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Różnokolorowe bratki pojawiły się 
już m.in. w donicach przy zamoj-
skiej katedrze, na klombach w par-

ku również zrobiło się wiosennie. Roz-
poczęły się nasadzenia drzew między 
innymi w Parku Miejskim, na Plantach, 
w Koszarach.

Wśród nowych sadzonek znajdują się 
jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, klony 
zwyczajne, głóg jednoszyjkowy, korko-
wiec amurski, świerki, graby pospolite, ro-
binie akacjowe.

Jak informuje magistrat - kiedy tylko 
zrobi się cieplej, rozpoczną się prace przy 
tworzeniu nowych łąk kwietnych. Do tych 
już istniejących (m.in. przy Lunecie, Gale-
rii Rzeźby prof. Koniecznego, wokół Stare-
go Miasta, w Parku, przy Nadszańcu) do-
łączą nowe lokalizacje, m.in. na Plantach. 
Pięknie kwitnące chabry, maki, goździki, 
bodziszki, babki, złocienie, będzie można 
podziwiać jeszcze w tym roku.

 źródło: UM Zamość

Trwa nabór do miejskich przed-
szkoli. Podobnie jak w przypad-
ku naboru do szkół podstawo-

wych, potrwa do 30 kwietnia. Rekruta-
cja do przedszkoli miejskich i publicz-
nych szkół podstawowych Miasta Za-
mość jest prowadzona z  wykorzysta-
niem elektronicznego systemu naboru.

Szczegółowe in-
formacje dotyczą-

ce zasad prowa-
dzenia postę-

powania re-
krutacyjne-

go dzieci 

na rok szkolny 2021/2022 zamieszczono 
na stronach internetowych poszczegól-
nych placówek.

Rodzice kandydatów, wypełniający 
dokumenty o przyjęcie dziecka do przed-
szkola miejskiego lub  szkoły podstawo-
wej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

1. elektronicznie: na stronie www.na-
bor.pcss.pl/zamosc , – należy wypeł-
nić odpowiednie dokumenty w sys-
temie informatycznym i po podpisa-
niu, dokumenty należy zeskanować 
lub zrobić zdjęcia a następnie można 

je wysłać elektronicznie, korzysta-
jąc z nowej funkcjonalności sys-
temu nabór, zgodnie z instrukcją 
zamieszczoną na stronie placów-
ki. Komplet podpisanych doku-

mentów, należy dostarczyć do wy-
branej placówki,

2. w formie papierowej (formula-
rze dostępne na stronie naboru, w 
przedszkolach miejskich i  szkołach 
podstawowych) – należy wypełnić 
i po podpisaniu przez oboje rodzi-
ców złożyć w wybranej placówce.

Rodzice dzieci, uczęszczających do 
przedszkoli miejskich w Zamościu w 
roku szkolnym 2020/2021, zobowiąza-
ni są do złożenia deklaracji kontynu-
acji uczęszczania dziecka do  przed-
szkola, aby ich dzieci mogły konty-
nuować wychowanie przedszkolne w 
roku szkolnym 2021/2022. Niezłoże-
nie deklaracji w terminie wskazanym 
w harmonogramie, oznacza koniecz-

ność ponownego przystąpienia do 
procesu rekrutacji.

Kto może ubiegać się o przyjęcie do 
przedszkola?

W procesie rekrutacyjnym uczest-
niczą dzieci zamieszkałe na terenie 
miasta Zamość, które w roku szkolnym 
2020/2021 nie uczęszczały do przed-
szkoli publicznych lub chcą zmienić 
przedszkole. Kandydaci zamieszka-
li poza terenem miasta Zamość mogą 
być przyjęci do  publicznego przed-
szkola, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego i  uzu-
pełniającego Miasto nadal dysponu-
je wolnymi miejscami w tym przed-
szkolu.

DZIECI  3 – 5 letnie (rok uro-
dzenia 2018 – 2016) 

Od 1 września 2017 roku, dzieci w 
wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania 
z wychowania przedszkolnego w przed-
szkolu publicznym.

DZIECI  6 – LETNIE(rok urodzenia 2015)
W roku szkolnym 2021/2022 obo-

wiązkiem odbycia rocznego przygo-
towania przedszkolnego objęte bę-
dą wszystkie dzieci urodzone w  2015 r. 
Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 
1  września 2021 r., tj. początkiem ro-
ku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie 
z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest 
obowiązane odbyć roczne przygotowa-
nie przedszkolne w  przedszkolu. Dzie-
ci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie 
miasta Zamość będą miały zapewnione 
miejsca w przedszkolach.

Nabór do przedszkoliNabór do przedszkoli

Obchody DniaObchody Dnia
Pamięci Ofiar Pamięci Ofiar 

Zbrodni KatyńskiejZbrodni Katyńskiej

Nowa formacja TerytorialsówNowa formacja Terytorialsów

13 kwietnia 2021 roku, w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, przed pomnikiem „Krzyż Katyński”, przy 
kościele Św. Katarzyny w Zamościu, Starosta Zamoj-
ski Stanisław Grześko, wraz z Zastępcą Prezydenta 
Miasta Zamość Piotrem Zającem, Przewodniczącym 
Rady Powiatu Krzysztofem Rusztynem oraz Prze-
wodniczącym Rady Miasta Piotrem Błażewiczem, 
złożyli wieńce, oddając w ten sposób hołd Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zamościu

Rozpoczął się proces formowania 
19 Nadbużańskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej z siedzibą w Chełmie 

oraz batalionu lekkiej piechoty w Kra-
śniku. To efekt decyzji szefa MON o roz-
woju WOT z dnia 18 marca br., która wy-
chodzi naprzeciw dużemu zaintereso-
waniu terytorialną służbą wojskową w 
naszym regionie.

19 Nadbużańska Brygada Obrony Te-
rytorialnej z siedzibą w Chełmie swoim 
stałym rejonem odpowiedzialności (SRO) 
obejmie ważny strategicznie dla bezpie-
czeństwa naszego kraju wschodni pas 
województwa lubelskiego - od Białej Pod-
laskiej po Tomaszów Lubelski. Do czasu 
wyznaczenia dowódcy brygady, odpo-
wiedzialnym za tworzenie infrastruktury 
nowej jednostki będzie dowódca 2 Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Ta-
deusz Nastarowicz. 

- Od początku obserwujemy duże za-
interesowanie mieszkańców Lubelszczyzny 
terytorialną służba wojskową i każde wcie-
lenie ochotników nam to potwierdza. Ten 
potencjał należy dobrze zagospodarować 
dla wzmocnienia wschodniej granicy kraju. 
Utworzenie nowej brygady i batalionu, po-
zwoli lepiej nasycić nasz region dobrze wy-

szkolonymi żołnierzami OT, a  dodatkowo 
zwiększy efektywność szkoleniową w da-
nym SRO. - powiedział płk Tadeusz Nasta-
rowicz, dowódca 2 LBOT.

Budowa nowej brygady oraz batalio-
nu pociągają za sobą reorganizację struk-
tur 2 LBOT. W nowym podziale w struktu-
rach 2 Lubelskiej Brygady OT znajdzie się 
5 batalionów lekkiej piechoty z siedzibą 
w Lublinie, Dęblinie, Kraśniku, Zamościu 
oraz jeden batalion relokowany w  pół-
nocnej części województwa lubelskiego.

Batalion lekkiej piechoty w Kraśniku 
zostanie sformowany na początku przy-
szłego roku. Jego rejonem odpowiedzial-
ności będą powiaty: opolski, kraśnicki i ja-
nowski. Będzie on zlokalizowany przy ul. 
Lubelskiej w Kraśniku, na terenie dawnej 
jednostki wojskowej, która obecnie ad-
ministrowana jest przez Agencję Mienia 
Wojskowego. Do czasu przygotowania 
koszar, dowództwo batalionu tymczaso-
wo będzie mieścić się w Zamościu. Szko-
lenia żołnierzy OT, zgodnie z obowiązują-
ca w WOT zasadą terytorialności, będą od-
bywać się we właściwym SRO, tj. w powie-
cie opolskim, kraśnickim i janowskim.

Przypomnijmy, 18 marca br. w Do-
wództwie WOT w Zegrzu, podczas od-

prawy szef MON Mariusz Błaszczak podpi-
sał decyzję o rozwoju WOT, na mocy któ-
rej zostaną sformowane 3 nowe Brygady 
Obrony Terytorialnej oraz 6 nowych ba-
talionów. Będą to: 18 Stołeczna Bryga-
da Obrony Terytorialnej w Warszawie, 19 
Nadbużańska Brygada Obrony Terytorial-
nej w Chełmie oraz 20 Przemyska Brygada 
Obrony Terytorialnej w Przemyślu. Struk-
tura WOT wzbogaci się również o 5 no-
wych batalionów lekkiej piechoty. Ich sie-
dzibami będą Kraśnik, Ełk, Limanowa, Kro-
sno Odrzańskie i Opole. Powstanie też ba-
talion dowodzenia WOT dyslokowany w 
Pomiechówku i w Zegrzu. 

kpt. Damian Stanula,  
Oficer prasowy 2. Lubelskiej 

Brygady Obrony Terytorialnej

Więcej niż co trzecia oso-
ba pracuje po ukończeniu wie-
ku emerytalnego i na świadcze-
nie przechodzi później – wynika 
z danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Taki trend utrzymu-
je się już od trzech lat. Nie zmieni-
ła tego nawet pandemia.

W ostatnich trzech latach wie-
le osób odraczało moment przejścia 
na emeryturę i nadal były aktywne 
zawodowo. – Dłuższa praca korzyst-
nie wpływa na wysokość świadcze-
nia. Przełożenie decyzji o zakończeniu 
pracy o rok pozwala otrzymać wyższą 
emeryturę nawet o 10-15 proc. Wynika 
to z opłacenia dodatkowych składek, 
ich waloryzacji oraz mniejszej liczby 
miesięcy życia na emeryturze przyjętej 
do obliczeń – wskazuje prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

W 2017 roku od razu po ukoń-
czeniu wieku emerytalnego na 
świadczenie przeszło ponad 88 
proc. uprawnionych, a tylko nieca-
łe 12 proc. odroczyło emeryturę o 
kilka miesięcy lub więcej. Odsetek 
osób, które opóźniają przejście na 
świadczenie z ZUS, po raz pierwszy 
zwiększył się znacząco w 2018 roku. 
Od tamtego czasu utrzymuje się na 
podobnym poziomie i nie zmieniła 
tego nawet pandemia. W ubiegłym 
roku ponad 62 proc. uprawnionych 
przeszło na świadczenie dokładnie 

po ukończeniu wieku emerytalne-
go (60 lat dla kobiet, 65 lat – dla męż-
czyzn). Co czwarta osoba (niemal 25 
proc.) złożyła wniosek w ciągu mniej 
niż roku od osiągnięcia wieku eme-
rytalnego, a ok. 13 proc. przeszło na 
emeryturę jeszcze później – co naj-
mniej rok od nabycia uprawnień. 
Wyraźnie częściej na opóźnienie 
emerytury decydowały się kobiety.

W połowie 2017 roku Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wprowa-
dził usługę doradców emerytalnych. 
Wyjaśniają zasady przyznawania 
świadczeń. – Tłumaczą, od czego za-
leży wysokość emerytury, a także ob-
liczają przy pomocy kalkulatora eme-
rytalnego wysokość świadczenia pro-
gnozowanego dla danej osoby. Poka-
zują także, jak opóźnienie zakończe-
nia aktywności zawodowej o rok, dwa 
czy pięć, wpłynie na emeryturę – pod-
kreśla prezes ZUS. Z pomocy dorad-
ców można skorzystać w każdej tere-
nowej placówce ZUS. W czasie pan-
demii Zakład zachęca do kontaktu 
z doradcami drogą elektroniczną. 
Można z nimi porozmawiać w trak-
cie e-wizyty (wideorozmowy przez 
internet) albo poprosić o przesłanie 
prognozy emerytury przez Platfor-
mę Usług Elektronicznych ZUS.

Małgorzata Korba 
rzecznik ZUS w woje-

wództwie lubelskim

Na ścianie budynku Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hrubie-
szowie pojawiły się budki lę-

gowe dla jerzyków. Ptaki te mają 
pomóc w walce z dokuczliwymi ko-
marami.

Budki zbudowali uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Hrubieszowie na zamówienie 
Urzędu Miasta Hrubieszowa. Za-
montowanie ich na elewacji ma 
sprawić, że zasiedlą je jerzyki i bę-

dą pożerać dręczące mieszkańców 
komary.

Jerzyki to bardzo pożyteczny dla 
człowieka i niestety zagrożony wygi-
nięciem gatunek ptaków. Jerzyki są 
naturalnym wrogiem komarów, je-
den osobnik potrafi zjeść ich dzien-
nie nawet dwadzieścia tysięcy.  Eko-
lodzy przekonują, że jerzyki są dużo 
skuteczniejsze niż chemiczne opry-
ski, nie szkodzą środowisku oraz nie 
brudzą elewacji budynku.

Miasto Zamość, Przedsię-
biorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Za-

mościu i PGW Wody Polskie RZ-
GW w Lublinie włączyły się do 
największej ogólnopolskiej ak-
cji ekologicznej polegającej na 
sprzątaniu rzek w linii brzegowej 
oraz ich korytach ph.: "Operacja 
Czysta Rzeka 2021". Organizato-
rem akcji jest wydawca magazy-
nu „Kraina Bugu”.

9 kwietnia lokalna edycja akcji 
odbyła się w Zamościu. W związku 
z obostrzeniami związanymi z epi-
demią COVID-19, zarejestrować 
mogło się tylko 20 wolontariuszy.

-   Dzięki pomocy wolontariu-
szy posprzątaliśmy Łabuńkę na 

odcinku od. ul. Królowej Jadwi-
gi do Al. 1 Maja. Cieszymy się, że 
młodzi ludzie tak licznie odpowie-
dzieli na nasze zaproszenie i bar-
dzo im dziękujemy – mówi dyrek-
tor wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta Zamość Jarosław Mie-
chowiecki.

Wolontariuszom zapewniono 
rękawiczki jednorazowe, worki na 
śmieci itp. Podczas sprzątania naj-
częściej znajdowano plastikowe 
i szklane butelki, papiery, drobne 
elementy wyposażenia domu (np. 
obudowę od gniazdka elektrycz-
nego), zabawki.

Źródło: UM Zamość

Niespieszna emeryturaNiespieszna emerytura

Domki dla jerzykówDomki dla jerzyków

Miasto ukwieconeMiasto ukwiecone

Łabuńka posprzątanaŁabuńka posprzątana
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Ruszyło zbieranie podpisów pod 
petycją dotyczącą powiększenia 
obszaru Zamościa. W piśmie skie-

rowanym do Prezydenta Miasta Za-
mość, Rady Miasta Zamość, Wojewody 
Lubelskiego oraz Starosty Zamojskie-
go, autor inicjatywy proponuje dwa 
warianty poszerzenia granic miasta. 
Oba uwzględniają przyłączenie do Za-
mościa części sąsiadujących miejsco-
wości: Chyżej, Sitańca, Kalinowic, Pło-
skiego, Mokrego.

- Zamość zamieszkuje 63 437 osób co 
stanowi 62 wynik wśród miast w Polsce. Na-
tomiast jego powierzchnia wynosi 30,34 ki-
lometra kwadratowego co daje mu dopie-
ro 177 pozycję na krajowym podwórku. Za-
mość się wyludnia, ludzie emigrują do więk-
szych ośrodków miejskich. W 1998 roku mia-
sto zamieszkiwało 68 288 osób. To wówczas 
był ostatni rok funkcjonowania wojewódz-
twa zamojskiego. Od tamtego czasu liczba 
ludności Zamościa zmniejszyła się o ponad 
7 procent. Według Głównego Urzędu Staty-
stycznego w 2030 roku Zamość będzie za-
mieszkiwać 59 211 osób czyli o ponad 13 pro-
cent mniej niż przed rozpadem wojewódz-
twa zamojskiego. - tłumaczy Mariusz Rut-
kowski, autor petycji. -  Nie można się łu-
dzić, że Zamość bez powiększenia granic 
może skutecznie konkurować z Lublinem 
czy Rzeszowem, czy to o inwestorów czy to 
o studentów. Nowe tereny to nowe możliwo-
ści i nowe szanse. Doskonale o tym wie mia-
sto Opole, które to w 2017 roku zwiększyło 
swoją powierzchnię (z 97 do 149 kilometrów 
kwadratowych) z jednego prostego powodu 
– groziła mu powolna śmierć. Rada Minis-
trów decyzję taką podjęła mimo protestów 
oraz wyników konsultacji, w których ponad 
90% biorących udział mieszkańców podo-
polskich gmin wypowiedziało się w tej spra-
wie negatywnie- dodaje.

Mariusz Rutkowski zaznacza także, 
że o swoich pomysłach informował polity-
ków z naszego regionu już w sierpniu 2020 
r. - Niestety nie było zbyt wielkiego odzewu 
dlatego postanowiłem samodzielnie podjąć 
działania i nagłośnić sprawę dla nas wszyst-
kich bardzo ważną, gdyż dotyczącą przy-
szłości naszego miasta- mówi.

W swojej petycji, Mariusz Rutkowski 
przedstawia dwa warianty powiększenia 
granic miasta.

Wariant 1 – korekta granic – kolor 
żółty

Wariant ten skupia się głównie na de-
likatnej korekcie granic miasta Zamość. 
Zaletą zmiany granic wedle tego wariantu 
jest unormowanie granic miasta, a także 
pozyskanie nowych terenów  inwestycyj-
nych (tereny obok podstrefy ekonomicznej 
oraz tereny obok obwodnicy hetmańskiej). 
Do miasta przyłączone by zostały nastę-
pujące tereny:

• część miejscowości Chyża, które 
obecnie niejako są na terenie miasta

• część miejscowości Sitaniec na za-
chód od ulicy Lubelskiej

• tereny przy obwodnicy hetmańskiej 
do torów LHS

• część miejscowości Kalinowice
• część miejscowości Płoskie (obok 

podstrefy ekonomicznej)
• część miejscowości Mokre

Wariant 2 – powiększenie miasta – 
kolor różowy - 55 kilometrów kwadra-
towych

Powiększenie Zamościa wedle wa-
riantu 2 jest inwestycją na przyszłość. Mo-
że to spowodować zahamowanie regresu i 
emigracji. Powiększenie miasta wedle tego 
wariantu dałoby ogromny bodziec na roz-
wój nie tylko miasta ale i całego regionu. 
Wariant ten zakłada powiększenie miasta 
o następujące tereny:

• miejscowość Chyża
• część miejscowości Sitaniec od grani-

cy miasta do rzeki Czarny Potok
• - miejscowość Szopinek
• miejscowość Kalinowice
• miejscowość Wólka Panieńska
• część miejscowości Mokre wraz z lot-

niskiem
• część miejscowości Płoskie

- W 1999 roku nastąpiła likwidacja wo-
jewództwa zamojskiego. Rola Zamościa zo-
stała zmarginalizowana, a liczne urzędy w 
mieście przestały istnieć. Liczba ludności od 
tego czasu znacznie się zmniejszyła. To nie-
stety dotyczy również wszystkich pozosta-
łych dawnych miast wojewódzkich w Pol-
sce takich jak Przemyśl, Tarnów, Bielsko-Bia-
ła, Suwałki, Kalisz czy Radom. Od tamtego 
czasu władze centralne swoją strategię opie-
rały na rozwoju największych miast w Polsce 
całkowicie zapominając o dawnych stoli-
cach województwa czy też miastach powia-
towych. Skutki tych działań widzimy nieste-
ty dzisiaj. Miasta średniej wielkości umierają, 
ludzie emigrują do większych miast odcina-
jąc się od korzeni, a większy (w tym wypadku 
Lublin) bierze wszystko. Nie pozwólmy na to. 
Niech samorząd zacznie dążyć do powięk-
szenia miasta, dla dobra Zamościa, Zamoj-
szczyzny oraz przede wszystkim dla dobra 
jego mieszkańców. - apeluje autor petycji.

Petycję można podpisać online na 
stronie www.petycjeonline.com  Aby ją 
znaleźć, w wyszukiwarce należy wpisać ty-
tuł „Powiększenie granic miasta Zamość”.

Rozpoczęły się prace na ulicy Szcze-
brzeskiej na odcinku przebiegają-
cym przy Ogrodzie Zoologicznym. 

Zadanie pn. "Przebudowa ulicy Szcze-
brzeskiej i Męczenników Rotundy" re-
alizuje Miasto Zamość.

Roboty będą prowadzone pod ru-
chem pojazdów w taki sposób, aby jak 
najbardziej zminimalizować utrudnienia 
dla kierowców. Jezdnia otrzyma nową 
nawierzchnię asfaltową, powstaną no-
we obustronne ścieżki pieszo rowerowe.

Obecnie wykonawca (Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o.) remon-
tuje most znajdujący się w ciągu ulicy.

Miasto Zamość ubiega się o do-
finansowanie tego przedsięwzięcia z 
Funduszu Dróg Samorządowych. Ma-
gistrat apeluje do kierowców o zacho-
wanie szczególnej ostrożności w miej-
scu prowadzenia robót oraz stosowanie 
się do tymczasowego oznakowania dro-
gowego.

Źródło: UM Zamość

Dwa warianty powiększenia obszaru ZamościaDwa warianty powiększenia obszaru Zamościa

Radny Ćwik u HołowniRadny Ćwik u Hołowni

Będą kształcić przyszłych kolejarzyBędą kształcić przyszłych kolejarzy

W ZDKu praca wreW ZDKu praca wre

Spółka PKP Linia Chełmska 
Szerokotorowa podpisała list 
intencyjny z władzami Cheł-

ma w sprawie kształcenia dedyko-
wanego do zawodów kolejowych.

Celem porozumienia jest uzu-
pełnienie oferty edukacyjnej i do-
pasowanie programu do oczekiwań 
pracodawców z branży kolejowej 
oraz umożliwienie uczniom realiza-
cji praktyk zawodowych.

W Zespole Szkół Energetycz-
nych i Transportowych w Cheł-

mie ma ruszyć kształcenie w zawo-
dzie technika transportu kolejowe-
go. Absolwenci tego kierunku będą 
mogli pracować na stanowiskach: 
dyżurnego ruchu, nastawniczego, 
zwrotniczego, dróżnika przewozo-
wego, ustawiacza, manewrowego, 
rewidenta taboru, kasjera oraz kie-
rownika pociągu.

Sygnatariuszami porozumień 
są przedstawiciele PKP LCHS sp. 
z o.o., PKP PLK oraz Urząd Mia-
sta Chełm. Szczegóły współpracy 
określi umowa.

Zamojski radny Sławomir Ćwik posta-
nowił zmienić partyjne barwy. W po-
niedziałek 12 kwietnia ogłosił, że dołą-

cza do ruchu Polska 2050 Szymona Hołow-
ni. Samorządowiec do tej pory był człon-
kiem Nowoczesnej. Jako jej przedstawiciel 
w 2018 r. uzyskał mandat radnego z listy 
Koalicji Obywatelskiej, zawiązanej przez: 
PO, Nowoczesną, SLD i PSL. Sławomir Ćwik 
w ostatnich wyborach samorządowych był 
także kandydatem KWW Zamojskiej Koali-
cji Obywatelskiej na prezydenta Zamościa 
(uzyskał 4 306 głosów, czyli 17,82% popar-
cia, co dało mu trzeci wynik).

„Szanowni zamościanie, a w szczegól-
ności osoby, które oddały na mnie głos pod-
czas wyborów samorządowych w 2018r – 
potwierdzam, że przyłączyłem się do Ruchu 
Polska 2050. Jednocześnie zapewniam Was, 
że w niczym nie zmienia to mojego podejścia 
do pracy radnego Miasta Zamościa i wartości 
prezentowanych w toku kampanii samorzą-
dowej 2018 r. Nadal jestem przywiązany do 
wartości demokratycznych i wierzę, że ko-

nieczna jest współpraca różnych środowisk 
dla dobra wspólnego. W wyborach samo-
rządowych 2018r. byłem kandydatem naj-
szerszej koalicji jaką do tej pory udało się 
utworzyć od 30 lat samorządności w III RP. 
Deklarację Zamojską podpisali wówczas 
przedstawiciele władz miejskich PO, SLD, 
PSL i .N. Na listach wyborczych były zarów-
no przedstawiciele tych partii poli-
tycznych jak i bezpartyjni spo-
łecznicy i samorządowcy. 
– napisał na swoim profi-
lu na Facebooku, Sławo-
mir Ćwik. – Ciągle wierzę 
w konieczność jak naj-
szerszej współpracy 
dla dobra wspólnego 
naszej lokalnej spo-
łeczności i nadal 
pozostaję człon-
kiem Klubu rad-
nych Zamojskiej 
Koalicji Obywa-
telskiej. – dodał.

Trwają prace związane z remontem 
i przebudową Zamojskiego Domu 
Kultury. We wnętrzu obiektu za-

szło sporo zmian. Największe wrażenie 
już teraz robi sala widowiskowa.

Projekt pn. “Rozbudowa Zamojskie-
go Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13 
– I etap” przewiduje m. in. budowę bal-
konu, który pozwoli na zwiększenie ilości 
miejsc dla widzów, wymianę podłogi sce-
ny, wyminę foteli, a także remont dachu i 
budowę windy.

W ramach zadania zaplanowano bu-
dowę klatki schodowej (od strony pół-
nocnej), która umożliwi ewakuację osób 
z balkonu, a obiekt zostanie przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (winda).

Na sali widowiskowej do dyspozycji 
widzów będzie 268 miejsc w 15 rzędach 
na stałe i maksymalnie 61 miejsc dosta-
wianych, zaś na balkonie 84 miejsca w 4 
rzędach. Łącznie sala dysponowała bę-
dzie maksymalnie 413 miejscami.

Przebudowa obejmuje również m.in. 
wymianę okładziny wygłuszającej, mon-
taż pomostów oświetleniowych, mon-
taż klimatyzacji, wykonanie instalacji CO, 
wodno – kanalizacyjnej i instalacji elek-
trycznych i teleinformatycznych (wi-fi), 
montaż oświetlenia i nagłośnienia sali 
widowiskowej i sceny.

Wartość zadania to blisko 10 mln zł 
brutto. Wykonawcą prac jest warszawska 
spółka TMB Software.

Szczebrzeska w remoncieSzczebrzeska w remoncie

http://www.petycjeonline.com


Fundacja Odzyskaj Środowisko za-
prasza wszystkich przedszkola-
ków oraz uczniów szkół podstawo-

wych z terenu Zamościa do udziału w 
konkursie „Jestem od uczenia, brak mi 
imienia!”. 

Konkurs polega na samodzielnym 
wymyśleniu imienia dla sowy, które bę-
dzie związane z ekologią oraz narysowa-
niu sowy i podpisaniu jej nowym imie-
niem. Na zwycięzcę czeka nagroda w po-
staci bonu o wartości 500zł.  Konkurs trwa 
do 25.04.2021r.

Sowy fascynowały ludzi od najdaw-
niejszych czasów: ich przenikliwe spoj-
rzenie, duża głowa, charakterystyczne 
„uszy” i  majestatyczne skrzydła rozpo-
starte w  locie znajdujemy w  sztuce, li-
teraturze czy  fotografii. Ptak od  stule-
ci uchodzi za  symbol mądrości i  wie-
dzy, dlatego stał się również patronem 
platformy edukacyjnej założonej przez 
Fundację. Uczniowie i nauczyciele znaj-
dą tam gotowe scenariusze lekcji, baj-
ki edukacyjne, artykuły, filmy, infogra-
fiki oraz prezentacje multimedialne po-
święcone szeroko rozumianej ochronie 
środowiska naturalnego.

Regulamin konkursu znajduje się 
na www.szkolnecentrumrecyklingu.pl 

Konkurs jest jednym z elementów 
projektu pn. Elektryczne śmieci, w którym 
uczestniczy Zamość. W ramach tego sa-
mego zadania, w ubiegłym roku na tere-
nie miasta ustawiono 10 charakterystycz-
nych, czerwonych pojemników na zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprze-
kraczający 50 cm, czyli np. odkurzacze, 
oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofa-
lowe, żelazka, tostery, czajniki elektryczne, 
zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, 

suszarki do włosów, kalkulatory, odbiorni-
ki radiowe, sprzęt video, instrumenty mu-
zyczne, elektroniczne zabawki, kompute-
ry, telefony komórkowe, GPS-y, kalkulato-
ry, routery, drukarki.

Lokalizacja  pojemników: ul. Młyń-
ska   (przystanek MZK), ul. Promienna, ul. 
Szczebrzeska  (parking SNOP), ul. Kamien-
na  (Stokrotka), ul. Bołtucia, ul. Klonowicza, 
ul. Kręta /ul. Śląska, ul. Włościańska, ul. So-
wińskiego, ul. Jordana/ul. Paderewskiego.

Samorząd Województwa Lu-
belskiego przekazał na 
Ukrainę sprzęt medyczny 

do walki z pandemią COVID-19. Chodzi 
o aparaturę do obsługi punktów pobo-
ru gazów medycznych. Darowizna trafi 
do Lwowskiego Obwodowego Klinicz-
nego Szpitala Infekcyjnego we Lwo-
wie. To efekt prośby jaką do naszego 
województwa skierował Departament 
Ochrony Zdrowia Obwodowej Admini-
stracji Lwowskiej. Wartość przekazane-
go sprzętu to blisko 50 tysięcy złotych.

W spotkaniu z mediami wzięli udział: 
Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Vasyl 
Pavluk, Wicemarszałek Województwa Lu-
belskiego Zbigniew Wojciechowski oraz 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego przy Alei Kraśnickiej w Lubli-
nie Piotr Matej.

- To symboliczny gest solidarności. Uwa-
żam, że powinniśmy sobie pomagać w tych 
trudnych czasach - powiedział wicemar-
szałek Zbigniew Wojciechowski. 

- Dziękuję za ten sprzęt, nie tylko w imie-
niu mieszkańców Lwowa i całego obwodu, 
ale także Ukrainy. Dzięki niemu uda się ura-
tować życie wielu pacjentów zmagających 
się z COVID-19 - dodał konsul Vasyl Pa-
vluk.

Przekazany sprzęt składa się z tablic 
poboru gazów AGA oraz DIN (obudowa 
zewnętrzna do punktów poboru gazów 
medycznych); wtyków AGA i DIN (służą-
cych do poboru gazów medycznych) oraz 
dozowników z wtykiem AGA (służących do 
regulacji przepływu gazów medycznych 
przy użyciu pokrętła oraz do nawilżania 
gazu typu tlen lub powietrze wodą desty-
lowaną w trakcie dozowania. Dzięki temu 
pacjent otrzymuje odpowiednio nawilżo-
ne powietrze). Całość przekazana jest bez-
płatnie i pomoże mieszkańcom Lwowa do-
tkniętym pandemią COVID-19. 

Obwód Lwowski to jeden z najstar-
szych regionów partnerskich Wojewódz-
twa Lubelskiego. Współpraca transgra-
niczna odbywa się na podstawie Umowy 
między Województwem Lubelskim i Obwo-
dem Lwowskim o współpracy gospodarczej, 
handlowej, naukowo-technicznej i kultural-
nej z 16 czerwca 2004 roku.

W sobotę, 10 kwietnia, na zamoj-
skiej pływalni kolejną możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętno-

ści mieli najmłodsi adepci pływania. W 
ramach II rundy Wojewódzkiej Ligii Dzieci 
i Młodzików, zawodnicy mogli sprawdzić 
się na dystansach: 50 m stylem motylko-
wym, 50 m stylem grzbietowym i 100 m 
stylem dowolnym(kategoria 10-11 lat) 
oraz 50 m dowolnym, 50m grzbietowym 
i 100 m motylkowym(kat.12 lat). Tradycyj-
nie już, na tego typu zawodach, obowiąz-
kowym punktem programu, któremu to-
warzyszą chyba największe emocje są 
wyścigi sztafetowe. Na szczególne uzna-
nie w ekipie Orki zasługują najmłodsi za-
wodnicy 10-11 lat, którzy wywalczyli wy-
sokie 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Zwyciężyła ekipa Olimpijczyka 23 Lublin 
przed Wisłą Puławy. W klasyfikacji meda-

lowej Orka z 5 medalami(1-3-1) uplasowa-
ła się na miejscu 5. Sklasyfikowanych zo-
stało 13 klubów.

Indywidualnie najlepiej zaprezento-
wali się : Maciej Kędziera - srebro na 50 mo-
tylkiem 39.1 i srebro na 100 m stylem do-
wolnym 1:17.11. Drugim podwójnym meda-
listą został Jakub Czerwiński - srebrny me-
dal na 50 m stylem grzbietowym 39.31 i brą-
zowy na 50 m stylem motylkowym 39.66. 

W pierwszej szóstce poszczególnych 
konkurencji nagradzanej pamiątkowym 
dyplomem znaleźli się: 4 na 50 grzbietem 
był Juliusz Cieśliński 41.13.  5 na 50 m stylem 
motylkowym- 44.85 była jedna z najmłod-
szych uczestniczek (10 lat) tej konkurencji 
Hanna Sękowska.

Na koniec zawodów znakomicie spi-

sała się sztafeta zamojskiej Orki w składzie 
mieszanym(Zuzanna Bondyra, Maciej Kę-
dziera, Hanna Sękowska i Jakub Czerwiń-
ski) na dystansie 4x50m stylem dowolnym 
zdobywając złoty medal! W tym wyścigu 
młodzi pływacy Orki nie pozostawili złu-
dzeń pozostałym ekipom co do tego kto 
jest najszybszym zespołem! Drugi na me-
cie zespół Olimpijczyka 23 Lublin wyprze-
dzili o ponad 3 sekundy a 3 zespół AZS UM-
CS Lublin o 8 sekund!

Ponieważ rozgrywki ligowe oparte są 
głównie na klasyfikacji drużynowej nie wy-
pada nie wymienić pozostałych zawodni-
ków Orki, którzy choć nie zdobyli jeszcze 
indywidualnych laurów to i tak przyczynili 
się do sukcesu drużynowego: Karolina Bon-
dyra,  Laura Ciambella, Emilia Kicińska, Zu-
zanna Bosiak, Marlena Załuska, Mikołaj Fe-
rens, Filip Kierepka, Hubert Leszkowicz, An-

toni Adamczyk, Patrycja Stadnik, Kacper 
Kukułowicz, Stanisław Kahan, Michał Fran-
czuk, Alan Mazur, Magdalena Kudyk i Pa-
weł Bondyra.

W tym samym czasie, 10-11.04 w War-
szawie na długiej pływalni Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego rozegra-
no kolejne zawody ogólnopolskie z cyklu 
Grand Prix Puchar Polski. Zawody były jed-
nocześnie przedostatnią szansą na uzyska-
nie kwalifikacji olimpijskiej-ostatnia pod-
czas MP seniorów pod koniec kwietnia w 
Lublinie. W Warszawie na wyróżnienie za-
sługują specjalistki stylu zmiennego Ju-
lia Bednarz, Zuzanna Sioma i Kasjana Wy-
łupek. Julia Bednarz za dwie konkuren-
cje: 200 i 400 m stylem zmiennym uplaso-
wała się na drugim miejscu zarówno w ka-
tegorii 17-18 lat jak i open za zawodniczką 
MKP Szczecin Mileną Możdżan. Wywalczy-

ła również wysoką 6 lokatę w stylu dowol-
nym za start na 200 i 400 metrów. Zuzanna 
Sioma uplasowała się na miejscu 3 w kat.17-
18 lat a w open na miejscu 6. Kasjana Wy-
łupek za te same starty uplasowała się na 
drugim miejscu w kategorii 14 lat. W klasy-
fikacji najlepszych specjalistek stylu motyl-
kowego za dwa starty w kategorii 15 lat 8 lo-
katę wywalczyła Iza Naklicka.

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy sukcesów.

2 maja (w niedzielę) już po raz 
VIII ulicami Zamościa pobiegną 
uczestnicy Ogólnopolskiego Bie-

gu Wokół Twierdzy Zamość.  W  bie-
gach startować mogą wszyscy chętni: 
dzieci i  młodzież, zrzeszeni i  niezrze-
szeni oraz  pracownicy służb mundu-
rowych i  nauczyciele.  W Biegu Głów-
nym startują zawodnicy, którzy ukoń-
czyli 16 lat.

Celem imprezy jest popularyzacja 
biegów przełajowych wśród dzieci i mło-
dzieży na terenie miasta Zamość i powia-
tu zamojskiego oraz popularyzacja biega-
nia jako najbardziej dostępnej formy re-
kreacji, przypomnienie idei biegów Wo-
kół „Twierdzy Zamość”, a także uczczenie 
obchodów Dnia Flagi i Święta Konstytu-
cji 3 Maja oraz promocja walorów Miasta 
Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny.

Głównymi Organizatorami Biegu są: 
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub 
Sportowy „AGROS” Zamość przy współ-
pracy:  Urzędu Miasta Zamość,  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego, Starostwa Powiatowego w Zamo-
ściu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu,  Zamojskiego Domu Kultury,  Okrę-
gowego Kolegium Sędziów LA w Zamo-
ściu,  UKS Azymut Gmina Zamość,  I  LO 
w  Zamościu,  Gminy Miączyn oraz  Spon-
sorów wydarzenia.

Impreza odbędzie się pod  Honoro-
wym Patronatem  Wicepremiera RP Jac-

ka Sasina, Prezydenta Miasta Zamość An-
drzeja Wnuka, Starosty Zamojskiego  Sta-
nisława Grześko oraz  Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosława Stawiar-
skiego

VIII Ogólnopolski Bieg Wokół Twier-
dzy Zamość odbędzie się w dniu 2 maja 
2021 r. (niedziela) w Zamościu. Uroczyste 
otwarcie zaplanowano o  godzinę 11.00 
na Rynku Wielkim w Zamościu.

Biegi dla dzieci i  młodzieży odbędą 
się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkie-
go i rozpoczną się o godzinie 11.15.

Bieg Główny oraz  dla służb munduro-
wych i  nauczycieli rozpocznie się o  go-
dzinie 13.15.
Start – Rynek Wielki w Zamościu,
Meta – Rynek Wielki w Zamościu
Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betono-
we i szutrowe – dystans 4000 m
Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet 
i mężczyzn – start godz. 13.17 – dystans 
4000 m

W biegach startować mogą wszyscy 
chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i nie-
zrzeszeni oraz  pracownicy służb mun-
durowych i  nauczyciele.  W Biegu Głów-
nym startują zawodnicy, którzy ukończy-
li 16 lat .

KATEGORIE I DYSTANSE:

11.15 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa 
rocz. 2012 i młodsze – 300 m
11.20 – Chłopcy Szkoła Podstawowa 
rocz. 2012 i młodsi – 300 m
11.25 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa 
rocz. 2010-2011 – 300 m
11.30 – Chłopcy Szkoła Podstawowa 
rocz. 2010-2011 – 300 m
11.35 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa 
rocz. 2008-2009 – 600 m
11.40 – Chłopcy Szkoła Podstawowa 

rocz. 2008-2009 – 600 m
11.45 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa 
rocz. 2006-2007 – 800 m
11.50 – Chłopcy Szkoła Podstawowa 
rocz. 2006-2007 – 800 m
12.20 – Dziewczęta rocz. 2005 – 800 m
12.25 – Chłopcy rocz. 2005 – 800 m
13.15 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn – 
4000 m
13.20 – Marsz z kijkami Nordic Walking – 
4000 m

ZGŁOSZENIA:

• Zgłoszenia do  Biegu Głównego 
i Marszu z Kijkami przyjmowane bę-
dą do  dnia 28 kwietnia 2021 roku – 
przez  formularz dostępny na  stro-
nie internetowej zapisy.inessport.
pl Koszt wpisowego w  wysoko-
ści 50 zł, do  udziału w  Biegu Głów-
nym i  Marszu należy uiścić na  kon-
to Organizatora – Powiatowe i Miej-
skie Zrzeszenie LZS w Zamościu, PE-
KAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 
1764 7977 lub przed biegiem w Biu-
rze Zawodów do  godziny 11.30. 
Każdy zawodnik musi przedstawić 
dowód wpłaty na konto.

• Organizatorzy w szczególnych przy-
padkach do  Biegu Głównego i  Mar-
szu będą przyjmować zgłoszenia 
w Biurze Zawodów do godziny 11.30 
– opłata startowa – 70 zł.

• W Biegu Głównym i Marszu zawodni-
cy i  zawodniczki otrzymają numery 
startowe oraz pakiety biegu.

• Zgłoszenia do  udziału w  bie-
gach dla dzieci i  młodzieży z  poda-
niem ilości startujących zawodni-
ków należy dostarczyć do  dnia 28 
kwietnia 2021 r. do  KS „Agros” Za-
mość, tel./fax. 84  638 66 79, e–
mail; agrosks@poczta.onet.pl. 
Zgłoszenie imienne na  li-
stach zbiorowych podpisanych 

przez  Dyrektora Szkoły prosimy 
dostarczyć do biura biegów dla dzie-
ci (namiot przy mecie biegów) do go-
dziny 10.00.

• Każdy zawodnik uczestniczący w bie-
gach musi posiadać kartę startową.

• Koszty organizacyjne Biegu pokrywa 
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS 
w Zamościu oraz KS AGROS Zamość 
i współorganizatorzy.

KATEGORIE I  KLASYFIK-
ACJE W  BIEGU GŁÓWNYM:

• Klasyfikacja generalna kobiet.
• Klasyfikacja generalna mężczyzn.
• Klasyfikacje wiekowa kobiet i  męż-

czyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 
50–59, 60 lat i starsi).

• Klasyfikacja kobiet i  mężczyzn – 
służby mundurowe (policja, woj-
sko, straż graniczna, służba więzien-
na, służba celna, straż pożarna) – tyl-
ko zawodnicy z Polski.

• Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – na-
uczyciele – tylko zawodnicy z Polski.

• Klasyfikacja generalna kobiet i męż-
czyzn w marszu z kijkami nordic wal-
king.

• Klasyfikacja wiekowa kobiet i  męż-
czyzn w  marszu z  kijkami nordic 
walking (K – do 30 lat i powyżej; M – 
do 30 lat i powyżej).

NAGRODY:

• Za  miejsca I–VI w  klasyfikacji ge-
neralnej kobiet i  mężczyzn Bie-
gu Głównego puchary, upominki 
oraz nagrody pieniężne. Za miejsca 
I-III okolicznościowe medale.

• Za  miejsca I  w  poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych biegu męż-
czyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb 
mundurowych nagrody pieniężne 

oraz za miejsca I–III statuetki biegu 
i upominki.

• Za  miejsca I–III w  klasyfikacji gene-
ralnej marszu z kijkami kobiet i męż-
czyzn puchary, upominki, okolicz-
nościowe medale oraz nagrody pie-
niężne za I miejsce.

• Za miejsce I w poszczególnych kate-
goriach wiekowych w  marszu z  kij-
kami kobiet i  mężczyzn nagrody 
pieniężne oraz za miejsca I–III upo-
minki.

• W  biegach dla dzieci i  młodzieży 
za miejsca I–III medale, nagrody rze-
czowe oraz statuetki za I miejsca.

• Nagroda dla najstarszego zawodni-
ka Biegu Głównego – kobiet i męż-
czyzn.

• Każdy uczestnik, który ukończy Bieg 
Główny i  Marsz z  kijkami otrzyma 
okolicznościowy medal VIII Biegu.

• Specjalna nagroda dla najlepszej za-
wodniczki i zawodnika z Miasta Za-
mość.

Biuro Biegu Głównego i  marszu bę-
dzie czynne w dniu zawodów 2 maja 2021 
roku od godz. 7.30 do godz. 16.00. Od-
biór pakietów startowych z  numerami 
i chipami od godz. 7.30 do godz. 11.30. 
Biuro będzie znajdować się w  I Liceum 
Ogólnokształcącym w  Zamościu (300 m 
od  startu/mety – budynek główny, wej-
ście F – Pałac Zamoyskich). W Biegu Głów-
nym i  Marszu będzie używany elektro-
niczny pomiar czasu.

Bieg zostanie przeprowadzony zgod-
nie z obowiązującymi obostrzeniami do-
tyczącymi epidemii COVID-19.

Więcej szczegółów szukajcie na stro-
nie Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu: 
http://lzszamosc.y0.pl 

Bieg wokół TwierdzyBieg wokół Twierdzy

Samorząd podarował sprzęt medycznySamorząd podarował sprzęt medyczny
lwowskiemu szpitalowilwowskiemu szpitalowiEkologiczna sowa szuka imieniaEkologiczna sowa szuka imienia

Pięć medali OrkiPięć medali Orki

http://www.szkolnecentrumrecyklingu.pl
http://zapisy.inessport.pl
http://zapisy.inessport.pl
http://lzszamosc.y0.pl


Erasmus+ ARTIEErasmus+ ARTIE
- sztuczna inteligencja w edukacji- sztuczna inteligencja w edukacji

Od grudnia 2020  roku I Społeczna 
Szkoła Podstawowa im. Unii Euro-
pejskiej w Zamościu realizuje pro-
jekt Erasmus+ ARTIE: „Sztuczna in-
teligencja w edukacji - wyzwania i 
szanse nowej ery: opracowanie no-
wego programu nauczania, prze-
wodnik dla nauczycieli i kurs online 
dla uczniów ”. Projekt poświęcony 
jest wdrażaniu innowacji w zakre-
sie edukacji o sztucznej inteligen-
cji do systemu nauczania w szkole 
podstawowej.  Partnerami w pro-
jekcie są trzy szkoły oraz dwie in-
stytucje specjalizujące się w edu-
kacji szkolnej: główny koordyna-
tor projektu  l. Osnovna škola Čako-
vec, Chorwacja; Agrupamento de 
Escolas do Barreiro, Portugalia; Cro-
atian Robotics Association, Chor-
wacja; Nefinia, Holandia oraz I Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa im. Unii 
Europejskiej w Zamościu. Dwulet-
ni projekt zakłada opracowanie no-
wego programu nauczania, będą-
cego uzupełnieniem istniejących 
programów, na podstawie którego 
elementy edukacji z zakresu sztucz-
nej inteligencji będą mogły być wy-
korzystywane w nauczaniu wielu 
przedmiotów. W dzisiejszym  świe-
cie sztuczna inteligencja jest nie-
zbędną kompetencją, zwłaszcza 
dla dzieci i młodzieży. To co kryje 
się za ekranem komputera, w jaki 
sposób sztuczna inteligencja może 
być, również niewłaściwie, wyko-
rzystywana i jak działają media spo-
łecznościowe to podstawowa wie-
dza, którą powinni posiadać młodzi 
ludzie. Cyfryzacja zmienia również 
sposób pracy  i umiejętności, któ-
rych potrzebujemy, a na rynku pra-
cy wciąż brakuje ekspertów w dzie-
dzinie sztucznej inteligencji. Orga-
nizacje partnerskie zauważyły, że 
system edukacji wciąż nie opraco-
wał kompleksowych zasobów edu-

kacyjnych dla szkół podstawowych 
w tym zakresie.  Projekt Erasmus+ 
ARTIE pozostaje w zgodzie z celami 
polityki Komisji Europejskiej, które 
są aktualne bardziej niż kiedykol-
wiek. Obejmują one: wsparcie dla 
wysokiej jakości edukacji i popra-
wę jej trafności, rozwijanie umie-
jętności cyfrowych Europejczyków, 
pobudzanie innowacyjności i kom-
petencji cyfrowych we wszystkich 
instytucjach edukacyjnych, otwie-
ranie systemów edukacji na nowe 
wyzwania. Metodologiczne podej-
ście projektu ARTIE opiera się na 
podejściu multidyscyplinarnym, 
uczeniu się opartym na rozwiązy-
waniu problemów, kreatywnym 
myśleniu i metodologii zorientowa-
nej na ucznia. Głównym celem pro-
jektu jest opracowanie komplek-
sowego programu nauczania, któ-
ry zapewni uczniom szkół podsta-
wowych wczesne zdobywanie wie-
dzy i umiejętności w celu rozwijania 
przyszłych kompetencji cyfrowych. 
Stworzona zostanie baza materia-
łów dydaktycznych przy współpra-
cy z doświadczonymi instytucjami 
edukacyjnymi w Europie.  Przewod-
nik dla nauczycieli oraz kurs online 
dla uczniów, to obok programu na-
uczania, wiodące planowane rezul-
taty projektu. Wszystkie produk-
ty projektu dostępne będą online 
we wszystkich językach partnerów, 
a także w języku angielskim, co po-
zwoli na nieograniczony do nich 
dostęp dla wszystkich zaintereso-
wanych szkół i instytucji eduka-
cyjnych. Wierzymy, że projekt uła-
twi tworzenie międzynarodowej 
sieci współpracujących nauczycie-
li i instytucji, przyczyniając się do 
wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk na poziomie lokalnym, kra-
jowym i międzynarodowym.  



SPRZEDAM
Domek 30m2 na działce 2-arowej, 

ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 
woda, kanalizacja, Gm. Sułow. 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 4ha z budynkiem, 10 km od 
Zamościa, tel. 786 012 542

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

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

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

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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 pię-

tra 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 kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

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

brzeszyna. Tel. 515 796 951

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 
000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 
137. Dzwonić po godzinie 12.00

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

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

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

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

795 949 510

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

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

Mieszkanie M2. Tel. 600 790 097

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

Działka uzbrojona do zabudowy 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 Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 

ar w Kalinowicach lub Wolce Pa-
nieńskiej tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na 
parterze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 
piętro lub wieżowiec. Tel. 513 

957 211

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. Je-
den lub dwa pokoje. tel. 516 

877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 
602 463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub oko-

licy, cena do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 674

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

Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu (do 

40 m²). Tel. 501 055 957

Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 
0,65 ha w Wychodach. tel. 784 

646 234

Działkę bud. Do 100 arów w okoli-
cy Zamościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyj-
ną albo ogródek działkowy - Za-

mość i okolice. Tel. 793 061 934

WYNAJMĘ 
Wynajmę pół domu. Tel. 576 

096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

Kawalerka do wynajęcia po re-
moncie, umeblowana na Pe-

owiaków. Tel. 84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z 
możliwością wykupu. Tel. 669 

747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Pe-
owiaków naprzeciwko parku, 

umeblowana. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom parte-
rowy dla rodziny, Zamość i okoli-

ce tel. 799 946 860

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II piętro. 

Tel. 84 627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. Hru-

bieszowska. Tel. 84 639 81 87.

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

M3 na Nowym Mieście wynajmę. 
Tel. 887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamo-
ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 

639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobo-
wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

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

Do wynajmu mieszkanie M3 w 
bloku 2 piętro od października 

20. Tel. 609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. 

Tel. 662 475 848 

Wynajmę M3. Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospo-
darczą, 50 mkw, Zamość, 

Wiszyńskiego. Tel. 608 646 753

Wynajmę lokal 50m2, świet-
na lokalizacja, przy ul. Hrubie-

szowskiej, obok Hop Stop. Tel. 697 
062 609

Do wynajmu domek z działką 30 
ar. Centralne, woda, gaz. 16 km 

od Zamościa. Tel. 501 014 692 

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 
262 Zamienię mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

SPRZEDAM
Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 

Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Opielacz ogrodowy.  
Tel. 84 638 59 08

Dwa regały pokojowe z szafami 
2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 pufy, 

4 taboretycena po 500 zł. Tel. 84 638 
59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Heblarka własnej konstrukcji – 200 
zł, klepka dębowa sucha 35x8x2,2 

cm – 75m2. Tel. 84 638 59 08

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

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie. Tel. 
507 639 018

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Wasąg na wóz konny. c. 150 zł. Tel. 
519 106 797

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12, krzyż podświetlany. 

Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010 

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan bdb. 

Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 
500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda z 
witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor, kamizelka 250 

zł. Tel. 516 898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 638 

65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. Tel. 
797 387 864

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
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

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, mone-
ty, srebra. Tel. 512 276 720

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

INNE
Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 

oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Różne

 X Działka budowlano-rolna Kolonia Dębowiec  o piw.0,85 ha 
Cena 110 tyś. zł

 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,  
Cena 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 ar, 
Cena 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  

Cena 306 tys. Zł
 X Las Zawalów 15a  

Cena 12 tys. zł
 X Łąka Koniuchy 30a  

Cena 12 tys. zł
 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-Sielec gm. Krynice. 

Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Volkswagen Polo, rok 2001, 14 die-
sel, opłaty i przegląd 821, c. 1200. 

Tel. 515 292 504

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

Sprzedam przyczepkę sam., lekka na 
resorach, koła 13, zarejestrowana. 

Tel. 500 587 742

Części do Kamaza, nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt. 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61 521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

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

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
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 głowi-

cą, 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, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
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 ciągnika. 
Tel. 536 772 779
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt sa-
motny pozna Panią w 

stosownym wieku, 22400. 
Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, space-
ry. Tel. 782 488 541

Jędrzej - komandos z 6-tej 
brygady powietrzno-de-

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, z 
dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

TOWARZYSKIE
Opieka całodobowa nad niepełno-

sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-
towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki osoby starszej, posiadam reko-

mendacje i odpowiednie wykształcenie. 
Tel. 501 055 957 Tel. 

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

PRACA

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 
ZADZWOŃ 579 942 942,

 www.absolutio.pl. 

Profesjonalna prawa muzyczna imprez 
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

NAPRAWA 
SPRZĘTU 

ROLNICZEGO  
I CIĄGNIKÓW  
 722 011 589

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #16, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #14: „Kłopotliwość”, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Danuta Domańska 
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 20 kwietnia 2021 roku 

w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

N I S K I E  C E N Y
od 20.04 do 30.04.2021 r.

cena bez kuponu
9999

8999
-10 zł

cena z kuponem

AKTYWUJ

1 szt.

1 szt.

Grill kociołek
Floraland
ruszt śr. 42 cm, wys. 72 cm

Karma dla kota/psa 
Perfect Fit
Mars
750 g + 650 g/825 g + 575 g
mix rodzajów
cena za 1 kg = 9,28

1299
1 szt.

Parasol wzorzysty
180 cm
200 cm - 5999

mix wzorów4599
1 szt.

Leżak wielopozycyjny
Malaga/Torino Plus
Dajar
mix wzorów12999

1 szt.


