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W  czwartek (20.05) Czesław Lang 
ogłosił na antenie TVP Sport trasę 
78. edycji Tour de Pologne. Tego-

roczna odsłona jednego z  największych 
i  najbardziej prestiżowych wyścigów ko-
larskich zawita do Zamościa.

Tour de Pologne UCI World Tour w tym 
roku potrwa  od 9 do 15 sierpnia. Zmaga-
nia kolarzy rozpoczną się 9 sierpnia w  Lu-
blinie,  co oznacza powrót tej prestiżowej 
imprezy do naszego regionu po 12 latach. 
Wielkie ściganie zakończy się 15 sierpnia na 
krakowskich Błoniach.

- Bardzo się cieszę, że pierwsze dwa etapy 
wyścigu odbędą się w Lubelskiem. Cały świat 
będzie mógł zobaczyć nie tylko stolicę nasze-
go pięknego regionu, ale także wiele innych 
miejsc jak Roztocze, Chełm czy perłę renesan-
su, Zamość - mówi Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski. 

- Kolarze pojadą z  Lublina do Chełma 
przez Roztocze. Drugi etap może pretendo-
wać do miana królewskiego. Start z perły pol-
skiego renesansu – Zamościa, a finisz w Prze-
myślu. Ten etap prawdopodobnie ustawi kla-
syfikację generalną, ale jeszcze nie przesądzi 
o losach wyścigu, bo dalej też jest sporo trud-
ności – zaznacza Czesław Lang.

78. Tour de Pologne UCI World Tour 
będzie można oglądać w TVP Sport i TVP 1, 
ale planowana jest też transmisja do wielu 
krajów z całego świata.

W  wyścigu wystartuje 19 najlepszych 
kolarskich drużyn świata oraz trzy z  „dzi-
kimi kartami”, w  tym reprezentacja Polski, 
a imprezę poprzedzi transmisja z prezenta-
cji ekip. W 78. Tour de Pologne UCI World To-
ur kolarze będą walczyli w  klasyfikacji ge-
neralnej CARREFOUR, Najlepszy Góral, Naj-
lepszy Sprinter LOTOS, Najaktywniejszy 
Zawodnik LOTTO, Najlepszy Polak LOTOS, 
zwycięzca etapu DRUTEX, klasyfikacji dru-
żynowej oraz klasyfikacji młodzieżowej im. 
Bjorga Lambrechta.

W tym roku odbędzie się także ORLEN 
Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ry-
szarda Szurkowskiego, który jest częścią cy-
klu ORLEN Lang Team Race. Tradycyjnie od-
będzie się też Tour de Pologne Junior, czy-
li cykl czterech wyścigów dla dzieci i mło-
dzieży.

78.Tour de Pologne UCI World Tour 9-15 
sierpnia 2021r.

Etap 1 - 09.08 Lublin - Chełm 216 km
Etap 2 - 10.08 Zamość - Przemyśl 201 km
Etap 3 - 11.08 Sanok - Rzeszów 226 km
Etap 4 - 12.08 Tarnów - Bukovina Resort 
160,5 km
Etap 5 - 13.08 Chochołów, Gmina Czarny 
Dunajec - Bielsko-Biała 173 km
Etap 6 - 14.08 Katowice - Katowice 18 km
Etap 7 - 15.08 Zabrze - Kraków 145 km

21 maja z okazji Dnia Strażaka na pla-
cu wewnętrznym zamojskiej Komen-
dy  Straży Pożarnej zorganizowano 
uroczysty apel, podczas którego wrę-
czono odznaczenia resortowe oraz 
odczytano rozkazy o  nadaniu wyż-
szych stopni służbowych. Zbiórkę po-
przedziła msza święta w intencji stra-
żaków w kościele Miłosierdzia Bożego, 
której przewodniczył kapelan ks. kan. 
Andrzej Chmaj. 

Złotą Odznaką „Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej” odznaczo-
ny został: bryg. Andrzej Knap; Srebrną 
Odznaką „Zasłużony dla ochrony prze-
ciwpożarowej” odznaczony został: asp. 
sztab. Andrzej Godzisz. Brązową Odzna-
ką „Zasłużony dla ochrony przeciwpo-
żarowej” odznaczeni zostali: kpt. Iwona 
Popajewska-Kopyść, st. asp. Małgorzata 
Kuźma, st. asp. Łukasz Burdzy, ogn. Ar-
tur Sowa, mł. bryg. Piotr Skura, mł. asp. 
Piotr Dworaczek, st. ogn. Radosław Zie-
liński, st. ogn. Tomasz Buba, st. ogn. To-
masz Rzeszutko, ogn. Roman Bereza.  

Awanse na wyższe stopnie służbo-
we otrzymali: młodszego brygadiera: 
Przemysław Ilczuk, Robert Niścior, Piotr 
Skura; starszego kapitana Mateusz Ko-
złowski;  kapitana: Sebastian Jakubiak, 
Leszek Wrzyszcz, Radosław Tchórz;  
aspiranta sztabowego Marek Kurdziel; 
starszego aspiranta: Łukasz Burdzy, 
Krzysztof Oczkoś, aspiranta: Krzysztof 
Roman, Patryk Bereza, Paweł Sachajko; 
ogniomistrza: Marcin Bździuch, Łukasz 
Szumigaj, Marek Teliga, Artur Strużyń-
ski, Marcin Kulik, Paweł Jarosz; młodsze-
go ogniomistrza: Rafał Kozłowski, Piotr 
Kuźma; sekcyjnego Kamil Grela, Karol 
Swatko; starszego strażaka: Patryk Gre-
la, Łukasz Szczygieł. 

st. bryg. Jacek Sobczyński komen-
dant miejski PSP w  Zamościu złożył 
wszystkim funkcjonariuszom i pracow-
nikom cywilnym, słowa podziękowania 
za zaangażowanie i trud wkładany w za-
pewnienie wymaganego poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców naszego re-
gionu. Komendant na ręce druha Kazi-

mierza Mielnickiego prezesa Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP, słowa podzię-
kowania skierował do wszystkich stra-
żaków ochotników. 

W  uroczystości udział wzięli tak-
że : Andrzej Wnuk prezydent miasta 
Zamość wraz z  zastępcami, Stanisław 
Grześko – starosta zamojski, ks. kan. 
Andrzej Chmaj, kapelan zamojskich 
strażaków oraz płk w st. spocz. Mieczy-
sław Skiba. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lu-
blinie w  najbliższym czasie ma 
zamiar przeprowadzić kilka bar-

dzo ważnych remontów dróg na Roz-
toczu, którymi administruje. 

Na 5-kilometrowym odcinku DW Nr 
853 Długi Kąt - Józefów oprócz wykona-
nia nowej nawierzchni drogi, zaplanowa-
no także wymianę krawężników na zato-
kach autobusowych, utwardzenie pobo-
czy kruszywem, odmulenie, oczyszcze-
nie i odtworzenie rowów oraz wykona-
nie nowego oznakowania poziomego. 
Do realizacji tego projektu zgłosiło się 5 
firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych Spółka z  o.o. z  Tomaszo-
wa Lubelskiego, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe SADEX z  Koloni Sitno, PBI 
Infrastruktura S.A  z  Kraśnika wraz z  PBI 
WMB spółka z o.o. z Sandomierza, Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych Spółka 
z  o.o. z  Zamościa oraz STRABAG Polska 
Spółka z  o.o. z  Pruszkowa. Obecnie ko-
misja przetargowa sprawdza wszystkie 
złożone oferty. 

Prace remontowe obejmą także 
DW Nr 849 Zamość – Józefów – Wola 
Obszańska. W  toku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego, jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Spółka z  o.o. z  Zamościa, która zajmie 
się remontem tej drogi wojewódzkiej. 

Ale to nie koniec prac na drodze wo-
jewódzkiej Nr 849. zostaną wyremonto-
wane dwa odcinki tej drogi. Pierwszy za-
czyna się na 37 kilometrze w Józefowie 
a kończy na 45 kilometrze w miejscowo-
ści Osuchy. Drugi odcinek tej drogi roz-
poczyna się na 49 kilometrze w miejsco-
wości Osuchy a kończy na 50 kilometrze 
w Łukowej. W ramach dwóch zadań, któ-
re ZDW w Lublinie zamierza wykonać, za-
kres robót ma na celu przywrócenie pier-
wotnych parametrów drogi. Cała jezdnia 
zostanie przywrócona do szerokości 6 
metrów. Zostanie także wykonane fre-
zowanie nawierzchni na włączeniach do 
drogi wojewódzkiej oraz na skrzyżowa-

niach. Dodatkowo zostanie wykonana 
podbudowa betonowa przy krawędzi 
jezdni o  grubości 20cm. Na wybranych 
odcinkach zostanie także ułożona spe-
cjalna siatka przeciwspękaniowa o  wy-
trzymałości minimum 500kN, która zna-
cząco zabezpieczy tę drogę. W  ramach 
robót budowlanych pobocze zostanie 
odtworzone i wzmocnione kruszywem, 
rowy zostaną odmulone, oczyszczo-
ne i  odtworzone na długości ponad 20 
km, zostaną wykonane także nowe słup-
ki drogowe w ilości 262 sztuk oraz ozna-
kowanie poziome nawierzchni. Na obu 
odcinkach wykonawca musi realizować 
prace etapowo. Do przetargu na reali-
zację zadań zgłosiło się 6 firm: Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, 
Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp z  o.o. 
z Głogowa Małopolskiego, Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe SADEX  z miejsco-
wości Kolonia Sitno, PBI Infrastruktura 
S.A. z  Kraśnika i  PBI WMB spółka z  o.o. 
z Sandomierza, Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Zamościa, STRABAG Polska 
Spółka z o.o. z Pruszkowa. 

Na pierwsze zadanie, ZDW w Lubli-
nie ma zamiar przeznaczyć 3 845 657,23 
zł brutto, na zaś drugie - 2  654  030,90 
zł brutto. Jeżeli wszystko będzie szło 
zgodnie z  planem, warunki atmosfe-
ryczne będą sprzyjające i  nie wystąpią 
żadne utrudnienia roboty drogowe po-
winny rozpocząć się pod koniec maja 
lub na początku czerwca. Wykonawca 
na zrealizowanie tych zadań i  oddanie 
drogi do użytku ma 3 miesiące od dnia 
podpisania umowy.

Kolejną drogą na Roztoczu, która 
przejdzie częściowy remont jest droga 
wojewódzka Nr 843 na odcinku Skier-
bieszów – Zrąb o długości ponad 3km. 

Tak jak poprzednie drogi, także ta 
została wykonana w latach 70-tych i po-
siada bardzo gęstą siatkę spękań i  licz-
ne deformacje o  głębokości nawet 5 
cm. Dodatkowo w wielu miejscach wy-
stępują odkształcenia spowodowane 

wysokimi temperaturami. Zakres robót, 
które zostaną wykonane na tej drodze, 
ma na celu przywrócenie pierwotnych 
parametrów drogi oraz poprawę bez-
pieczeństwa podróżujących.

Wykonawcą tych robót zostało 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SA-
DEX z  Koloni Sitno, które złożyło naj-
korzystniejszą ofertę w  przetargu or-
ganizowanym przez Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie. Koszt remontu te-
go odcinka drogi wojewódzkiej to po-
nad 1 milion 800 tysięcy złotych. 

Dodatkowo zostały już ogłoszone 
przetargi na wykonanie dokumentacji 
dla  obwodnicy miasta Tarnogród oraz 
Hrubieszowa. 

Na bieżąco Rejony Dróg Wojewódz-
kich wykonują także remonty cząstko-
we, wymieniają uszkodzone lub nieczy-
telne znaki drogowe, montują urządze-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, zajmują się utrzymaniem czystości 
w pasach drogowych przy drogach wo-
jewódzkich, koszeniem traw, czyszcze-
niem zatok autobusowych, miejsc do 
postojów i obsługi pojazdów. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił 
także przetarg na: Opracowanie doku-
mentacji projektowej dla zadania inwe-
stycyjnego  pn.: Rozbudowa drogi wo-
jewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – 
Zwierzyniec – Szczebrzeszyn.

źródło:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
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…już 29 maja, czyli w  najbliższą sobo-
tę. Stowarzyszenie Turystyka z  Pasją wraz 
z  Partnerami zaprasza do odkrywania ta-
jemnic Zamojskiej Twierdzy. 

Już po raz szósty, dzięki uprzejmości 
naszych Partnerów możemy zaprosić Pań-
stwa do bezpłatnego zwiedzania atrakcji 
turystycznych Zamościa. Oj będzie się dzia-
ło! Zaczynamy o godz. 10.00 na Rynku Wiel-
kim, gdzie odbędzie się otwarcie Majówki 
a nasi Wolontariusze będą rozdawali Karty 
Odkrywcy Twierdzy Zamość, które będą bi-
letem bezpłatnego wstępu do następują-
cych obiektów:

• Muzeum Zamojskiego w  Zamo-
ściu przy Rynku Wielkim w Zamo-
ściu w przepięknych Kamienicach 
Ormiańskich

• Muzeum Fortyfikacji i  Broni Ar-
senał - do Pawilonu pod Kurtyną 
i Arsenału - (pieczątki po zwiedza-
niu będzie można przystęplować 
w kasie muzealnej w Prochowni)

• Skarbiec Muzeum Sakralne w Wi-
karówce dzięki uprzejmości Para-
fii Katedralnej Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 
w Zamościu

• Synagogę dzięki uprzejmości 
Centrum "Synagoga" Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-
go przy ulicy Pereca

• Trasę Turystyczną W Podziemiach 
Oficyn Ratusza - dzięki uprzejmo-
ści Zamojskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej i  Historycznej 
w Zamościu

• Trasę Turystyczną w Bastionie VII 
- dzięki uprzejmości ZGL sp. zo.o.

• Ścieżka dydaktyczna Wspomnie-
nie PRLu - dzięki uprzejmości 
Spółdzielni Socjalnej "SAMI SWOI"

• Muzeum Starej Fotografii - dzięki 
uprzejmości pana Adama Gąsia-
nowskiego

• Zbyrczyk- Strzelnica Na Bastionie 
VII zaprasza na strzały z  łuku hi-
storycznego dzięki uprzejmości 
Fundacji wsparcia Zamojskiej Re-
konstrukcji i Postaw Społecznych 
Bastion

• Modny Zamość - wystawa 440 lat 
zamojskiej mody w Bastionie II

• Kojec w Parku Miejskim z makie-
tą miasta.

Dodatkowo Kawiarnia Mazagran przy 
Synagodze zaprasza na małą lemoniadę 
w promocyjnej cenie 5 zł oraz inne specja-
ły a Galicya Cafe przy Rynku Solnym zapra-
sza na wybór kaw po 7 zł i nie tylko. Nato-
miast Wydział Turystyki i  Promocji Urzędu 
Miasta Zamość oraz Stowarzyszenie Tury-
styka z  Pasją dla najwytrawniejszych tury-
stów przygotowało upominki. 

Synagoga i Trasy Podziemne wymagają 
zapisów na konkretną godzinę, których bę-
dzie można dokonać w  dniu imprezy pod 
schodami Ratusza. Wszelkie dodatkowe in-
formacje i regulamin imprezy dostępne na 
stronie wydarzenie na Facebooku. Ubierz-
cie się stosownie do pogody i widzimy się 
w sobotę na Rynku Wielkim!

Turystyka z Pasją

Kolorowe jarmarki…Kolorowe jarmarki…
Już 5-6 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu odbę-

dzie się 27. Jarmark Hetmański. Organizatorami wyda-
rzenia są Zamojski Dom Kultury i Miasto Zamość.

Na płycie Rynku pojawi się wielu wystawców z  różno-
rodnym asortymentem, a na scenie wielu artystów. Wystą-
pią: Capella All'antico, Kanka Franka, The Engineers Band, 
HabiArJan, Ale Cantare, Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczy-
zna", Roxanne - Roxette Cover Band,  Meteor – zespół wokal-
ny PSONI Zamość, Teatr Ognia Utopia.

Tradycyjnie podczas Jarmarku odbędzie się konkurs ku-
linarny „Smaki Zamościa i Roztocza”, w którym wziąć udział 
mogą kucharze zawodowi, kucharze amatorzy, restaurato-
rzy, szkoły, koła gospodyń wiejskich. Na zgłoszenia uczestni-
ków Zamojski Dom Kultury czeka do 28 maja.

Sponsorami Jarmarku są: PKP Linia Hutnicza Szerokoto-
rowa Spółka z o.o., Rozvita- Roztoczańska Vitamina, Eletrow-
nia Park Residence - bartecki.pl, Zamojskie Zakłady Zbożowe 
w Zamościu, Weki Food i Duma Wschodu - Piwo Regionalne.
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Przy ul. Parkowej w Zamościu powstaje osiedle sze-
ściu budynków  o  charakterze willi miejskich. Już 
wkrótce wprowadzi się tu 96 rodzin.

Obecnie w  czterech budynkach powstają konstruk-
cje dachów, trwa montaż okien i murowanie ścian działo-
wych. W pozostałych dwóch budynkach został osiągnięty 
stan zero, co oznacza, że zakończyła się realizacja funda-
mentów.

Wykonano też: kanalizację podposadzkową, instalacje 
podposadzkowe wody i elektryki, a także izolacje termicz-
ne ścian fundamentowych. Teraz powstają m.in. ściany no-
śne na parterach.

Inwestycja powstaje w ramach rynkowej części rządo-
wego programu mieszkaniowego, za którą odpowiada PFR 
Nieruchomości S.A.

Wille miejskie przy ParkowejWille miejskie przy Parkowej

Tężnia w Jacni ponownie otwartaTężnia w Jacni ponownie otwarta
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Mieszkańcy i turyści odwiedzający Gminę Adamów 
ponownie mogą korzystać z  inhalacji na świe-
żym powietrzu. W  związku z  luzowaniem obo-

strzeń epidemicznych od 15 maja otwarta została  tęż-
nią  solankowa nad zalewem w  Jacni. Funkcjonowanie 
wznowił także znajdujący się w pobliżu tężni nowocze-
sny plac zabaw.

Władze Gminy Adamów przypominają, że korzysta-
jąc z placu zabaw bądź tężni należy stosować się do ogól-
nych zaleceń sanitarnych wydanych w związku z rozprze-
strzenianiem się choroby COVID-19. Informują też, że miej-
sca zabaw będą okresowo, w miarę możliwości regularnie 
dezynfekowane i czyszczone.

Tężnia solankowa czynna jest codziennie.  Z  jej zdro-
wotnych właściwości można korzystać bezpłatnie. Jest to 
konstrukcja z drewna i gałęzi, na które spływa pompowa-
na ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca du-
żą liczbę jonów sodowych, soli magnezowych oraz związ-
ków jodu i bromu. Korzystanie z tężni solankowej zalecane 
jest osobom, które cierpią na niedobór mikroelementów, 
a także mają osłabiony układ odpornościowy. Inhalacje ko-
rzystnie wpływają na drogi oddechowe.

Budowę tężni ze środków własnych zrealizowała Gmi-
na Adamów jako jedną z atrakcji turystycznych gminy i re-
gionu.  Oficjalne oddanie obiektu do użytku odbyło się 7 
września 2018 r.
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Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i  Autostrad Oddział 
w Lublinie ogłosiła przetarg 

na wykonanie Studium technicz-
no-ekonomiczno-środowiskowe-
go z elementami koncepcji progra-
mowej (STEŚ-R) dla budowy ob-
wodnic Szczebrzeszyna i  Zamo-
ścia. Drogi powstaną w  ramach 
rządowego Programu budowy 100 
obwodnic.

Wstępne warianty i ważna decyzja

STEŚ-R posłuży m.in. do opra-
cowania wstępnych wariantów ob-
wodnic oraz uzyskania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach.

Możliwe warianty przebiegu 
obwodnic będą analizowane pod 
względem technicznym, ekono-
micznym, środowiskowym i  spo-
łecznym. Najkorzystniejszy z  nich 
wskazany zostanie jako rekomen-
dowany we wniosku o wydanie de-
cyzji o  środowiskowych uwarunko-
waniach.

Bezpieczeństwo i komfort

Głównym celem budowy ob-
wodnic Szczebrzeszyna i  Zamościa 
w ciągu drogi krajowej nr 74 jest wy-

prowadzenie ruchu tranzytowego 
z  tych miejscowości. Inwestycje te 
poprawią również bezpieczeństwo 
zarówno kierowców, jak i mieszkań-
ców, wpłyną też na komfort podró-
żowania i życia w tych miastach.

Program budowy 100 obwodnic...

W  ramach rządowego Progra-
mu powstanie 100 obwodnic na sie-
ci dróg krajowych o łącznej długości 
ok. 830 km. Będą to trasy o najwyż-
szych parametrach technicznych, 
dostosowane także do ruchu cięża-
rówek (do 11,5 t/oś). Powstaną też 
urządzenia bezpieczeństwa drogo-
wego, m.in. oświetlenie spełniające 
wytyczne prawidłowego oświetle-
nia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwod-
nic szacuje się na blisko 28 mld zł. 
Ich budowa będzie finansowana ze 
środków Krajowego Funduszu Dro-
gowego prowadzonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Inwesty-
cje związane z budową nowych ob-
wodnic będą realizowane przez Ge-
neralną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad.

...a województwo lubelskie

W  woj. lubelskim powstanie 
siedem obwodnic. Realizacja ob-
wodnic Szczebrzeszyna i  Zamościa 
w systemie Projektuj i buduj plano-
wana jest w  latach 2026-2029. Naj-
wcześniej kierowcy będą mogli sko-
rzystać z obwodnicy Dzwoli, dla któ-
rej prace przygotowawcze są naj-
bardziej zaawansowane. Jej budo-
wa planowana jest w latach 2022-24.

Trwają również prace przygoto-
wawcze dla obwodnic Janowa Lu-
belskiego oraz Gorajca. W przypad-
ku obwodnic Łukowa i Łęcznej nie-
dawno wyłoniliśmy firmy, które zło-
żyły najkorzystniejsze oferty w prze-
targach na wykonanie STEŚ-R. Do-
kumentację wykonają firmy Safege 
(obw. Łukowa) oraz biuro Drogpro-
jekt (obw. Łęcznej).

źródło: GDDKiA Oddział Lublin

Za kilka tygodni wakacje, ale już dziś Tery-
torialsi zapraszają by spędzić je aktywnie 
i w mundurze. W tym celu 2 Lubelska Bry-

gada OT przygotowała specjalną edycję szko-
lenia podstawowego, dedykowanego głównie 
uczniom, studentom oraz nauczycielom na Lu-
belszczyźnie.

26 czerwca br, ruszy kolejna edycja projektu 
„Wakacje z WOT” dla osób z naszego regionu, któ-
re są zainteresowane służbą w szeregach 2 LBOT. 
To odpowiedni moment, aby rozpocząć proce-
durę rekrutacyjną. W tym celu należy zgłosić się 
do odpowiednich, według miejsca zamieszka-
nia Wojskowych Komend Uzupełnień i  złożyć 
wniosek o powołanie. Można również skorzystać 
z platformy elektronicznej e-PUAP lub też skon-
taktować się z  mobilnymi rekruterami 2 LBOT, 
którzy popilotują cały proces rekrutacyjny.   

Wakacyjna edycja szkolenia podstawowego 
organizowana pod hasłem „Wakacje z WOT”, ad-
resowana jest przede wszystkim do osób mło-
dych, które jeszcze kontynuują naukę lub stu-
diują i pozwala im odbyć przeszkolenie wojsko-
we bez uszczerbku w nauce.

Dotychczasowe edycje projektów „Wakacje 
z WOT” i  „Ferie z WOT” organizowane w czasie 
wolnym od nauki pokazały, że tego typu szko-
lenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, studentów, a  także nauczycieli. Jak 
pokazują statystyki, co trzeci żołnierz forma-
cji ma mniej niż 25 lat. Młode osoby wstępujące 
do WOT mają możliwość rozwijania kompeten-
cji, które zdobywają w szkołach i na uczelniach, 

a przede wszystkim zdobywania nowych kwali-
fikacji przydatnych na rynku pracy.

Szkolenie podstawowe w  ramach projektu 
„Wakacje z WOT”, które rozpocznie się 26 czerw-
ca br. nie różni się od tego typu szkoleń organi-
zowanych w WOT. Nie będzie taryfy ulgowej dla 
kandydatów, to intensywne ćwiczenia, wyma-
gające dobrej kondycji fizycznej, zaangażowa-
nia i dużej dyscypliny - wyjaśnia kpt. Damian Sta-
nula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej.

Szkolenie obejmuje zajęcia, m.in. ze strze-
lectwa, taktyki, topografii, łączności i pierwszej 
pomocy medycznej. Priorytetem jest szkolenie 
ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektyw-
nego posługiwania się bronią. Ukoronowaniem 
szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, 
która odbędzie się w dniu 11 lipca br. To jednak 
dopiero początek drogi. Przed nowymi żołnie-
rzami – ochotnikami trzyletni cykl szkoleń, po-
dzielony na trzy etapy: szkolenia indywidualne, 
specjalistyczne i zgrywające.
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Gminny Dzień DzieckaGminny Dzień Dziecka

Bony turystyczne wciąż dostępneBony turystyczne wciąż dostępne

Z  okazji Dnia Dziecka Gminny Ośrodek 
Kultury Gminy Zamość zaprasza dzie-
ci na zabawy i  konkurencje sportowe 

z  Izbą, które odbędą się w  sobotę, 29 ma-
ja 2021 r. na terenie wokół Regionalnej Izby 
Pamięci w Wysokiem 84. Start o godz. 16:00.

- Ze względu na wciąż obowiązujące obostrze-
nia i stan epidemii w Polsce, postarajmy się zacho-

wać dystans, aby kontakt fizyczny dziecięcych 
uczestników był zminimalizowany. Dlatego też gry 
i konkurencje sportowe odbędą się w plenerze. - in-
formują organizatorzy festynu.

W  programie wydarzenia zaplanowano 
m.in:  konkurencje sprawnościowe (STS „Gryf” 
i  UKS „Azymut”),  gry i  zabawy sprawnościo-
we, zabawę z nagrodami z Regionalną Izbą Pa-
mięci w Wysokiem „Z przeszłością na okrągło” – 
„koło fortuny”, malowanie kolorową kredą obra-
zów na parkingu.

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

Wsparcie organizacyjne: Samorząd Gmi-
ny Zamość, Regionalna Izba Pamięci w  Wyso-
kiem, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
„Gryf” Gmina Zamość, Uczniowski Klub Spor-
towy „Azymut” Siedliska, Sołtys z Radą Sołecką 
Wysokiego, Koło Gospodyń Wiejskich w Wyso-
kiem, OSP Wysokie.
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Tylko co 25 rodzic z  województwa lubel-
skiego wykorzystał już co do złotówki 
swój bon turystyczny. Dotychczas upraw-

nieni z regionu zrealizowali transakcje na pra-
wie 11 mln złotych. Do wydania w branży tury-
stycznej pozostało im w bonach jeszcze ponad 
165 mln złotych.

Bon turystyczny to elektroniczne świad-
czenie, którym rodzice mogą płacić za usłu-
gi hotelarskie i  imprezy turystyczne realizowa-
ne na terenie Polski. Wynosi jednorazowo 500 
zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku ży-
cia. Na dziecko z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności przysługuje zwiększenie bonu o dodatko-
we 500 zł. Bonem turystycznym można płacić do 
końca marca 2022 roku. Przed płatnością świad-
czenie należy jednorazowo aktywować na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Moż-
na to zrobić z  wyprzedzeniem albo nawet tuż 
przed samym wyjazdem na wakacje - i informu-
je rzecznik ZUS województwa lubelskiego Mał-
gorzata Korba.

Jak korzystamy z bonów w regionie?

W województwie lubelskim rodzice mają do 
wykorzystania prawie 212 tys. bonów. Do tej po-
ry aktywowali zaledwie co czwarty z nich, czyli 
56,5 tys. Opłacili nimi noclegi i usługi turystycz-
ne na kwotę niemal 11 mln zł. Rodzice z  lubel-
skiego wykorzystali w całości tylko 8,4 tys. przy-
sługujących im bonów (4 procent). Do wyda-
nia w branży turystycznej zostało im więc jesz-
cze 165,5 mln zł. Rodzic może płacić bonem wie-
lokrotnie, aż do wyczerpania całej przyznanej 
kwoty. W  PUE ZUS może sprawdzić, ile pienię-
dzy zostało mu jeszcze do wykorzystania.

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje po-
żytku publicznego, które chcą przyjmować płat-
ności bonami, muszą zgłosić to najpierw Polskiej 

Organizacji Turystycznej. Aktualna lista zgłoszo-
nych firm jest na stronie www.bonturystycz-
ny.gov.pl . Znajduje się na niej ponad 600 pod-
miotów z województwa lubelskiego, czyli o kil-
kadziesiąt mniej niż jeszcze dwa miesiące temu. 
Dotychczas przyjęły 9,3 tys. transakcji bonami 
turystycznymi na łączną kwotę 5,3 mln zł.

Najwięcej środków z bonów wydajemy nad 
morzem i w górach. Przedsiębiorcy turystyczni 
z woj. pomorskiego przyjęli płatności bonami na 
ponad 60,1 mln zł, z małopolskiego – na 57,6 mln 
zł, a z zachodniopomorskiego – na 55,3 mln zł.

Masz pytania o bon?

Informacji o  Polskim Bonie Turystycznym 
udziela całodobowa infolinia pod numerem 22 
11 22 111. Pytania można też przesyłać mailem 
na adres bon@zus.pl 

Bon turystyczny jest udostępniany na PUE 
ZUS na podstawie danych z  jednostek wypła-
cających świadczenie „Rodzina 500+”. Zakład-
ka z bonem jest więc widoczna w portalu tylko 
dla rodziców, którzy pobierają 500+ na dziecko.

Lepsze powietrze – „uchwała antysmogowa” dla Lubelszczyzny –  
nowe przepisy, które Ciebie dotyczą 

 
Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik 

Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw stałych - tzw. „uchwałę antysmogową”.  

Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń 
grzewczych dopuszczonych do stosowania, zakazuje stosowania najgorszych jakościowo 
paliw oraz wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających 
wymagań.  

Czyste powietrze to nasza wspólna sprawa. Uchwała antysmogowa jest rozwiązaniem 
optymalnym, na drodze do poprawy jakości powietrza w województwie. 

Uchwała wchodzi w życie od 1 maja 2021 r. 

Jesteś posiadaczem wysokoemisyjnego kotła węglowego? Jeśli tak to pamiętaj i już dziś 
pomyśl o zmianie sposobu ogrzewania swojego domu. Maksymalnie masz czas na wymianę 
do dnia: 

− 31 grudnia 2023 r.: kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2 
− 31 grudnia 2026 r.: kotły klasy 3 i 4 
− 31 grudnia 2029 r.: kotły klasy 5 

na kocioł Ecodesign (zgodny z wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne 
i niskoemisyjne źródło ogrzewania.   

 Miej świadomy wpływ na środowisko. Używaj tylko dobrej jakości paliw z legalnych źródeł!  
Pamiętaj, że spalanie węgla kamiennego niskiej jakości (muły, floty, drobny miał), 

węgla brunatnego i drewna o wilgotności powyżej 20% szkodzi zdrowiu  i jest zakazane. 
Zalecane paliwa to:  gruboziarnisty węgiel kamienny, ekogroszek, pelet, brykiet, 

biomasa drzewna, drewno sezonowane (dąb, buk, grab, brzoza). 

 Budujesz dom lub wymieniasz stary piec? Montuj wyłącznie kocioł spełniający normy 
ekoprojektu. 

 Planujesz montaż nowego ogrzewacza pomieszczeń (np. kominek, koza)? Pamiętaj, że 
od 1 stycznia 2022 r. musi spełniać wymagania ekoprojektu. 
 

Możesz liczyć na pomoc Doradcy Energetycznego z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, który pomoże zdobyć informacje dot. dofinansowania na wymianę 
kopciucha i podjąć decyzję o wyborze nowego źródła ciepła dla Twojego domu. Kontakt 
z zespołem Doradców Energetycznych na adres: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl lub 
pod numerami telefonów: (81) 537 16 17 i (81) 537 16 16.  

Wymieniając piec oraz stosując zalecany opał dbasz o lepszą jakość powietrza a także 
o zdrowie swoje i swoich bliskich. 
Pozostawmy czyste powietrze dla przyszłych pokoleń. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.ochronapowietrza.lubelskie.pl lub pod 
numerem telefonu: (81) 441 67 12. 

Wakacje w kamaszachWakacje w kamaszach
Obwodnica Zamościa i Szczebrzeszyna coraz bliżejObwodnica Zamościa i Szczebrzeszyna coraz bliżej
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16 maja, w  świetlicy Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej M PSP w  Zamościu roz-
poczęła się akcja krwiodawstwa 
pn. BLOOD CHALLENGE. Jej ce-
lem jest zebranie jak największej 
ilości krwi wśród strażaków, z po-
działem na poszczególne jednost-
ki. Najbardziej aktywna jednost-
ka zostanie uhonorowana nagro-
dą rzeczową. 

Pierwszego dnia akcji 31 straża-
ków, ale i nie tylko z 36 osób jakie się 
stawiły, oddało krew – bezcenny dar, 
który ratuje życie. W dniach od 17 do 
28 maja krew można oddać w  RC-
KIK Oddział w  Zamościu, pamięta-
jąc by wpisać się na strażacką listę. 
W  pierwszym dniu najwięcej krwi 
oddało 6 dawców z  OSP Zubowice. 
Podsumowanie akcji nastąpi 30 maja 
br., w świetlicy zamojskiej Komendy.

- Słowa podziękowania kierujemy 
do: pracowników RCKiK Oddział w Za-
mościu, za sprawne przeprowadzenie 
akcji poboru krwi oraz Stowarzyszeniu 
HDK przy Gminie Zamość za organiza-
cje przedsięwzięcia. Co istotne, jest to 
pierwsza akcja tego typu w  KM PSP 
w Zamościu, cieszy tak liczny udział – 
w kolejnych edycjach liczymy na wię-
cej - wyjaśnia Andrzej Szozda, rzecz-
nik prasowy zamojskiej straży.

W Siedlcach w dniach 13-16 maja odbyły się Mi-
strzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 
15 i  17 w  podnoszeniu ciężarów. Cztery dni 

rywalizacji zaowocowały dla KS „Agros” Zamość 
czterema medalami do lat 17. 

Srebro wśród dziewcząt wywalczyła Julia Palonka 
w kat. 55 kg – rwanie 47 kg i podrzut 59 kg. Brązowy me-
dal zdobyła Emilia Drozda w kat. 49 kg – rwanie 34 kg 
i podrzut 45 kg.

Wśród mężczyzn z KS „Agros” Zamość najlepszy oka-
zał się Kacper Popielewski w  swojej kat. wagowej (55 
kg) wywalczył srebrny medal – rwanie 63 kg i podrzut 75 
kg. Arkadiusz Przyczyna w kat. wagowej 81 kg stanął na 
3 miejscu na podium z wynikiem w rwaniu 105 kg i 121 kg.

Inni zawodnicy reprezentujący Klub podczas Mi-
strzostw Krajowego Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17 w pod-
noszeniu ciężarów, to:

6 miejsce Jessica Surma – kat. wagowa 71kg U17 – rwa-
nie 36 kg i podrzut 52 kg,

7 miejsce Paweł Łopało – kat. wagowa 49 kg U15 – rwa-
nie 43 kg i podrzut 51 kg,

8 miejsce Gabriela Stańczyk – kat. wagowa 55kg U17- 
rwanie 30 kg i podrzut 38 kg,

11 miejsce Zuzanna Stasiuk- kat. wagowa 55kg U15 – 
rwanie 30 kg i podrzut 37 kg,

11 miejsce Izabela Furlepa- kat. wagowa 64kg U17 – 
rwanie 37 kg i podrzut 40 kg.

Gratulujemy zawodnikom oraz trenerom Andrzejo-
wi Gawłowi i Krzysztofowi Niemczukowi.

Marcin Sokołowski, te-
goroczny maturzysta, 
absolwent I  Liceum 

Ogólnokształcącego w  Zamo-
ściu wystąpił w finale ostatnie-
go odcinka programu „Giganci 
Historii” poświęconego posta-
ci Józefa Piłsudskiego. Marcin 
„o  włos” przegrał z  rywalem 
z  Krakowa, prezentując impo-
nującą wiedzę o Marszałku. 

Jak sam mówi: „Historia 
od lat jest moją pasją, a postać 
i idee głoszone przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego zawsze by-
ły mi szczególnie bliskie. Zdecy-
dowałem się więc wziąć udział 
w  eliminacjach do  progra-
mu TVP „Giganci Historii”i uda-
ło mi się zakwalifikować do fina-
łu. Uczestnictwo w  teleturnie-
ju było ciekawym doświadcze-
niem, pozwoliło na poszerzenie 
horyzontów i  poznanie cieka-
wych osób podzielających moje 
zainteresowania”. Warto dodać, 
że Marcin jest finalistą dwóch 
ogólnopolskich olimpiad histo-
rycznych oraz laureatem Ogól-
nopolskiej Olimpiady „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskiego”, 
co najlepiej świadczy o   pozio-
mie jego wiedzy historycznej.

Zespół wokalny "Wiolinki" 
z  Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w  Nieliszu został laureatem 

III Ogólnopolskiego Festiwalu Pol-
skiej Piosenki Rozrywkowej "FIRAle-
ja Gwiazd".

Konkurs składał się z kilku części. 
I etap odbył się online, wzięło w nim 
udział 677 uczestników z całej Polski, 
spośród których do udziału w  finale 
Komisja zakwalifikowała 223 wyko-
nawców (solistów i zespołów). II etap 
– czyli przesłuchania finalistów - miał 
miejsce  w Warszawie w dn. 14-15 ma-
ja 2021 r.  W tym gronie oprócz Wio-
linek znalazł się także zespół Iskier-
ki oraz solistki: Aleksandra Bartosz-
czyk, Martyna Gil i  Oliwia Krawczyk 
– wszyscy z  Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Nieliszu. 16 maja także w War-
szawie, odbyła się  Gala Finałowa po-
łączona z ogłoszeniem wyników.  Lau-
reatem 3. miejsca w kategorii zespoły 
wokalne młodsze, została grupa Wio-
linki, działająca przy GOK w Nieliszu.

Wszystkich finalistów do udzia-
łu w konkursie przygotowała Pani Re-
nata Banach, która dołożyła wszelkich 
starań, aby występy miały jak najwięk-
szy poziom muzyczny! Laureaci, tre-
ner wokalny oraz wszyscy pozostali fi-
naliści zasłużyli na duże brawa! 

Para-lekkoatleci AKS-ON "Krok za 
krokiem" w  Zamościu w  dniach 
14-16 maja 2021 brali udział w Mi-

strzostwach Polski Seniorów w  Byd-
goszczy, gdzie poradzili sobie bardzo 
dobrze.

W konkurencji race runner 100m Mi-
strzem Polski w kategorii RR3 został Kac-
per Olech, wicemistrzem Michał Nowosa-
dowski, a 7 miejsce zajął 12-latek Bartosz 
Wołos.

W zmaganiach na 200m race runner 
RR3 Mistrzem Polski został Wojciech Ku-
kiełka, wicemistrzem Kacper Olech, a 6 
miejsce zajął Bartosz Wołos. W  zawo-
dach na 100 i  200 m startowało po 12 
zawodników, w  konkurencjach na 400 
i 800 m startowali tylko zawodnicy AK-
SONU. Bezkonkurencyjny był Wojtek, 
pozostałe lokaty zajęli Kacper, Michał 
i Bartosz.

Pomimo niewielkiej ilości jednostek 
treningowych zawodnicy zbliżyli się do 
swoich rekordów życiowych. Zawodnicy 
dziękują za organizację wyjazdu Dyrek-
cji Zespołu Szkół Krok za krokiem i firmie 
transportowej Marek Grela.

Klub AKSON zaprasza osoby z niepeł-
nosprawnością do amatorskiego i zawo-
dowego uprawiania sportu w  dyscypli-
nach lekkoatletyka boccia, pływanie.

Medalowe zawody AgrosuMedalowe zawody Agrosu HistorycznyHistoryczny
gigant z I LOgigant z I LO Wyśpiewany sukcesWyśpiewany sukces AKS-On z sukcesamiAKS-On z sukcesami
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SPRZEDAM
Działki budowlane w pięknej okoli-

cy, gospodarstwo+ agroturystycz-
ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 60 ar. Tel. 608 074 175

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

Tel. 608 074 175

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

lasem. Tel. 537 809 803

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

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

795 949 510

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

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

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

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

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

509 945 093

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

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam 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 Zamo-
ściu. Docieplony, kryty blachą, okna 

PCV. Działka 348m2, budynek gospodar-
czy, 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 piętra 

z windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

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

922 443

Sprzedam 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. Zamo-
ścia 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

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 Zamościa. 
Tel. 786 012 542

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

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 – Hrubie-
szowska. 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 Panieńskiej 
tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 pię-
tro lub wieżowiec. Tel. 513 957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowi-

ny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Jeden 
lub dwa pokoje. tel. 516 877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

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

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Roz-
toczu. Tel. 601 206 529

WYNAJMĘ 
Wynajmę pół domu. Tel. 576 096 

755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Kawalerka do wynajęcia po remon-
cie, umeblowana na Peowiaków. Tel. 

84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z możli-
wością wykupu. Tel. 669 747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Peowia-
ków naprzeciwko parku, umeblowa-

na. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Kawalerka do wynajęcia, ul. Peowia-
ków, umeblowana, II piętro. Tel. 84 

627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobowy, 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 Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzeszko-

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wyma-
gana kaucja 1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 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 gospodarczą, 50 
mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 608 

646 753

Wynajmę lokal 50m2, świetna loka-
lizacja, przy ul. Hrubieszowskiej, 

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

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 Planty, 

Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 Za-
mienię mieszkanie czynszowe w Zamo-
ściu, 46 m² na podobne. Tel. 501 617 630

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tyś. Zł.Mieszkanie  Peowiakow 
28m cena 195tys.zl.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199m2, 
cena 135 tyś.

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

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 135 000 zł

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

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  
Cena 306 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
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SPRZEDAM
Kniejówka czeska 584 z lunetą Me-

opta od 3 do 12x50, krzyż podświ-
etlany. 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

Kanapę 2-os., rozkładaną, c. 1300 zł. 
Tel. 697 388 448

Przyczepkę barową Niewiadów, tel. 
517 656 758

Tanio sprzedam zestaw: stół do 
kuchni i 4 pufy, stan bdb. Tel. 530 

054 065

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

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka. Tel. 
507 639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan dob-
ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

Maszyna szafkowa do szycia, 100 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 172

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 
z ezektorami, nowa. Tel. 604 281 

010

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę. 
Tel. 605 168 003

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

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

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

4 taborety, cena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

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

zienkowy. 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

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

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 ze skóry naturalnej, czarne, 
nowe, r. 176/80, 110 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

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 84 

638 65 45

Kredens kuchenny, drewnia-
ny, rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

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 maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

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

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

INNE
Oddam łóżko tapicerowane 180 sze-

rokości. Stan dobry, Zamość. Tel. 
786 017 

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

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

Różne

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z  nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z  poczuciem 

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

Jędrzej - komandos z  6-tej bryga-
dy powietrzno-desantowej (służy-

łem w czerwonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z  kobietą, która 
mieszka na wsi, z dala od cywilizacji. 
Tel. 507 530 822

Kawaler 77 lat pozna Panią w  po-
dobnym wieku, cel - stały zwią-

zek. Tel. 720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczy-

ny. Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hru-
bieszowska 40, 22-400 Zamość. Cze-
kam na list od miłej i  sympatycznej 
kobiety. Mile widziane zdjęcie. Cze-
kam na twój list.

TOWARZYSKIE
Szukam pracy przy remontach miesz-

kan. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technolo-
gii drewna, specjalność - meblar-

stwo, 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

Szukam pracy, mam busa 9-osobowe-
go, Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce 
i odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582
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Części samochodowe Syrena, War-
szawa, Fiat 126p. Tel. 608 074 175

Felgi do Citroena, 4-otworowe 
z oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

Mercedes 124 D, 1991 r., pojem-
ność 2000, Zamość. Tel. 510 

831 706

Koła do Audi “14”, tanio. Tel. 511 
621 165

Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

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

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

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

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #21, 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 #19: „Międzyzebrze”, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina Łuszczewska 
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  1 czerwca 2021 roku 

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

leclerc.pl

od 25.05 do 05.06.2021 r.

699

Ręcznik papierowy 
3-warstwowy
300 listków/1 rolka

629
1 szt.

Pergola
140 x 36 x 240 cm

3999
1 szt.

Makaron Lubella
MW Food
400 g/500 g, wybrane rodzaje
2,79 za 1 szt. przy zakupie 2 szt. cena z kartą
3,49 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.
cena za 1 kg = 6,98/5,58/8,73/6,98

cena bez karty

przy zakupie 2 szt. 
cena z kartą

-20%

279

349

1 szt.

1 szt.

cena bez kuponu
14999

12999
-20 zł

cena z kuponem

AKTYWUJ

1 szt.

1 szt.

Wózek głęboki 
dla lalek Smoby
Simba
Ergonomiczne, wygodne uchwyty, 
gumowe kółka, przednie koła skrętne. 
Wózek przeznaczony dla lalki do 42 cm 
(brak lalki w zestawie).


