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Sejm przyjął ustawę o kolejnym dodatko-
wym rocznym świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i rencistów. Tzw. czterna-
sta emerytura będzie wypłacana na jesie-
ni tylko w tym roku. Świadczenie ma trafić 
do 9,1 mln osób.

Wypłata tzw. czternastej emerytury 
odbywać ma się na zasadach podobnych 
jak w przypadku trzynastej emerytury, 
jednak z ograniczeniem liczby uprawnio-
nych. Pełną czternastą emeryturę, w wy-
sokości minimalnej emerytury, otrzymają 
emeryci i renciści pobierający świadcze-
nie w wysokości nieprzekraczającej 2900 
zł brutto. W przypadku emerytów i renci-
stów pobierających świadczenie w wyso-
kości powyżej 2900 zł, stosowana będzie 
zasada „złotówka za złotówkę”, a więc 
czternasta emerytura będzie pomniejsza-
na o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

– To sprawiedliwe rozwiązanie, które 
pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekrocze-
nie kryterium o kilka złotych wiązałoby się 

z pozbawieniem prawa do świadczenia – 
tłumaczy minister rodziny i  polityki spo-
łecznej Marlena Maląg.

14. emerytura ma być wypłacana z 
urzędu wraz ze świadczeniem w terminie 
wypłaty świadczeń przypadającym w li-
stopadzie 2021 r.

Koszt wypłaty tzw. 14 emerytury sza-
cuje się na 11,4 mld zł. Świadczenie ma tra-
fić do 9,1 mln świadczeniobiorców.

źródło:www.gov.pl

W wieku 69 lat zmarł Włodzimierz Filip-
ski, zamojski artysta plastyk. Od 2000 roku 
pracował w Biurze Wystaw Artystycznych 
- Galerii Zamojskiej. Uhonorowany odzna-
ką "Zasłużony dla Kultury Polskiej”w 2018r.

Włodzimierz Filipski studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu, w latach 1970 -1975.  Dy-
plom na wydziale rzeźby uzyskał w pra-
cowni prof. Olgierda Truszyńskiego w 1975 
roku.  W latach 1976 -1977 pracował w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Koninie.  W 
1977 roku przeprowadził się do Zamościa, 
gdzie przez 45 lat  był pracownikiem w in-
stytucjach kultury. W Biurze Wystaw Arty-
stycznych w Zamościu (1977-1984),  Gale-
rii Sztuki Współczesnej w Zamościu (1985-
2000).

„Był niezwykłym i niezastąpionym 
człowiekiem. Niezwykle uczynnym i za-
angażowanym pracownikiem. Jego wie-
dza merytoryczna, jak też doświadczenie 
przydawały się w aktywnej pracy na rzecz 
BWA-Galerii Zamojskiej. Swoją  osobowo-
ścią i zaangażowaniem przyczyniał się do 
wzbogacenia wizerunku i marki zarówno 
naszej galerii, jak też zamojskiego środo-
wiska plastycznego”- żegnają Kolegę pra-
cownicy BWA.

Źródło: www.bwazamosc.pl 
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Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zamościu kontynuuje program Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„WSPIERAJ SENIORA”.

Program skierowany jest do osób 
w wieku 70 lat i więcej, które w czasie 
pandemii pozostają w domu i nie mo-
gą skorzystać z pomocy rodziny lub 
sąsiadów w zrobieniu niezbędnych za-
kupów obejmujących artykuły podsta-
wowej potrzeby (artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej).

Aby skorzystać z pomocy wolon-
tariuszy, seniorzy powinni zadzwonić 
na bezpłatną, ogólnopolską infolinię 
22 505 11 11 lub bezpośrednio do Miej-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Zamościu pod numer telefonu 84 677 
56 32/33 od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00-15.00.

Senior pokrywa koszty zakupów, 
usługa ich wykonania jest bezpłatna.

źródło: UM Zamość

Oko kamery zajrzy w kolejne zakamar-
ki zamojskiej Starówki. Jak ogłosił magi-
strat - do końca września 2021 r. w po-
dwórkach Starego Miasta pojawi się mo-
nitoring. 

Miasto wybrało wykonawcę zada-
nia dotyczącego budowy infrastruktu-
ry teletechnicznej systemu monitorin-
gu obszaru Starego Miasta (monitoring 
podwórek) oraz osiedla Planty z podłą-
czeniem do centrum monitoringu Mia-
sta Zamość. Realizacja projektu właśnie 
się rozpoczyna. W zakres zamówienia 
wchodzą następujące prace:

a) budowa kanalizacji teletechnicz-
nej ze studniami kablowymi i kablami 
światłowodowymi, budowa teletech-
nicznej infrastruktury monitoringu te-
renu wraz z bezprzewodowym dostę-
pem do Internetu i zasilaniem energe-
tycznym na osiedlu Planty w Zamościu:

• budowa kanalizacji teletechnicz-

nej wraz ze studniami teletech-
nicznymi,

• budowa kabli transmisyjnych,
•  budowa urządzeń systemu moni-

toringu i bezprzewodowego do-
stępu do internetu: budowa ze-
wnętrznej szafy monitoringu, wy-
miana istniejącej szafy w budynku 
Peowiaków 68a, budowa punktów 
kamerowych i hotspotów,

• budowa zasilania w energię elek-
tryczną urządzeń monitoringu.

b) budowa teletechnicznej infra-
struktury monitoringu terenu wraz z za-
silaniem elektrycznym na terenie Sta-
rego Miasta w Zamościu ul. Bazyliań-
ska, Pereca, Ormiańska, Grodzka, Grec-
ka, Staszica, Żeromskiego, Akademicka:

• budowa sieci szkieletowej systemu 
monitoringu,

• budowa infrastruktury monitorin-
gu,

• budowa urządzeń systemu moni-

toringu,
• budowa zasilania w energię elek-

tryczną urządzeń monitoringu.

Prace prowadzone będą w obsza-
rze ochrony konserwatorskiej pod ści-
słą kontrolą konserwatorską. Wykonaw-
cą zadania będzie firma ServiceLine Sp. 
z o.o. z Warszawy. Po realizacji projek-
tu zwiększy się obszar objęty miejskim 
monitoringiem. Obecnie na terenie Za-
mościa działa 150 kamer.

źródło: UM Zamość

23 stycznia lekkoatleci z Klubu Sportowe-
go „Agros” Zamość rozpoczęli nowy se-
zon. Nasi sportowcy zaprezentowali się 
fantastycznie.

Podczas Ogólnopolskich Zawodów 
Lekkoatletycznych w Toruniu zawodni-
cy Agrosu zaliczyli bardzo udane starty.

• Martyna Seń – 1 miejsce w biegu na 
60 metrów kobiet U18 z wynikiem 
7.53 i 4 wynik na  świecie w  junio-
rach młodszych z czasem 7.51 (pod-
czas eliminacji) oraz 1 miejsce w bie-
gu na 200 metrów z wynikiem 24.95

• Patryk Krupa – 6.78 (PB) w sobotę 
był to 4 wynik na świecie w junio-
rach w biegu na 60 metrów i 3 miej-
sce w biegu na 200m z wynikiem 
22.31

• Dominik Kopeć – 6.72 (SB) 2 miej-
sce w biegu na 60m, zabrakło 4 set-
ne sekundy do minimum na Halowe 
Mistrzostwa Europy

• Wiktoria Łuczak – 1 miejsce w 
pchnięciu kulą z wynikiem 12.75 (PB)

• Kinga Staszczuk – 3 miejsce w skoku 
w dal z wynikiem 5.30 (PB) i 4 miej-
sce w trójskoku kobiet z wynikiem 
11.62

• Amelia Kuźniarz – rekord życiowy 
(PB) w biegu na 60 metrów U18

• Jakub Pyda – rekord życiowy (PB) w 
biegu na 60 metrów

• Mateusz Krawczyk – rekord życio-
wy (PB) w biegu na 200m mężczyzn 
U20

Tego samego dnia w Łodzi podczas 
Halowego Mityngu ŁOZLA i RKS Łódź za-
prezentowała się Monika Romaszko. Za-
wodniczka w biegu na 60 metrów przez 
płotki U20 zajęła 2 miejsce z  wynikiem 
8.76. 

Wszystkim zawodnikom oraz trene-
rom należą się ogromne brawa. Gratulu-
jemy i czekamy na kolejne sukcesy!

Pięć pierwszoklasistek z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Zamościu: Zo-
fia Drygasiewicz, Marta Grajeta, Joanna 
Opalińska, Hanna Tymura i Łucja Więcła-
wek, otrzymała stypendium w ramach 
programu „Lubelskie wspiera uzdolnio-
nych 2020-2021”. 

Jest to program realizowany przez 
Województwo Lubelskie, współfinanso-

wany przez UE, a skierowany do uczniów 
szczególnie uzdolnionych w  zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, informa-
tycznych, j. obcych nowożytnych, ma-
tematyki lub przedsiębiorczości. Celem 
fundatorów jest, aby stypendyści wspie-
rani przez opiekunów dydaktycznych 
rozwijali swoje uzdolnienia i talenty.

- materiał nadesłany

Uczennice z dwóch zamojskich szkół 
awansowały do wojewódzkiego etapu 
olimpiady pod hasłem „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 
W marcu powalczą o udział w ogólno-
polskim finale. 

Olimpiada to część „Lek-
cji z ZUS”, edukacyjnego pro-
jektu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Daje on mło-
dym ludziom wiedzę o pra-
wach i obowiązkach wy-
nikających z ubezpieczeń 
społecznych – o zasiłkach, 
ubezpieczeniach, emerytu-
rach i prowadzeniu własnej fir-
my. Laureaci olimpiady mogą li-
czyć na indeksy na studia, dodatkowe 
punkty w rekrutacji na wiele uczelni i na-
grody rzeczowe. Tytuł laureata lub finali-
sty olimpiady od przyszłego roku szkol-
nego będzie też zwalniał uczniów z pi-

semnej części egzaminu zawodowego 
technika ekonomisty i technika rachun-
kowości.

Z powodu pandemii etap szkol-
ny odbył się w grudniu przez inter-

net. – Z naszego województwa 
do dalszych rozgrywek awan-

sowały 22 zespoły. Niektóre 
z nich są z nami od lat. Ale 
są też szkoły, które zgłosi-
ły się do olimpiady i „Lekcji 
z ZUS” po raz pierwszy lub 
po przerwie. Cieszy nas to 

podwójnie, bo zdajemy so-
bie sprawę, że nauka zdalna 

i okoliczności związane z pan-
demią niekoniecznie zachęca-

ją uczniów do dodatkowej aktywności. 
Tym bardziej podziwiamy ambicję i za-
angażowanie tych, którzy zdecydowali 
się na udział – mówi Krzysztof Piskorz, 
koordynator olimpiady w wojewódz-

twie lubelskim. W marcu uczniowie bę-
dą rywalizować w drużynach reprezen-
tujących szkoły. Do etapu wojewódz-
kiego zakwalifikowały się między inny-
mi uczennice I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Zamoyskiego w Zamościu oraz 
Technikum nr 1 w Zamościu.

Uczennice ILO: Katarzyna Cze-
chańska, Kamila Wróblewska, Patrycja 
Szykulska.

Uczennice Technikum nr 1: Wero-
nika Stempel, Milena Dudek, Aleksan-
dra Wiktor.

Test wiedzy w etapie wojewódzkim 
rozstrzygnie, która z drużyn weźmie 
udział w ogólnopolskim finale olimpia-
dy. Więcej o projekcie na stronie www.
zus.pl/edukacja  i na Facebooku.

- materiał nadesłany

Bałwan w obiektywie? Czemu nie? Do 
końca lutego potrwa pierwszy feryjno-zi-
mowy konkurs fotograficzny Gminnego 
Ośrodka Kultury Gminy Zamość. Tematyka 
bardzo ogólna więc fotki z soplami, śnie-
giem, bałwanami i innymi figurami śnież-
nymi są jak najbardziej wskazane.

 Każdy może wysłać do konkursu zdję-
cie swojego autorstwa i dać sobie szansę 
na nagrody. Do wygrania smartwach'e, 
smartband'y, foto-akcesoria na smartfony, 
mini-słuchawki i fajne gadżety. Organiza-
tor nagrodzi 4 Autorów najlepszych zdjęć, 
a te najciekawsze trafią do konkursowej 
foto-galerii internetowej, którą już można 
oglądać na stronach internetowych GOK-
-u i Gminy Zamość.

Zimowe zdjęcia należy przesyłać do 
konkursu za pomocą specjalnego formu-
larza na stronie internetowej www.gok.
gminazamosc.pl. Konkurs trwa do końca 
lutego, ale nie ma co czekać na ostatnią 
minutę, RÓB ZDJĘCIA JUŻ TERAZ! Wczytaj 
się w regulamin, pamiętaj o RODO i weź 
udział w zabawie. Powodzenia!

 - materiał nadesłany

Konkursowa fotka zimyKonkursowa fotka zimy

http://www.bwazamosc.pl
http://www.zus.pl/edukacja
http://www.zus.pl/edukacja


25 stycznia 2021r. w zamoj-
skim ratuszu odbyła się konferen-
cja prasowa z udziałem wicemar-
szałka województwa lubelskiego 
Michała Mulawy oraz Prezydenta 
Zamościa Andrzeja Wnuka. Tema-
tem konferencji było przedstawie-
nie absorpcji środków unijnych 
przez miasto Zamość w bieżącej 
perspektywie unijnej 2014-2020 
ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji. Przedstawiony został 
także stan przygotowań do nowej 
perspektywy oraz główne zamie-
rzenia Miasta Zamość.

Jak ogłosił niedawno Pre-
mier Mateusz Morawiecki - Pol-
ska otrzyma w sumie 76 miliar-
dów euro z unijnej polityki spój-
ności i Funduszu na rzecz Spra-
wiedliwej Transformacji.  To pie-
niądze do wykorzystania w latach 
2021 – 2027. Część z tych środków 
trafi bezpośrednio do programów 
regionalnych.

Kwota, jaka została przewi-
dziana w projekcie umowy part-
nerstwa dla województwa lubel-
skiego wynosi 1,768 mld euro (ze 
środków UE) oraz 312 mln euro 
wkładu krajowego (łącznie ponad 
2 mld euro), które zasili inwestycje 
finansowane z programu regio-
nalnego. Będzie to drugi co do wy-
sokości środków program w Pol-
sce zarządzany przez samorząd 
województwa – więcej otrzyma 
tylko województwo śląskie. Do-
datkowo, sześć regionów (tj. ślą-
skie, łódzkie, małopolskie, lubel-
skie, dolnośląskie i wielkopolskie) 
otrzyma dodatkowe ok. 5 mld eu-
ro z funduszu sprawiedliwej trans-
formacji i polityki spójności.

Ponadto wdrożony zostanie 
także program dla Polski Wschod-
niej, który będzie obejmował re-
giony: lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, war-

mińsko-mazurskie oraz, co jest 
nowością w tej perspektywie, tak-
że mazowieckie (bez Warszawy i 
9 otaczających ją powiatów). Je-
go wartość szacowana jest na 2,9 
mld euro.

Część z tych środków trafi tak-
że do Zamościa i regionu. Na co zo-
staną przeznaczone? O tym, mó-
wili podczas dzisiejszej konferen-
cji prasowej w zamojskim ratuszu, 
Wicemarszałek Województwa Lu-
belskiego Michał Mulawa oraz 
Prezydent Andrzej Wnuk. Jak pod-
kreślił Wicemarszałek Michał Mu-
lawa - Zamość znakomicie radzi 
sobie z pozyskiwaniem środków 
unijnych. „Od 2018 roku podpisa-
liśmy z Miastem Zamość umowy 
na kwotę niemal 125 mln zł, z cze-
go ok. 89 mln zł dofinansowania 
to środki z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego. Są to bardzo ważne 
projekty zarówno dla mieszkań-
ców Zamościa, jak i dla turystów. - 
poinformował Wicemarszałek Mi-

chał Mulawa i podkreślił, jak waż-
ne dla mieszkańców Zamościa i re-
gionu, były to projekty. Pozyskane 
przez Zamość dofinansowania do-
tyczyły m.in. termomodernizacji 
miejskich obiektów oświatowych, 
rewitalizacji Rotundy Zamojskiej, 
przebudowy miejskiego zalewu.

Marszałek zaznaczył, że nie-
bawem rozpocznie się nowy 
okres programowania, a samo-
rząd Województwa Lubelskiego 
jest w przededniu uchwalenia no-
wej Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego. W Strategii zna-
lazły się m.in. takie zamojskie in-
westycje jak budowa filharmonii 
w Zamościu czy reaktywacja Aka-
demii Zamojskiej, ale nie tylko. Jak 
powiedział Prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk, trwają prace przy 
przygotowywaniu bardzo duże-
go projektu związanego m.in. z 
energią odnawialną, prowadzo-
ne są również rozmowy na temat 
Strategicznych Inwestycji Teryto-
rialnych.
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Ranking niebezpiecznych skrzyżowańRanking niebezpiecznych skrzyżowań

Fundacja Edukacyjna „Perspek-
tywy” już po raz 23. opublikowa-
ła Ogólnopolski Ranking Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  Spośród 
zamojskich liceów najwyższe 
miejsce w tym prestiżowym ze-
stawieniu po raz kolejny zaję-
ło  I Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące im. Unii Europejskiej 
w Zamościu.  W porównaniu do 
ubiegłego roku  zamojski "Spo-
łeczniak" zanotował awans o 12 
pozycji!

W Rankingu Liceów Ogól-
nokształcących 2021 zamojski 
"Społeczniak" uplasował się  się 
na 49. miejscu (w ubiegłym roku 
61. miejsce) w Polsce, na 3. miej-
scu województwie lubelskim (ta 
sam pozycja) i po raz kolejny na 
1. miejscu na Zamojszczyźnie. W 
zakresie rezultatów egzaminów 
maturalnych ujętych w Rankin-

gu Maturalnym Liceów Ogólno-
kształcących 2021 szkoła zaję-
ła 47. miejsce w Polsce (w ubie-
głym roku 54. miejsce) i 2. miej-
sce na Lubelszczyźnie.

Jak wypadły inne zamojskie 
szkoły?

III LO im. Cypriana Kami-
la Norwida w Zamościu w tego-
rocznym "Rankingu Liceów" za-
jęło 19. miejsce w województwie 
lubelskim i 375. w kraju. Niżej w 
zestawieniu znalazło się I LO im. 
Jana Zamoyskiego w Zamościu. 
Zamojski „stary ogólniak” upla-
sował się na 22. miejscu w wo-
jewództwie i 439. w Polsce. II LO 
im. Marii Konopnickiej w Zamo-
ściu  zajęło natomiast 59. miej-
sce w woj. lubelskim i znalazło 
się  poza rankingiem krajowym 
(obejmuje on 1000 szkół).

Jeżeli zaś chodzi o „Ran-
king Techników” to spośród za-
mojskich szkół najwyższe miej-
sce zajęło w nim Technikum nr 1 
(ZSP nr 1), czyli popularny „Eko-
nomik”. Szkoła uplasowała się 
na 29. miejscu w województwie 
i powyżej 500 miejsca w kra-
ju. Na 35. miejscu w wojewódz-
twie i powyżej 500 miejsca w 
kraju znalazło się Technikum nr 
5 („Rolniczak”). Niżej było Tech-
nikum NR 4 („Budowlanka”), któ-
re zajęło 43. miejsce na Lubelsz-
czyźnie. 

Spośród szkół z regionu 
warto odnotować sukces Tech-
nikum Ochrony Środowiska w 
Zwierzyńcu, które uplasowa-
ło się na drugim miejscu w ran-
kingu wojewódzkim najlepszych 
techników i na wysokiej 49. po-
zycji w zestawieniu krajowym.

Zarząd Dróg Grodzkich, we współ-
pracy z Wydziałem Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w 
Zamościu, dokonał analizy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na za-
mojskich ulicach w 2020 roku.

Wyniki analiz porównano do 
roku 2019 i podzielono na trzy gru-
py: potrącenia pieszych, zdarzenia 
na skrzyżowaniach oraz na odcin-
kach pomiędzy skrzyżowaniami. 
Rozpatrywano je pod względem 
zarówno wypadków, gdzie ma-
my do czynienia z osobami ranny-
mi oraz zabitymi, jak i kolizji, w któ-
rych ucierpiały jedynie samocho-
dy. Celem tych analiz jest typowa-
nie miejsc, w których konieczne jest 
zaplanowanie działań zmierzają-
cych do poprawy bezpieczeństwa 
na zamojskich drogach.

Ogólnie w 2020 roku odnoto-
wano spadek liczby kolizji o 183 
(646 w 2020 r, 829 w roku 2019) oraz 
wzrost liczby wypadków o 7 (26 w 
roku 2020, 19 w 2019). Niestety, w 
wyniku obrażeń, jedna osoba po-
niosła śmierć w wypadku, tak jak w 
roku 2019.

W 2020 roku doszło do 19 po-
trąceń pieszych (w 2019 było ich 
aż 28), z czego na przejściach dla 
pieszych 12 (15 w 2019). W wyni-
ku tych potrąceń 8 osób doznało 
obrażeń ciała, jedna zginęła. War-
tym uwagi jest fakt, że śmiertelny 
wypadek zdarzył się na przejściu 
dla pieszych, które spełnia wszel-
kie wymogi przejścia bezpieczne-
go, tj. rozdzielone jest wyspą z azy-
lem dla pieszych, a nawet wyposa-
żone w sygnalizację świetlną – na 
ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowa-
niu z ul. Pawłówka. Obrażeń ciała 
doznał również pieszy przechodzą-
cy przez kolejne bezpieczne przej-
ście aktywne (zmodernizowane w 
2019 roku wspólnie z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
w Zamościu) na ul. Zamoyskiego 

(przy sądzie). Potwierdza to fakt, że 
nawet najlepsze oznakowanie tych 
miejsc, bez rozwagi i ostrożności 
zarówno kierowców, jak i pieszych, 
nie będzie spełniało swojej roli.

W rankingu skrzyżowań pierw-
sze miejsce zajmuje Rondo Hono-
rowych Dawców Krwi (Jana Pawła 
II-Legionów-Hrubieszowska-Wy-
szyńskiego) z ilością 45 kolizji w 
2020 r. (80 w roku 2019). Jak twier-
dzą autorzy zestawienia - spadek 
ilości kolizji z pewnością spowo-
dowany był dokonaną po koniec 
kwietnia 2020 korektą oznakowa-
nia tego ronda.

Kolejne miejsca to skrzyżowania:

2. Rondo Prymasa Wyszyńskie-
go (Wyszyńskiego-Odrodze-
nia-Zamoyskiego) – 17 kolizji i 
1 wypadek (19 kolizji 2019)

3. Dzieci Zamojszczyzny-Sado-
wa – 16 kolizji i 1 wypadek (18 
kolizji 2019)

4. Partyznatów-Odrodzenia-Or-
ląt Lwowskich – 14 kolizji i 1 
wypadek (11 kolizji 2019)

5. Rondo Solidarności (Dzieci Za-
mojszczyzny- Śląska- Szcze-
brzeska) – 12 kolizji zarówno 
w 2020, jak i w 2019 roku.

Na odcinkach pomiędzy skrzy-
żowaniami, najniebezpieczniej wy-
padają:

1. ulica Lwowska – 31 kolizji i 2 
wypadki (38 kolizji w 2019),

2. Legionów – 30 kolizji (22 koli-
zje w 2019)

3. Dzieci Zamojszczyzny – 24 ko-
lizje i 3 wypadki (22 kolizje i 3 
wypadki w 2019)

4. Wyszyńskiego – 23 kolizji i 1 
wypadek (37 kolizji w 2019)

5. Kilińskiego – 21 kolizji (18 koli-
zji w 2019).

Jak podkreślają autorzy rankin-
gu - spadek ogólnej liczby zdarzeń 
mogło mieć wpływ mniejsze natę-
żenie ruchu spowodowane ograni-
czeniami sanitarnymi w związku z 
pandemią koronawirusa, jak rów-
nież trwające przebudowy dróg, 
skrzyżowań, przejść dla pieszych, 
czy też zmiany w organizacji ru-
chu w miejscach niebezpiecznych 
(korekty oznakowania poziome-
go, montaż wysp z azylem na przej-
ściach dla pieszych, czy też aktyw-
nego oznakowania tychże przejść).

źródło: Zarząd Dróg 
Grodzkich w Zamościu



Erasmus+ ‘CodeInnova’  Erasmus+ ‘CodeInnova’  
– programowanie w szkole podstawowej– programowanie w szkole podstawowej

Od września 2019 roku Za-
mojskie Towarzystwo 
Oświatowe koordynu-
je realizację prestiżowe-

go programu Erasmus+ CodeIn-
nova 'Nauczanie programowania 
w szkole podstawowej: podsta-
wa programowa, metody dydak-
tyczne, podręczniki, wsparcie on-
line’ poświęconego wdrożeniu in-
nowacji w zakresie nauczania pro-
gramowania w szkole podstawo-
wej i stworzeniu podstawy pro-
gramowej, bazy metod dydaktycz-
nych, podręczników oraz wsparcia 
online przy współpracy z prestiżo-
wymi instytucjami edukacyjnymi 
w Europie. Partnerami w projek-
cie są Jyväskylän yliopisto, Jyva-
skyla, Finlandia (Uniwerytet Jyva-
skyla, jeden z największych i naj-
lepszych w Finlandii), Školska kn-
jiga d.d., Zagrzeb, Chorwacja (jed-
no z największych wydawnictw 
w Chorwacji, od lat specjalizują-
ce się w materiałach edukacyj-
nych), l. Osnovna škola Čakovec, 
Čakovec, Chorwacja (jedna z naj-
lepszych szkół chorwackich wielo-
krotnie nagradzana za swój wkład 
w edukację z zakresu nowocze-
snych technologii),   Agrupamen-
to de Escolas de Fornos de Algod-
res, Fornos de Algodres , Portuga-
lia (szkoła ściśle współpracująca z 
Ministerstwem Edukacji oraz in-
stytucjami naukowymi w zakresie 
innowacji edukacyjnych).   Progra-
mowanie, kompetencje cyfrowe, 
a także umiejętności takie jak ana-
lityczne myślenie, rozwiązywanie 
problemów i analiza danych sta-
ły się częścią naszego życia. Insty-
tucje edukacyjne dążą do zapew-
nienia swoim uczniom niezbędnej 
edukacji w tym zakresie. Jednak na 
poziomie europejskim istnieją za-
uważalne rozbieżności w naucza-
niu programowania, o ile w niektó-
rych krajach nauczanie programo-
wania w szkołach podstawowych 
jest podstawowym elementem 
podstawy programowej i opiera 
się na zaawansowanych i skom-
plikowanych schematach, w in-

nych jest to wciąż obszar wymaga-
jący wsparcia odpowiednią bazą 
dydaktyczną. Projekt CodeInnova 
jest odpowiedzią na konieczność 
stworzenia spójnego systemu na-
uczania programowania w szkole 
podstawowej wraz z niezbędny-
mi zasobami dydaktycznymi, któ-
re będą jednakowe dla wszystkich 
krajów uczestniczących w projek-
cie i dostępne dla wszystkich pla-
cówek edukacyjnych zaintereso-
wanych tą ideą. W ramach działań 
projektowych nauczyciele i spe-
cjaliści z instytucji partnerskich 
pracują nad projektem spójnej 
podstawy programowej naucza-
nia programowania w szkole pod-
stawowej, opracowują podręczni-
ki do nauczania programowania w 
klasach 1-4 i 5-8, a także wzorcowe 
scenariusze lekcji, które zostaną 
przetestowane w wybranych szko-
łach europejskich. Dodatkowo, ja-
ko końcowy rezultat pracy projek-
towej, stworzona zostanie platfor-
ma internetowa wspierająca na-
uczanie programowania w szko-
le podstawowej. Mamy nadzieję, 
że tego typu międzynarodowa ini-
cjatywa zwiększy zainteresowanie 
programowaniem i zapewni mło-
dym ludziom równe szanse w roz-
woju kompetencji cyfrowych, a za-
proponowane  rozwiązania edu-
kacyjne będą wspierać  naukę pro-
gramowania w sposób efektywny i 
łatwo dostępny dla wszystkich za-
interesowanych. Niezwykle istot-
ne jest tu doświadczenie wiodą-
cych partnerów z Finlandii, Chor-
wacji i Portugalii, które pozwoli 
na wymianę najlepszych praktyk, 
możliwą jedynie dzięki ścisłej mię-
dzynarodowej współpracy.  



We wrześniu 2019 w za-
mojskim Społeczniaku 
wystartował nowy, fi-
nansowany ze środków 

unijnych, międzynarodowy projekt 
w ramach programu ERASMUS+ - 
Zagraj w przedsiębiorczość! ("Play 
the Entrepreneurial Game!" – Play-
EG!). W swoich założeniach jest od-
powiedzią szkół z mało rozwinię-
tych ekonomicznie regionów kra-
jów Unii Europejskiej na szybkie 
zmiany widoczne na rynku pracy. 
Wygląda na to, że dla dzisiejszych 
licealistów praca zawodowa bę-
dzie wyglądać zupełnie inaczej 
niż w przypadku ich rodziców. 
Tendencje wskazują na ewolu-
owanie w kierunku odejścia 
od stabilnej, linearnej karie-
ry zawodowej w jednej dzie-
dzinie na rzecz realizowania 
w przyszłości wielu zróżnico-
wanych projektów. Praca w jed-
nej firmie od początku do końca 
kariery zawodowej bezsprzecznie 
odeszła do lamusa. W niedalekiej 
przyszłości młodzi ludzie wielokrot-
nie będą zmieniać nie tylko miejsce, 
ale również rodzaj aktywności za-
wodowej, zostaną też zmuszeni do 
funkcjonowania na ciągle zmienia-
jącym się, międzynarodowym ry-
ku pracy i poszukiwania sposobów 
na sprostanie oczekiwaniom pra-
codawców. Aby odpowiedzieć na 
wymagania dynamicznego otocze-
nia i wyposażyć uczniów w wiedzę 
i umiejętności, które wystarczą na 
kilkadziesiąt lat dorosłego życia, 
szkoły muszą kształtować kom-
petencje, niezbędne do samore-
alizacji i rozwoju osobistego, by-
cia aktywnym obywatelem, inte-
gracji społecznej i zatrudnienia. 

Właśnie dlatego projekt jest adre-
sowany głównie do młodzieży w 
wieku 15-19 lat, a więc do uczniów 
3- i 4-letniego liceum oraz do na-
uczycieli, chcących posze-
rzyć swój warsztat pracy 
o metody kształ-
cenia kom-
peten-
cji 

klu-
czowych 
w nauczaniu 
różnych przed-
miotów.

- Zgodnie z Europej-
skimi Ramami Odniesienia, 
kompetencje kluczowe to 
porozumiewanie się w ję-
zyku ojczystym oraz języ-
kach obcych, kompeten-
cje matematyczne i nauko-
wo-techniczne, kompetencje 
informatyczne, umiejętność 

uczenia się, kompetencje społecz-
ne i obywatelskie, inicjatywność 
i przedsiębiorczość oraz świado-
mość i ekspresja kulturalna. To 
wszystko bardzo mądrze brzmi, ale 

tak naprawdę chodzi o 
to, by w proce-

sie kształ-
cenia 

wy-
po-

sa-
żać 

uczniów 
w taką wiedzę 

i umiejętności, aby ich 
działania w dorosłym 

życiu przełożyły się na 
sukcesy odnoszone w 
różnych, często odle-
głych od siebie dzie-

dzinach – wyjaśnia Ka-
tarzyna Garbacik, autorka i 

koordynatorka projektu.

- Aby stworzyć spójne środowi-
sko kształtujące kompetencje klu-
czowe, do współpracy zaprosiliśmy 
szkoły z czterech zupełnie odmien-
nych pod względem ekonomicz-
no-społecznym europejskich kra-
jów. Niemcy reprezentuje  Evange-
lische Fachschule für Sozialpädago-
gik Schwäbisch Hall, Łotwę: Dau-
gavpils 3.vidusskola, Portugalię: 
Agrupamento de Escolas de Man-
gualde , a Grecję: 1st EPA.L Orestia-
das. To sprawdzeni Partnerzy, z któ-
rymi Społeczniak nawiązał kontakt 
w ramach wcześniej realizowanych 
projektów erasmusowskich, co po-
zwala przypuszczać że nowy pro-
jekt okaże się kolejnym sukcesem 
zamojskiej szkoły.  

W projekcie PlayEG! zaplano-
wano szereg interesujących dla 
młodzieży aktywności, takich 

jak przygotowanie etiud filmo-
wych, konkursy plastyczne i mul-

ti-dyscyplinarne, quizy sprawdza-
jące wiedzę, gry rozwijające przed-
siębiorczość: planszowe, miejskie, 
fabularne escape roomy, spotka-
nia z przedsiębiorcami (również w 
formule tzw. „szybkich randek”) – 
w sumie blisko 40 działań o cha-
rakterze lokalnym i wirtualnym. 
Nieodłączną częścią projektu są 
mobilności – zaplanowano ich aż 
sześć: cztery z nich to krótkotermi-
nowe wymiany grup uczniów, ko-
lejne dwie to programy szkolenio-
we dla nauczycieli. 

Niestety, pandemia COVID-19 
mocno pokrzyżowała szyki i 
zmieniła, miejmy nadzieję cza-
sowo, sposób realizacji projek-
tu. Na dzień dzisiejszy zawie-
szono realizację mobilności 

oraz znacznie ograniczono aktyw-
ności uczniowskie, aby dodatko-
wo nie obciążać młodzieży przede 
wszystkim przebywaniem przed 
ekranami komputerów. Z kolei na-
uczyciele pracują bardzo intensyw-
nie – konstruując materiały dy-
daktyczne na platformach inter-
netowych oraz poszerzając własną 
wiedzę na temat przedsiębiorczo-
ści społecznej oraz sposobów roz-
wijana kompetencji przedsiębior-
czych w nauczaniu różnych przed-
miotów. 

- Do realizacji aktywności pro-
jektowych z udziałem młodzieży 
chcemy wrócić, jak tylko będzie to 
możliwe. Musimy jednak uwzględ-
nić warunki epidemiologiczne i 
edukacyjne we wszystkich szko-
łach partnerskich. Bardzo staramy 
się też, aby uczniowie, przynajmniej 
na razie, nie musieli spędzać wielu 
dodatkowych godzin przed ekra-
nami komputerów. Zachęcamy ich 
do grania w tradycyjne planszów-
ki, szczególnie te o fabule przed-
siębiorczej oraz gry rozwijające kre-
atywność – podsumowuje koordy-
natorka projektu. 

– Liczymy na to, że już wkrótce 
rozwiniemy PlayEG-owe skrzydła i 
znowu pełną parą wrócimy do pra-
cy, aby wspólnie z Partnerami Za-
grać w Przedsiębiorczość!

(kaga)

Zagraj w przedsiębiorczość! w czasie pandemiiZagraj w przedsiębiorczość! w czasie pandemii



SPRZEDAM
Sprzedam działki budowlane, 

pod Zamościem, tanio. Tel. 730 
253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, 
Zamość. Tel. 733 851 482

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

wolnorynkowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprze-
dam lub zamienię na parter 

lub do II piętra z windą. Tel. 609 
510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nie-
lisz) o powierzchni 0,56, c. 15,5 

tys. zł. Tel. 500 204 533

Dom w zabudowie bliźniaczej w 
Zamościu. Docieplony, kryty bla-

chą, okna PCV. Działka 348m2, bu-
dynek gospodarczy, wszystkie me-
dia, cena do uzg. Tel. 84 638 59 08

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

696 922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Pił-
sudskiego o pow. 32 m2: pokój, 

kuchnia, przedpokój, łazienka z wc 
oraz pomieszczenia przynależnego 
piwnicy o powierzchni 4,54 m2. Tel 
609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowla-
ne o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice 

Szczebrzeszyna. Tel. 515 796 951

Domek 30m2 na działce 2 ary. Tel. 
515 796 951

Sprzedam dom drewniany 
ocieplony, otynkowany, na dział-

ce 39 ar. Działka ogrodzona, sad, 
orzechy włoskie. 130 000zł, okolice 
Zamościa. Tel. 503 702 137. Dzwo-
nić po godzinie 12.00

Działka rolna 4ha, 10km od Za-
mościa. Tel. 786 012 542

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Maj-
danie Wielkim, pow. Krasnob-

ród, 0,75 ha lasu, 1,5 ha pola. Tel 
696 815 519

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 

579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. 
Krynice. Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszyst-
kie 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

Domek 30m2 do zamieszkania na 
placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-

tem + prąd, woda, kanalizacja. Tel. 
515 796 951

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

mieszkania lub na turystykę. Tel. 
515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospo-
darczymi na 200-arowej działce 

w Jarosławcu. Tel. 512 890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Ła-
buniach ul. Lipowa prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. Tel. 602 
362 609

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowia-
ków. Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami 
gospodarczymi 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

Mieszkanie M2. Tel. 600 790 097

Działka rolna 4 ha, 10 km od 
Zamościa. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudo-
wy 0,80 ha, Zubowice. Tel. 501 

220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 

61-669-62

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

Działka budowlana 10,5 ar w Za-
mościu, ul. Partyzantów (2-ga li-

nia zabudowy). Tel. 602 802 212

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 

piętro lub wieżowiec. Tel. 513 
957 211

Kupię dom, mieszkanie, działkę w 
Zamościu lub na przedmieściu. 

Pilne Tel. 505 705 989

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. Tel. 

792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskiego/

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w okolicach Wy-

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w Zamościu w oko-

licach ul Wyszyńskiego. 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

WYNAJMĘ 
Wynajmę pokój jednoosobo-

wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 
516 055 166

Do wynajmu ładna kawalerka, ul. 
Peowiaków, II piętro, kompletnie 

wyposażona. Tel. 84 627 52 78

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Wynajmę kawalerkę ul. Peowia-
ków, 33m2, umeblowana tel. 

84 62 75 278

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli 
Justowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, kuchnia, łazienka. Tel. 609 

204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna 
umeblowana kawalerka przy ul. 

Orzeszkowej, cena najmu – 1100 
(do negocjacji) +media, czynsz pła-
ci właściciel, wymagana kaucja 
1000 zł. Tel. 602 802 212

ZAMIENIĘ
Mieszkanie 45m2, I p. ul. Orzeszko-

wej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię na większe 55-65 m2 w okolicach 
ul. Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 
506 571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 
1351ar. Cena 675 tys. zł

 X Działka  budowlana ul. B. Prusa 8a cena 105 
tys. zł

 X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2 cena 320 
000 zł

 X Mieszkanie, ulica Polna, 69m2, cena 298 000 
zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar, 135 000 zł
 X Las, Krasnobród, 93 ar, 125 000 zł
 X Dom Żuków 112m2 na działce 5970 Cena 
370 tys. zł.

 X Gospodarstwo i magazyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Niewirków, 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-Sie-
lec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

Sprzedam silnik do łódki Suzuki 
2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgra-
biarkę taśmową. Tel. 84 671 

34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy 
przód, tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 
10s., 2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania 
do samochodu lub ciągnika, z 

głowicą, wyrób fabryczny, stan 
dobry. Tel. 602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 
3,900 zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumula-
tor 6 v, 12 volt i 24 volt. Tel. 

602 180 9

Części do Kamaza nowe i uży-
wane. Tel. 602 180 912

Sprzedam Honda Civic 1.6 ben-
zyna 2002r. 142 TKM. Tel. 693 

394 372

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5500 zł, przebieg 45 000. Tel.  

500 582 289

Sortownik mały na kamienie. 
Tel. 536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do cią-
gnika. Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 
536 772 779

4 opony używane wielosezono-
we. Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 die-
sel 2007. Najmniejsze zużycie 

paliwa. Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik 
Poznaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 
sztuki. Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator gru-

dziądzki 16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. 
Tel. 84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota 
Verso 205/55 R16. Tel. 722 

100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 

508 079 632

Sprzedam Seata Ibizę, 2002, 
1,2l, tanio. Tel. 505 533 878

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja 
bawełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 
100 zł/ szt., z felgami. Tel. 500 

522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 
100 zł za 1 sztukę. Tel. 500 

522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 
1995, B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 

522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r.2005, 
XII, dobry stan, Zamość, c. 

12.90. Tel. 505 987 592

Sprzedam całe koła zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam całe koła zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 
mtg, przegląd i OC zapłaco-

ne, cena do uzgodnienia. Tel. 665 
225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 
1332 cm3, Zamość. Tel. 697 

719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Za-

mościa. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsa-
czo - zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 

796 951

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243



SPRZEDAM
Kratę metalową w kilku elemen-

tach, wypełnienie drutem że-
browanym, śr. 12, wym. Dł. 210, 
szer. 118, 98, 100, 64, 43. Tel. 574 
235 637

Blachę trapez 180m2, obecnie 
na dachu, cena 1800 zł, solidna. 

Tel. 574 235 637

Sprzedam maszyny do lnu, 
odziarniaczka, nopowiązałka, 

rwaczka części i pasy do rwaczki 
lnu. Tel.  500 204 533

Zabytkowe radio, telefon, 
telewizor. Tel. 608 074 175

Słupy oświetleniowe, do ogrodu. 
Tel. 608 074 175

Fotele 4 szt.  
Tel. 608 074 175

Maszynę wieloczynnościową, 
cyrkulatkę, grubościówkę. Tel. 

733 851 482

Uprząż na konia.  
Tel. 511 721 311

Silnik 1,3 kW 220V, silnik 1,1 kW 
220V, 28000 obrotów. Tel. 511 

721 311

Wałek do heblarki 40 cm, kom-
pletny

Sprzedam 3 brzozy do ścięcia, 
Nielisz. Tel. 602 194 063

Marynarki, garsonki, kurtki zi-
mowe, spodnie, spódnice, 

buty (obcas wysoki) i wiele innych 
rzeczy. Po 5, 10 zł, rozmiar średni, 
160cm. Tel. 660 004 114

Siano- bele, 20 szt., c. 40 zł/szt. 
Tel. 696 218 400

Bagażnik do przewożenia row-
erów “Seat”, nowy. Tel. 505 

533 878

Sprężarka 3 – fazowa, c.150 zł. 
Tel. 513 227 929

Frigo 2 zima+ felgi, 175/70/R1, 
c. 120 zł/ szt. Tel. 726 775 352

Opał sosna, 100 zł. Tel. 84 61 
863 58

Dwie szafy: 2 i 3 - drzwiową, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 666 

264 748

Pralkę Franię, nową oraz kuchen-
kę gazową, stan idealny. Tel. 

608 738 826

Dwa wałki do cyrkulatki na dużą 
piłę. Tel. 660 358 211

Kożuch męski w dobrym stanie. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary i duże poroża oraz 
fotel do masażu (kremowy). Tel. 

660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. 
Tel. 660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – 
letnie. Tel. 660 358 211

Luneta Zaiss7x50, kal. 7x64. Tel. 
604 281 010

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70. 
Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska z eżektora-
mi, kal. 12x70. Tel. 604 281 010

Materac sprężynowy 
140x200x16, łóżeczko dz-

iecięce. Tel. 664 454 930

Beczki stalowe 200 l., 3 szt., 
wirówka do bielizny do pralki 

Frani. Tel. 602 180 912

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifi-
erka. Tel. 84 638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Stół pokojowy 

ciemny, 6 krzeseł, 2 fotele. Tel. 84 
638 59 08

Kantówka sosnowa 10x10 cm, 
ok. 45 mb., cena 5zł/mb. Tel. 84 

638 59 08

Wózek towarowy ręczny i do 
rowera, cena 450 zł. Tel. 84 

63 865 45

Gilotyna ręczna do cięcia blachy, 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Prostownik radziecki 12V 10A 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Sprzedam okno ALUPLAST 1900 
x 1700 FIX, stałe, dwuszybowe 

w okleinie złoty dąb za zewnątrz 
i białe wewnątrz, wymontow-
ane ze względu na nieodpowied-
ni rozmiar.  
Nie posiada żadnych uszkodzeń, 
zadrapań, kompletne. Tel. 602 
650 385

KUPIĘ
Rębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wie-
czorem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształo-
we Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordzi-
ki, hełmy, odznaczenia, monety, 

srebra tel. 512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 
1000l w koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. 
Tel. 515 796 951

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 

668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe 
serce. Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, 
monety, srebra. Tel. 512 276 720

Kupię dwa fotele, krzesła z podło-
kietnikami. Tel. 609 510 301

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, 
komodę, kolor jasny. Tel. 609 

510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 301

INNE
Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 

103 325

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

kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symbol-

iczną opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. Tel. 
695 958 316

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

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. Tel. 
500 449 770

REKLAMA 
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Różne

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Kawaler 77 lat pozna 
Panią w podobnym 

wieku, cel - stały zwią-
zek. Tel. 720 648 517

Kawaler przed 30-stką, 
wyższe wykształce-

nie, poszukuję dziewczy-
ny. Tel. 729 479 563

Przystojny mężczy-
zna, lat 24, z Zakła-

du Karnego (niski wy-
rok) pozna kobietę w 
wieku 20-30l. Adres do 
korespondencji: Paweł 
Wojtan ul. Hrubieszow-
ska 40, 22-400 Zamość. 
Czekam na list od miłej 
i sympatycznej kobiety. 
Mile widziane zdjęcie. 
Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna 
Panią do lat 55, może 

być wdowa. Jestem bar-
dzo samotny. Niezależ-
ny finansowo. Tel. 695 

958 316

Jędrzej - komandos 
z 6-tej brygady po-

wietrzno-desantowej 
(służyłem w czerwonych 
beretach), lat 52, zwią-
żę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 
507 530 822

Rafał Flis, tylko listy, ZK 
19 lat, Hrubieszowska 

40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko 
list, Krystian Makuch, 

Hrubieszowska 40. 

Kawaler okolice Zamo-
ścia, 40 lat, wyższe 

wykształcenie. Tel. 790 
888 846

Kawaler 55 lat szuka 
pani do lat 65, stały 

związek. Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Pomogę przy pracach domowych, 
praca fizyczna. Tel. 881 778 

Mężczyzna w średnim wieku 
PILNIE poszukuje pracy jako 

pracownik fizyczny, z możliwością 
zamieszkania. Zamość i okolice. Tel. 
506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do oso-
by starszej, chodzącej. Pomoc w 

domu, zakupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 
794 722 582

Szukam pracy, mam busa 9-oso-
bowego, Opel Vivaro. Tel. 791 

070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w na-
uce i odrabianiu lekcji. Tel. 794 

722 582

Dam zlecenie na zamontowanie 
drzwi pokojowych wewnętrz-

nych. Tel. 513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o 
niepełnosprawności- zawodo-

we- prawo jazdy kat. B.T.C. lub w 

ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, 
malowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy 
w charakterze opiekunki. Tel. 

515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, 
chodzącą, w swoim domu. Tel. 

501 014 692

Szukam pracy jako sprzątacz-
ka lub opiekunka do dzieci. Tel. 

603 266 832

Szukam pracy. Kierowca kat. B z 
orzeczeniem o niepełnospraw-

ności. Rencista, paszport, dyspozy-
cyjny. Tel. 726 578 335

Zatrudnię samotną kobietę, z 
wrażliwością na ład i porządek, 

do pomocy w pracach domowych 
w mieszkaniu. Tel. 793 061 934

Opieka nad starszą osobą (81 lat) 
z zamieszkaniem i wyżywie-

niem od zaraz. Tel. 603 644 786 

PRACA

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 
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Kupię części  
do WFM WSK SHL. 

Tel. 505 545 928

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #3, prosimy 
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adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 
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Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #3: „Łączniczka”, ufundował hipermarket 
E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Jan Cieplechowicz z Zamościa. Gratuluje-
my. Nagrodę można odebrać do 8 lutego 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermar-

ketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


