dzięki ho-
jności tych Instytucji na zakończenie tur-
nieju uczestnicy otrzymali medale, pu-
chary, statuetki i dyplomy, Turniej odby-
wał się bez opłat wpisowego, uczestni-
kom zagwarantowano m.in. wyżywie-
nie, napoje. Technicznie i organizacyjnie 
turniej wsparł Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zamościu.



ul. Orzeszkowej w Zamo-
ściu (do 40 m²). Tel. 501 
055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha 
i łąkę 0,65 ha w Wycho-
dach. tel. 784 646 234

 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

WYNAJMĘ 
 X Kawalerka umeblowana - 
3 piętro, 31 mkw. Zamość, 
ul. Kiepury - obok ZUS, tel. 
600 265 531 (po 15:30)

 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I piętrze. 
Cena 1100zł+opłaty. Tel 
695069461

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd tel. 
695 069 461

 X Szukam domu do wyna-
jęcia w Zamościu. Tel. 669 
747 294

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 
697

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę lokal 50 m², 
świetna lokalizacja, przy 
ul. Hrubieszowskiej i Hop 
Stop. Tel. 697 062 609.

 X Wynajmę kawalerkę 33 

m² osobie pracującej, Za-
mość, ul.Peowiaków. Tel. 
84 62 75 278

 X Wynajmę lokal handlowo 
usługowy lub biurowy 80 
m .tel 502090280

 X Wynajmę lokal na stancję 
studencką lub uczniow-
ską. Wejście oddzielne. Tel. 
606952030

 X Wynajmę kawalerkę dla 1 
os., ul. Lwowska, Zamość. 
Tel. 782 256 537

 X Mieszkanie 2 pokoje, 50 

m². Tel. 664 882 341
 X Mieszkanie 2 pok., na 2 
piętrze, ul. Młyńska, Za-
mość. Tel. 886 562 376

 X Pokój do wynajęcia, ul. 
Orla, 600 zł - jednoosobo-
wy, dwuosobowy - 500 zł/
os. Dom z ogrom. Tel. 516 
055 166

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 
45m2 piętro 1, ulica Orz-
eszkowej, po remoncie 
na większe od 50-67m2 
najlepiej po remoncie, tel 
508 87 43 07

 X Zamienię 26m -parter 
na podobne z balkonem 
- 1 p. lub parter Planty, 
Ciepła, Orzeszkowa tel. 
515 787 262 Zamienię 
mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na 
podobne. Tel. 501 617 630

SPRZEDAM
 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Roz-
łopach, cena wolnorynko-
wa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szo-
pinku – Hrubieszowska. 
Tel. 602 375 751

 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. 
Na Roztoczu. Tel 508 874 
307

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, 
kanalizacja. Działki bu-
dowlane 0,31 ha; 0,2 ha. 
Tel. 515 796 951

 X Dziełka budowlana 0,31 
ha. Tel. 515 796 951

 X Dom piętrowy na działce 
15-arowej, wykończony, 
do zamieszkania, Płoskie. 
Tel. 607 934 520

 X Sprzedam mieszkanie 
62 m na 2 piętrze bez-
czynszowe umeblowa-
ne na nowym osiedlu. Tel. 
881 600 406

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

 X Działka 22 ary Chomęci-
ska Małe. Wszystkie me-
dia. Wydane warunki za-
budowy. 60000 zł. Tel. 
531362025

 X Dom, stodoła, obora, 
działka 1,68 ha. Anielpol 
22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 
511 797 664

 X Garaż z kanałem, ul. 1 - 
maja, 18 m². Tel. 792 516 
055

 X Mieszkanie 54m² w Za-
mościu, parter, ul. Peowia-
ków. Tel. 608 381 574

 X Siedlisko 21 arów, 1,5 ha 
pola w gm. Tarnawatka 
oraz las 0,75 ha w gm. Kra-
snobród. Tel. 696 815 510 

 X Działka 0,31 ha pod budo-
wę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Cen-
trum Zamościa, uzbrojo-

na. Tel. 509 945 093
 X Działka bud. 18 arów, Za-
mość Osiedle Królewskie, 
ul. Batorego. Tel. 664 334 
746

 X Działka bud. 20 arów, Wól-
ka Panieńska. Tel. 502 226 
573

 X Sprzedam parter domu, 
Zamość, ul. Waryńskiego, 

210 tys. zł. Tel. 604 333 646
 X Domek letni góralski na 
ogrodzonej działce w Kra-
snobrodzie. tel. 602 189 
760

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na 
os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 
50m2 na Orzeszkowej lub 
Peowiaków może być do 
remontu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
okolicach Wyszyńskiego 
w Zamościu. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe powyżej 60m2 w Za-
mościu w okolicach ul Wy-
szyńskiego. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie w Za-
mościu. Jeden lub dwa 
pokoje. tel. 516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Za-
mość. Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu lub okolicy, cena 
do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 
674

 X Kupię siedlisko, działkę, 
pole na Roztoczu. Tel. 601 
206 529

 X Mieszkanie w okolicach 

Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 
piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

 X Nowy dom w Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 tys. zł.

 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagro-
dowa, cena 420 tys. zł.

 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozo-

wa piętro 3/4, cena 197 tys. zł
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Włościańska i ul. Zagro-
dowa

 X Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńkach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na 
wsi, z dala od cywilizacji. 

Tel. 507 530 822. Jędrzej.
 X Kawaler lat 51, poszuku-
je dziewczyny do lat 55, 
może być wdowa, Tel. 695 
968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 

Tel. 782 488 541
 X Wolny b/z 50+ pozna pa-
nią do stałego związku. 
Dom, miłość, dobro. Tel. 
663 662 743

 X Poznam Panią od 25 do 
40 lat. Tel. 513 676 588

 X Kawaler 45 lat pozna pan-
nę w stosownym wieku 
w celu założenia rodziny. 
Tel. 697 116 785

 X Poznam wolnego i inte-
ligentnego katolika b/z. 
Ja atrakcyjna 45+ b/z po 

18.00. Tylko poważne 
oferty. Tel. 518 329 428

 X Poznam Pana 65-70 lat, 
który umie docenić drugą 
osobę, wie co to zaufanie i 
szacunek. Wdowa 62 lata. 
Tel. 516 288 442

TOWARZYSKIE

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski

skrytka pocztowa 206 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy:  
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  

04-190 Warszawa

A

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Mieszkanie, ulica 
Wiejska, 45,46m2, 
piwnica 3,6m2, cena 
250 000 zł

 X Dom Żuków 112m2 
na działce 5970 Cena 
370 tys. zł.

 X Dom Kotlice Kolo-
nia 131m2 na działce 
38a, Cena 150 tys. zł.

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

 X Działka Lipsko Polesie 
38a. Cena 75 tys. zł.

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

 X Połowa domu 
na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

 X Siedlisko 80m2 na 
działce 16a, Majdan-
-Sielec gm. Krynice. 
Cena 100 tys. zł

 X Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 
metrów. Cena 370 
000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Dam pracę. Opieka nad 
starszą osobą (81lat) z 
zamieszkaniem i wyży-
wieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pra-
cownika ogólnobudowla-
nego, tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie panele płyta 
k\g inne remonty tel. 799 
946 860

 X Szukam przy pracach wio-
sennych. Tel. 88 177 84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może być 
na pół etatu, posiadam 
ubezpieczenie o niepeł-
nosprawności, umiarko-
wanej. Tel. 725 161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

Oferuje usługi minikoparką gąsienicową i samochodem typu wywrotka w zakresie:
• niwelacji terenu
• wykopy pod fundamenty, piwnice, kanalizację, kable elektryczne, przyłącza wodne
• korytowanie pod drogi, kostkę brukową
• kopanie i oczyszczanie stawów, oczek wodnych
• transport ziemi i kruszywa
• oraz wiele innych w zależności od potrzeb klienta

Zapraszam do kontaktu: 667798908

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Opał od 80 zł - sosna, osi-
ka. Tel. 84 61 86 358

 X Krzesła, fotele, szafki lu-
zem, komoda, 2 stoły ku-
chenne, telewizor, żyran-
dole, materac masujący, 
drzwi 7 szt, różne, zle-
wozmywak. Tel. 511391 
965

 X Pralka Frania, c. 100 zł 
(wieczorem). Tel. 84 639 
61 94

 X Cegła kratówka, typ K2 z 
Harasiuk 25x12x13,5, 150 
szt. Tel. 664 515 599

 X Domek dla dzieci drew-
niany, szalowany, z bal-
konem. Tel. 664 515 599

 X Silnik 0,55 kW, 3 fazy, izo-
lacja bawełna. Tel. 664 
515 599

 X Krajalnica Zelmer, nowa. 
Tel. 664 515 599

 X Maszyna elektryczna z 
pamięcią, Optima SP 20, 
niemiecka. Tel. 602 375 
751

 X Rower damka, stan dobry 
150 zł, beczki 200l., stud-
nie z obręczami 3 szt., ka-
nistry plastikowe 20 i 30 

– litrowe, 10 zł, na pali-
wo lub wodę. Tel. 602 180 
912

 X Krajzega piła stołowa na 
siłę. Tel. 607 934 520

 X Kredens drewniany, rzeź-
biony, kuchenny. Tel. 607 
934 520

 X Gwintownice do rur - 
ręczne. Tel. 607 934 520

 X Silniki elektryczne 7,5 4,5 
kW, cyrkulatka z dwo-
ma piłami, sprzęt rolni-
czy, bele, deski, kantów-
ka. Tel. 515 796 951

 X Stare radia, telewizory, 
walizki oraz inne starocie. 
Tel. 505 533 878

 X Ule warszawskie, zwy-
kłe, 4 – letnie. Tel. 660 358 
211

 X Namiot niemiecki 4 oso-
bowy, c. 100 zł. Tel. 519 
106 797

 X Fotel do masażu, kolor 
kremowy. Tel. 660 358 
211

 X Kanapa jednoosobowa, 
nowa (rozkładana). Tel. 
660 358 211

 X Konstrukcję do piły ta-
śmowej. Tel. 660 358 211

 X Kożuchy męskie w do-
brym stanie. Tel. 660 358 
211

 X Dwa wałki do cyrkulatki 
na dużą piłę (można zło-
żyć dwie). Tel. 660 358 
211

 X Stare zegary. Tel. 660 358 
211. 

 X Duże poroża. Tel. 660 358 
211

 X Zamrażarka 121 l – 150 zł, 
szkielet barakowozu 2x3 

m- 800 zł, wersalka 1000 
zł, telewizor kaloryfery, 
szkielet reklamy 2x3 m. 
Tel. 664 011 653

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

 X Piękny czarny kot, ok. 2 
lata, porzucony, szuka 
domu. Tel. 507 921 302

 X Budę ocieplaną z przed-
sionkiem, dla dużego 
psa. Tel. 600 443 398

 X Zamienię
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę 
stołową lub tokarkę. Tel. 
600 894 089

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

KUPIĘ
 X Kupię kompresator 200 
l+, glebogryzarkę 100 
cm. Tel. 664 011 653

 X Kupie rynny dachowe z 
odzysku. Tel. 602 194 063

 X Drzwi wewnętrzne, pra-
we, 2 szt., proszę dzwo-
nić wieczorem. Tel. 721 
519 896

 X Kuferkową maszynkę do 

szycia. Tel. 501 565 019
 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Rower do ćwiczeń w 
domu. Tel. 515 967 381

 X Namiot handlowy 2x3 
lub 3x3 m, może być 
uszkodzony. Tel. 721 086 
818

 X Domek dla dzieci drew-
niany, na działkę. Tel. 720 
742 461

 X Kupię dorosłą samicę pa-
wia. Tel. 604 201 213

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-
chennych, używanych. 
Za darmo lub za symbo-

liczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

 X Oddam wersalkę w do-
brym stanie w Zamościu 
tel. 511155208

 X Przyjmę używaną wieżę 
na płyty. Tel. 695 958 316

 X Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. 
Tel. 730 666 780.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Różne

 X UAZ 469B, benzyna, 
gaz, 2500 cm3, rok prod. 
1987. Tel. 602 375 751

 X Zamienię przyczepę 
bruns 3,5 t. na przyczep-
kę na wozie do ciągni-
ka, sprzęt rolniczy, becz-
ki/ wodę 600 l. Tel. 515 
796 951

 X Przyczepka samocho-
dowa “SAM”, mocna oś z 
Żuka, bez dokumentów, 
betoniarka 150 l, czer-
wona, stan bdb., słoma - 
bele. Tel. 515 796 951

 X Motocykl Panonia 250 
rok 1966, jeden właści-
ciel, z papierami, kom-
pletna. Tel. 660 358 211

 X Romet (komar 3) rok 

1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Przyczepa lekka sam., za-
rejestrowana, sprawna 
tech. Tel. 660 358 211

 X Zamienię przyczepę 
“BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 
20stki na przyczepkę na 
wozie, przystosowana do 
ciągnika. Tel. 515 796 951

 X Sprzedam Mazda 323 1.3 
kat, stan dobry - opłaco-
na. Tel. 694 468 517

 X Felga samochodowa 15 
RT60, 4x100, 1 szt, c. 60 zł. 
Tel. 519 106 797

 X Tanio sprzedam Renault 
Clio, diesel 1,5, rok 2006. 
Tel. 660 358 211

 X Sprzęt rolniczy. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam siewnik zbo-
żowy 2x13 do ciągnika, 
garażowany. Tel. 694 887 
911

 X Audi A6 2496,00 cm3, 
114 ,00 kw, 2001 r. TDI, c. 
7500 zł, Zamość. Tel. 691 
096 323

 X Honda CRV 1973 cm3, 
sekwencja 108,00 kw, c. 
12500, 2001 r. Tel. 691 
096 323

 X Sprzedam Toyota Au-
ris 2008r. stan b. dobry, 
bezwypadkowa, garażo-
wana, jedne użytkownik, 
benzyna, poj. 1.4, 171 
000 km. Tel. 537 463 375

 X Sprzedam Renault Tha-
lia 1,4 2003r, hak. Tel 694 
468 500

 X Sprzedam części do Ka-
maza nowe i używane, 
części do Żuka nowe. Fil-
try powietrza, olejowe i 
paliwowe, dętki. tel. 602 
180 912

 X Sprzedam felgi alumi-
niowe 17do wolksvage-
na w stanie dobrym. Tel. 
536065484

 X Szukam części do syreny i 
wsk lub w całości syrena i 
wsk dokumenty

 X 518485280
 X Ciągnik CV-330, Tel 666 
865 514

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

UKŁADANIE  
KOSTKI  

BRUKOWEJ  
ORAZ  

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW.  

TEL. 690 400 599 

SPŁYWY  
- WYPOŻYCZALNIA 

KAJAKÓW,  
GUCIÓW 12.  

TEL. 84 61 86 358 


