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Umowa pomiędzy Gminą Zamość, re-
prezentowaną przez Wójta Ryszar-
da Gliwińskiego a Wojewodą Lubel-

skim Lechem Sprawką na realizację zada-
nia pn. „Budowa drogi gminnej nr 112227L 
w m. Pniówek (za szkołą)” w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej 
Fundusz Dróg Samorządowych) została 
uroczyście podpisana w  dniu 23 czerwca 
br. w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie.

W  ramach zadania zostanie wykonany 
odcinek drogi o długości 947 m i szerokości 
5 m wraz z budową poboczy, kanału tech-
nologicznego, przebudową zjazdów i  usu-
nięciem kolizji sieci gazowej i  telekomuni-
kacyjnej.

Wartość całego zadania z wniosku (sa-
me roboty budowlane) opiewa na kwotę  

2 105 465,00 zł. Natomiast otrzymane dofi-
nansowanie to 1 263 278,00 zł (tj. 60 % war-
tości całego zadania z  wniosku), a  wkład 

własny to 842 187,00 zł. Obecnie trwa pro-
cedura przetargowa. Planowany termin re-
alizacji inwestycji – do czerwca 2022 roku.

Zamość uplasował się na 23 pozycji 
w  rankingu "Europolis. Zielone mia-
sta." Zestawienie zostało opraco-

wane przez Polską Fundację im. Roberta 
Schumana. Ujęto w  nim 66 miast na pra-
wach powiatu.

Fundacja Schumana i Fundacja Adenau-
era ogłosiły wyniki rankingu „Europolis. Zie-
lone miasta”. Ranking oceniał polskie miasta 
pod względem ich działań na rzecz środo-
wiska, klimatu i  zdrowia mieszkańców. Te-
goroczną edycję „Europolis” wygrał Lublin, 
który został bardzo dobrze oceniony w ta-
kich kategoriach jak zdrowie publiczne, 
transport publiczny oraz działania na rzecz 
jakości powietrza. Drugie miejsce w rankin-
gu zdobyły Katowice z  wynikiem zaledwie 
o jeden punkt gorszym od Lublina. Ostatnie 
miejsce na podium przypadło Łodzi.

Zamość w  rankingu "zielonych miast" 
zdobył 23. miejsce na 66 sklasyfikowanych. 
Dla porównania Chełm zajął 51. lokatę, 
a Biała Podlaska - 56.

Jak informują autorzy zestawienia - po-
wstało ono w oparciu o dane liczbowe do-
tyczące różnego rodzaju ilościowych i jako-

ściowych aspektów życia w 66 polskich mia-
stach na prawach powiatu. Dane pochodzą 
z  otwartej statystyki publicznej, korespon-
dencji z  urzędami miast, Biuletynów Infor-
macji Publicznej oraz danych zebranych 
w toku innych badań (np. raportów General-
nego Inspektora Ochrony Środowiska). Tak 
pozyskane liczby poddano analizie i  prze-

liczeniu na wskaźniki cząstkowe, a  następ-
nie ogólny wskaźnik zielonych miast. Ran-
king to średnia arytmetyczna subindeksów 
w  pięciu kategoriach: indywidualny trans-
port elektryczny, transport publiczny, dzia-
łania na rzecz jakości powietrza, społecz-
ność lokalna oraz zdrowie publiczne.
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Z  pasji podróżniczej, wielolet-
niego doświadczenia cukier-
niczego i  miłości do kawy po-

wstała kawiarnia & cocktailbar Ara-
beska. Nowe miejsce spotkań na ma-
pie Zamościa, ulokowane na ul. Ba-
zyliańskiej 1 (Stare Miasto Zamość), 
kusi zapachem lokalnie palonej ka-
wy, niezapomnianym smakiem de-
serów i słodkości (oryginalnej bakla-
wy i  chałwy), ciast oraz prawdziwy-
mi rzemieślniczymi lodami, produ-
kowanymi według tradycyjnej re-
ceptury!

Wewnątrz lokalu zaplanowano 
niespodziankę dla Gości, którzy odnaj-
dą wyjątkowy butik z biżuterią, egzo-
tycznym drewnem tekowym i  kolek-
cjonerskimi okazami minerałów.

Na śniadanie do kawiarni? To 
sama przyjemność! W  Arabesce ofer-

ta śniadaniowa to przygotowane na 
miejscu bajgle, smakowity jogurt 
z granolą, świeżo wyciskane soki i ro-
galiki na słodko lub słono. Śniadaniem 
cieszyć się można wewnątrz lub na pa-
tio, ulokowanym w zacienionej części 
dziedzińca nowej kamienicy na ul. Ba-
zyliańskiej 1.

Cocktail bar - idealny na upalne 
lato i  romantyczne, relaksujące wie-
czory. Każdy znajdzie coś dla siebie 
- ulubione owocowe smaki zebrane 
w naturalnych dodatkach i najwyższej 
klasy trunki. Wybierać można ze spe-
cjalnie stworzonej dla Arabeski selek-
cji koktajli tradycyjnych i bezalkoholo-
wych. 

Nie ma kawiarni bez kawy! Spe-
cjalna selekcja kawy palonej na Roz-
toczu cieszy smakiem w  przeróżnych 

opcjach, również w  deserach lodo-
wych i drinkach.

Kawiarnia & coctail bar Arabeska 
to również miejsce spotkań tema-
tycznych. Właściciele zapraszają na 
cykl spotkań z  artystami, pisarzami 
i specjalistami. Artystyczna scena Ara-
beski otwiera się na lokalnych muzy-
ków i artystów!

Aktualności, menu i  wydarzenia 
Arabeski znajdziecie Państwo na Fa-
cebook: 

facebook.com/arabeskazamosc, 
oraz 

www.arabeskakawiarnia.pl. 
Rezerwacja miejsc  

i serwisu przekąsek  
cocktail bar pod  
nr. 516-080-055.

Urząd Stanu Cywilnego 
w  Zamościu zaobserwo-
wał w  ostatnim okresie 

wzrost młodych par zaintereso-
wanych zawarciem związku mał-
żeńskiego. Poluzowanie obo-
strzeń otworzyło na nowo moż-
liwości związane z  organizacją 
wesel.

- Każdego dnia mamy nowo-
żeńców planujących śluby zarówno 
cywilne jak i  konkordatowe. Coraz 
większą popularnością cieszą się 
uroczystości ślubne tzw. poza loka-
lem i nie tylko w weekendy. - infor-
muje zamojski magistrat. 

Ceremonie planowane 
w  ubiegłym roku zostały prze-
łożone na rok 2021. W  tym roku, 
w stosunku ubiegłego zanotowa-
no o ok. 60 % więcej ślubów.

Sobotnie terminy są już zaję-
te, natomiast na weekendy waka-
cyjne brakuje wolnych miejsc.

Dla porównania przedsta-
wiamy zestawienie ilości zareje-
strowanych małżeństw w  2020 
i  2021 roku w  poszczegól-
nych miesiącach: kwiecień: 10 
(2020), 16 (2021); maj: 4 (2020), 26 
(2021); czerwiec: 38 (2020), 51 (1-
21.06.2021)

Na zamojskim Sta-
rym Mieście po-
jawiła się kurtyna 

wodna, która pozwala 
przechodniom choć na 
chwilę odetchnąć od 
upałów i  schłodzić się 
przyjemną, chłodną, 
wodną mgiełką.

Kurtyna, którą zain-
stalował na Rynku Wiel-
kim zamojski PGK naj-
większą radość sprawia 
dzieciom, ale i  dorośli 
chętnie z niej korzystają.

Młodzi zawodnicy  Aktyw-
nego Klubu Sportowe-
go Osób Niepełnospraw-

nych "Krok za Krokiem" w Zamo-
ściu zakończyli swój udział w Pa-
ralekkoatletycznych Mistrzo-
stwach Polski juniorów w Tarno-
wie.

To był bardzo dobry występ 
racerunningowców, ponieważ 
przywieźli z  zawodów aż 11 me-
dali.

Wojciech Kukiełka zdobył trzy zło-
te medale (100m, 200m, 400m)

Natalia Wałaszyk wywalczyła dwa 
złote krążki (100m, 200m)

Kacper Olech  zdobył trzy srebra 
(100m, 200m, 400m)

Bartosz Wołos zyskał trzy brązowe 
medale (100m, 200m, 400m)

"Jak widać - idzie młodość. 
Cieszymy się z sukcesów naszych 
dzielnych chłopaków i dziewczyn, 
którzy musieli zmagać się nie tyl-
ko z rywalami, ale także z wielkim 
upałem!" - komentują występ za-
wodników ich wychowawcy.

Wody dla ochłodyWody dla ochłody

Wysyp medali zawodników AKSONU Wysyp medali zawodników AKSONU 
z z „Krok za Krokiem”„Krok za Krokiem”



Orkiestra Symfoniczna im. Ka-
rola Namysłowskiego w  Za-
mościu w 2021 roku obchodzi 

140-lecie istnienia. Jako najstarsza 
tego typu instytucja w  Polsce swo-
jemu jubileuszowi nada wyjątkowy 
charakter. 

Od czerwca aż do listopada zosta-
nie zrealizowana kampania marketin-
gowa, której celem jest dotarcie do 
nowych odbiorców, przedstawienie 
historii Namysłowiaków, przygotowa-
nie instytucji do centralnych obcho-
dów Jubileuszu i podniesienie warto-
ści marketingowej Orkiestry. 

W ramach powyższych działań na 
platformach: Facebook, Youtube, In-
stagram na stronie namyslowiacy.pl 
będą publikowane wspomnienia, re-
lacje, zdjęcia, filmy i  inne materiały 
związane z  historią i  obecną działal-
nością Orkiestry.. 

Kampania została zainaugurowa-
na w  czwartek, 17 czerwca na 140 dni 
przez 140-leciem powstania Orkiestry. 
Miała wtedy miejsce publiczna prezen-
tacja logo, identyfikacji wizualnej oraz 
założeń projektu. Jak informuje Łukasz 
Zwolan, artysta, grafik i designer, twórca 
identyfikacji wizualnej Jubileuszu - logo 
to połączenie znaku wykorzystywanego 
w notacji muzycznej (w tym przypadku 
pauzy ósemkowej) z  jej odbiciem. Daje 
to schemat litery "Z" - Z jak Zamość, co 
tworzy prosty symbol, kojarzony z mia-
stem a przede wszystkim z muzyką.

W  najbliższych miesiącach w  ra-
mach wydarzeń jubileuszowych zo-

stanie także zaprezentowana książ-
ka jubileuszowa, której redakcji pod-
jęła się Małgorzata Dybowska, uzna-
na w całej Polsce animatorka kultury, 
promotorka muzyki klasycznej i edu-
kacji muzycznej. 

Wszystkie działania będą dążyć 
do punktu centralnego: dnia 4 listo-
pada jako rocznicy 140-lecia powoła-
nia Orkiestry przez jej założyciela, Ka-
rola Namysłowskiego. 

Ukoronowaniem Jubileuszu sta-
ną się dwa koncerty galowe 5 listopa-
da (piątek) i 7 listopada (niedziela) 2021 

roku. Obydwa koncerty będą spekta-
klem słowa, muzyki i obrazu oraz staną 
się szansą do opowiedzenia historii In-
stytucji w świeżej, innowacyjnej formie. 

Podczas pierwszego koncer-
tu jubileuszowego aranżacji utwo-
rów Karola Namysłowskiego dokona 
Chris de Voise a  w  drugiej części Ja-
kub Czerski wraz z Michałem Francu-
zem przedstawią publiczności zgro-
madzonej w  sali Zamojskiego Domu 
Kultury nowe, muzyczne spojrzenie 
na Gwiezdne Wojny. Dyrygentem 
koncertu będzie maestro Tadeusz Wi-
cherek. 

22 czerwca Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk podpisał 
dwie umowy dotyczące przebu-

dowy drogi krajowej nr 74 w  ramach 
projektu pn. „Przebudowa drogi na 
odcinku około 5 km w ciągu drogi kra-
jowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece 
Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (gra-
nica miasta Zamość)”.

Pierwsza umowa, zawarta z Magdą 
Kobojek-Łokaj prowadzącą działalność 
gospodarczą jako „Mako Consulting 
Magda Kobojek-Łokaj”, dotyczy pełnie-
nia funkcji Menadżera Projektu przy re-
alizacji ww. inwestycji.

Druga umowa została zawarta 
z wykonawcą inwestycji tj. firmą STRA-
BAG Sp. z o.o., którą reprezentował Mar-
cin Zieliński – Dyrektor Oddziału Lublin.

Umowny termin zakończenia ro-
bót budowlanych to maj 2023 r. Projekt 
jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020.
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E.Leclerc rozpoczyna kolejny 
etap modernizacji centrum han-
dlowego przy ul. Wyszyńskiego 

w  Zamościu. Dotychczasowy obiekt 
zostanie powiększony o  ponad 6 
tys. mkw., na których powstanie 
sklep i  zewnętrzny ogród sieci PSB 
Mrówka. Po rozbudowie łączna po-
wierzchnia centrum będzie wynosić 
blisko 11 tys. mkw. 

Rozbudowa centrum ruszyła 21 
czerwca. Salon sieci PSB Mrówka zaj-
mie 3700 mkw. powierzchni przezna-
czonej do ekspozycji artykułów wy-
posażenia wnętrz i  remontu, dodatko-
we 1500 mkw. sieć zagospodaruje na 
ogród zewnętrzny, w  którym znajdzie 
się asortyment wyposażenia i architek-
tury ogrodu oraz różne gatunki roślin. 
Obok obiektu powstanie dodatkowy 
parking na ok. 130 miejsc postojowych. 

Równocześnie trwa komercjali-
zacja pasażu handlowego w  istnieją-
cej części centrum, który zostanie po-
łączony z nowo powstającym punktem 
sprzedaży sieci PSB Mrówka. Na prze-
strzeni ponad 5,5 tys. mkw. docelowo 
znajdzie się ok. 15 lokali handlowo – 
usługowych. Za koncepcję komercyjną 
i wynajem powierzchni odpowiada BO-
IG Property Consulting. 

- Projekt cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród najemców funkcjonu-
jących na rynku. Oferta obiektu zostanie 
uzupełniona o  znane i  popularne mar-

ki sieciowe, m.in. z segmentu fashion, ar-
tykułów kosmetycznych i  drogeryjnych 
oraz inne sklepy typu convenience. Grono 
najemców centrum będzie zróżnicowane 
i  dostosowane do potrzeb mieszkańców 
miasta i  regionu. Jesteśmy otwarci na 
współpracę również z lokalnymi przedsię-
biorcami, którzy dzięki doskonałej znajo-
mości miejscowego rynku mogą znaczą-
co wzbogacić ofertę centrum, a sami zna-
leźć idealne miejsce do prowadzenia i roz-
wijania swojej działalności gospodarczej 
– mówi Paweł Bartosiak, Leasing Man-
ager, BOIG.

Dzięki przeprowadzonym dotych-
czas modernizacjom centrum handlo-
we E.Leclerc w  Zamościu jest jednym 
z  najchętniej odwiedzanych punktów 

handlowych w mieście, a obecność sta-
cji benzynowej obsługującej mieszkań-
ców miasta, regionu i  licznie przemie-
rzających Zamojszczyznę i  Roztocze 
turystów, przyciąga dodatkowe grono 
klientów, którzy doceniają ofertę, wy-
godę zakupów i  szeroką dostępność 
miejsc postojowych, także w  okresach 
wzmożonego ruchu. 

Atrakcyjna lokalizacja, nowa kom-
fortowa przestrzeń i rozbudowana ofer-
ta handlowa zapewni centrum zwięk-
szenie zasięgu oddziaływania oraz wy-
soką odwiedzalność przez mieszkań-
ców miasta i całego powiatu liczącego 
ponad 100 tys. osób. Otwarcie obiek-
tu w nowej odsłonie planowane jest na 
kwiecień 2022. 

15 czerwca w siedzibie Urzędu Wo-
jewódzkiego w  Zamościu odbyła 
się konferencja prasowa z  udzia-

łem Starosty Zamojskiego Stanisła-
wa Grześko, dotycząca podsumowa-
nia półmetka kadencji władz Powia-
tu Zamojskiego  oraz planów zarządu 
powiatu na kolejne 2,5 roku bieżącej 
kadencji. 

W konferencji wziął udział także Wi-
cestarosta Powiatu Zamojskiego Witold 
Marucha, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa  Lubelskiego Krzysztof Gałasz-
kiewicz,  Przewodniczący Rady Powia-
tu  Krzysztof Rusztyn  oraz członek Za-
rządu Powiatu Sławomir Kugiel.

Na początku spotkania Starosta Sta-
nisław Grześko przedstawił bilans inwe-
stycji drogowych zrealizowanych w  cią-
gu obecnej kadencji zarządu powiatu za-
mojskiego.

- W ciagu 2,5 roku wykonaliśmy  łącz-
nie 178 km dróg. Uważamy, że jest to duża 
liczba, która pozwoliła na to, by mieszkań-
cy i  turyści mogli bezpiecznie przemiesz-
czać się po terenie naszego powiatu. - po-
informował Stanisław Grześko. - Wydali-
śmy na ten cel 111,4 mln zł, a udało nam 
się pozyskać 89,6 mln zł dofinansowania 
z funduszy zewnętrznych. Realizacja wie-
lu z  tych zadań odbyła się również przy 
współpracy i  udziale środków samorzą-
dów gminnych. - dodał.

Starosta poinformował też, że jesz-
cze w tym roku zarząd powiatu planuje 
złożyć wnioski o  dofinansowanie kolej-
nych ponad 32 km dróg w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg: na prze-
budowę dwóch dróg o  łącznej długo-
ści 28,4 km (drogi: Lipsko-Łabunie - 11,1 
km i  Łabuńki-Barchaczów-Antoniówka-
-Zubowice - 17,3 km, na którą pozyskano 
już z RFIL 2 mln zł) oraz budowę braku-
jącego odcinka drogi Krasnobród – Szur 

długości 4,4 km. Wnioski planowane są 
na wartość całkowitą ok. 35 mln zł (dofi-
nansowanie z RFRD ok. 17,5 mln zł).

Starosta Stanisław Grześko nie 
omieszkał też pochwalić się dobrą kon-
dycją finansową Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w  Szczebrzeszynie. Szpital uzyskał po-
zytywny wynik finansowy za rok 2020. 
Ponadto placówka otrzymała I  miejsce 
za najlepiej zarządzany szpital według 
BFF Banking Group w  kategorii „szpita-
le z kontraktem z NFZ niższym i równym 
39 mln zł.”. W  ostatnim czasie placówka 
wyposażona została w nowy sprzęt me-
dyczny o wartości ponad 2,5 mln. zł oraz 
nową karetkę transportową.

Podczas konferencji starosta przed-
stawił także bieżącą sytuację finansową 
powiatu - Na początku kadencji mieliśmy 
zadłużenie w  wysokości 23 mln zł, w  tym 
momencie wynosi ono około 9 mln. Nie 
planujemy zaciągania żadnych kredytów 
w  tym roku, myślę że na poziomie 10 mln 
lub trochę mniejszą kwotą zamkniemy ten 
rok. - podkreślił Stanisław Grześko.

Rozpoczęły się prace związane 
z  przebudową skrzyżowania ulic 
Partyzantów - Orląt Lwowskich - 

Odrodzenia w Zamościu. W ramach in-
westycji sygnalizacja świetlna zosta-
nie zastąpiona skrzyżowaniem o  ru-
chu okrężnym, tzw. rondem.

Jak tłumaczy zamojski ratusz - po-
trzeba przebudowy skrzyżowania po-
dyktowana jest przede wszystkim ko-
niecznością poprawy bezpieczeństwa 
oraz płynności ruchu. Ze względu na je-
go nietypową geometrię, tj. przesunię-
te względem siebie wloty ulic Odrodze-
nia i Orląt Lwowskich, sprawia duże pro-
blemy kierowcom i jest jednym z najnie-
bezpieczniejszych krzyżówek w mieście. 

W roku 2020 doszło tam do 14 kolizji oraz 
jednego wypadku, w którym jedna oso-
ba została ranna.

Prace będą polegały na rozbiór-
ce dwóch kamienic przy ulicy Odro-
dzenia, wykonania od podstaw drugiej 
jezdni tej ulicy, usunięciu kolizji z  infra-
strukturą podziemną, rozbudowie kana-
lizacji deszczowej i  budowie nowej na-
wierzchni jezdni, ścieżek rowerowych 
oraz chodników.

Wykonawcą zadania jest zamojskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o., termin realizacji inwestycji to ko-
niec listopada bieżącego roku. Wartość 
umowy opiewa na 3 780 799,67 zł.

Jubileusz 140-lecia NamysłowiakówJubileusz 140-lecia Namysłowiaków

http://namyslowiacy.pl


Książnica Zamojska im. 
Stanisława Zamoy-
skiego w  Zamościu 

zaprasza dzieci i  młodzież 
w wieku szkolnym do udzia-
łu w  projekcie „Czytajmy – 
RAZEM”.

W  programie znaj-
dą się: warsztaty z bez-
pieczeństwa, przepro-
wadzone przez poli-
cjanta Komendy Miej-
skiej Policji w Zamościu, 
wakacyjne, cykliczne za-
jęcia z książką dla dzie-
ci i  młodzieży. Spo-
tkania zaplanowano 
raz w  tygodniu we wtor-
ki w godz.11.00 - 12.00. Pod-
czas spotkań odbędą się za-
bawy edukacyjne z wykorzy-

staniem gier planszowych, 
gier wielkoformatowych, 
różnego rodzaju konkur-
sy i  quizy, spotkanie autor-
skie z  Jarosławem Siekiem, 
warsztaty z  psychologiem 
na temat radzenia sobie ze 

stresem w  różnych sytu-
acjach życiowych, warsz-
taty biblioterapeutycz-
ne o  znaczeniu uczuć 

i emocji w życiu młodego 
człowieka.

Projekt antyalko-
holowy realizowany 
jest już po raz trzynasty. 

Jego celem jest poszerze-
nie wśród dzieci i młodzieży 
świadomości na temat nie-
bezpiecznych, a  w  konse-
kwencji zgubnych skutków 

sięgania po narkotyki, al-
kohol, nikotynę i  inne środ-
ki psychoaktywne. Właściwa 
edukacja służy podejmowa-
niu dobrych decyzji, kształ-
towaniu postaw asertyw-
nych, radzeniu sobie w trud-
nych momentach życiowych.

Został on dofinansowa-
ny przez Miasto Zamość w ra-
mach Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych. Opiera się na idei wy-
korzystania czasu wolnego 
na rzecz aktywności kultu-
ralnej. Szczegółowe informa-
cje o projekcie można znaleźć 
na stronach internetowych 
Książnicy Zamojskiej i filii bi-
bliotecznych.

Wokalistka z  GOK 
w  Nieliszu - Alek-
sandra Bartoszczyk 

została wyróżniona na Wo-
jewódzkim Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i  Młodzie-
żowej "Śpiewający Słowik".

Tradycyjne konkurs skła-
dał się z  dwóch etapów. Ce-
lem konkursu było „wyło-
nienie najzdolniejszych mło-

dych wokalistów z  całej Lu-
belszczyzny i  umożliwie-
nie im zaprezentowania się 
w  etapie wojewódzkim”. Eli-
minacje powiatowe odbyły 
się 29 maja w  Krasnobrodz-
kim Domu Kultury. W tym ro-
ku przeprowadzono je on-
line bez osobistego udziału 
wykonawców. Jurorzy oce-
niali uczestników na podsta-
wie przysłanych nagrań wi-
deo. Komisja zdecydowała, 
że w  kategorii wiekowej 14-
16 lat powiat zamojski bę-
dzie reprezentować wokalist-
ka z GOK w Nieliszu Aleksan-
dra Bartoszczyk. Jury w  Kra-
snobrodzie doceniło także 
występ innej solistki z ośrod-
ka kultury w Nieliszu - Oliwii 
Krawczyk, której przyznano 
jedno z 5 wyróżnień! 

Etap wojewódzki miał już 
formułę stacjonarną. Prze-
słuchania odbyły się 14 i  15 
czerwca. Występy konkurso-
we oceniała komisja, w której 
zasiedli znani polscy muzycy: 
Wanda Kwietniewska, Woj-
ciech Cugowski i  Piotr Mar-
kowski i  to właśnie to zacne 
grono przyznało wyróżnienie 
dla Aleksandry Bartoszczyk.

Ola od wielu lat uczęsz-
cza na zajęcia wokalne do 
GOK w Nieliszu, jej trenerem 
wokalnym jest Pani Renata 
Banach. Wokalistka ma już na 
swoim koncie ogólnopolskie 
sukcesy muzyczne zarów-
no solowe, jak i  z  zespołem 
Iskierki, który także działa 
przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Nieliszu.

18 czerwca w  Szkole Podsta-
wowej nr 7 odbyło się spo-
tkanie autorskie z  Joanną 

Krzyżanek, autorką bajek, wier-
szy i  opowiadań dla dzieci - ksią-
żek, które uczą i bawią oraz pach-
ną. Joanna Krzyżanek przeprowa-
dziła warsztaty ortograficzne  dla 
klasy I a „Byki Weroniki uczą oro-
grafii”.

Joanna Krzyżanek jest miło-
śniczką liter i  gałgankowych lalek. 
Prowadzi warsztaty literackie, te-
atralne, plastyczne oraz kulinarne. 
Podczas swoich warsztatów opo-
wiada o książkach i ich bohaterach. 

Autorka z  niezwykłą umiejęt-
nością nawiązała kontakt z  mały-
mi i dużymi słuchaczami. W sposób 
lekki i zabawny opowiadała o ksią-
żeczkach pachnących truskawką 
i  czekoladą. Przedstawiła dzieciom 
Cecylkę, Pana Pierożka i  innych 
mieszkańców Starego Knedelkowa.

Opowiadała również o  swoich 
najpiękniejszych wspomnieniach 
z  dzieciństwa, o  tym, że jej naj-
cieplejsze wspomnienia wiążą się 
z  babcią Cecylią, która inspirowa-
ła ją do przeróżnych przedsięwzięć, 
potrafiła wyczarować najwspa-
nialsze potrawy. Autorka, jako ma-
ła dziewczynka często jej przy tym 
asystowała. Dzieci były bardzo cie-

kawe i  zadawały pisarce mnóstwo 
pytań związanych z  jej twórczo-
ścią i życiem: jak powstają pachną-
ce książki, jak długo pisze się książ-
kę, skąd pisarka czerpie pomysły na 
nowe opowieści i co ją inspiruje, co 
lubi jeść i robić w wolnym czasie.

Na zakończenie były wspólne 
zdjęcia z  pierożkami i  podpisywa-
nie książek.
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 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Wokalny sukces OliWokalny sukces Oli

Spotkanie autorskie z autorką pachnących książekSpotkanie autorskie z autorką pachnących książek

„Matki i córki” Ałbeny Grabowskiej-Grzyb„Matki i córki” Ałbeny Grabowskiej-Grzyb
Książnica Zamojska serdecznie 

zaprasza na ostatnie przedwa-
kacyjne spotkanie Dyskusyjne-

go Klubu Książki, które odbędzie się 
30 czerwca 2021 roku, o godz. 16.00 
w Książnicy Zamojskiej im. S. K. Za-
moyskiego w Zamościu (ul. Kamien-
na 20). Tym razem tematem dyskusji 
jest książka  Matki i  córki autorstwa 
Ałbeny Grabowskiej-Grzyb.

„Matki i córki” to opowieść o czte-
rech kobietach, które łączą więzi krwi 
– prababka, babka, matka i córka. Ko-
biety, których losy przeplatają się 
z  burzliwą historią XX wieku. Każda 
z  nich skrywa jakiś sekret. Pełna ta-
jemnic i  dramatów opowieść, która 
ciągnie się przez lata.

Ałbena Grabowska-Grzyb – jest 
popularną i  cenioną polską powie-
ściopisarką, która swoje niezwykłe, 
niespotykane w Polsce imię, oznacza-
jące kwitnącą jabłoń, zawdzięcza buł-
garskim korzeniom. Z  wykształcenia 
lekarka, doktor nauk medycznych ze 
specjalizacją w  neurologii i  epilepto-
logii, studia medyczne skończyła na 
warszawskiej Akademii Medycznej. 
Jako neurolog pracowała m.in. w Kli-
nice Neurologii i Epileptologii w War-
szawie oraz w  szpitalu dziecięcym 
w Dziekanowie Leśnym.

Autorka bestsellerowej sagi Stu-
lecie Winnych, na podstawie któ-
rej powstał serial. Podczas spotkania 
obowiązują zasady reżimu sanitarne-
go

Projekt Książnicy dla najmłodszychProjekt Książnicy dla najmłodszych
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Wirtualna podróż uczniów społeczniakaWirtualna podróż uczniów społeczniaka
Przepisy sanitarne związane 

z  epidemią COVID-19 w  znacz-
nym stopniu zmieniły pracę 

szkół w  ostatnich miesiącach ubie-
głego i w trakcie większości obecne-
go roku szkolnego. 

Cała społeczność szkolna musia-
ła nagle odnaleźć się w  zmienionej 
rzeczywistośći, w  której klasa szkolna 
i  bezpośrednie spotkania nauczycieli 
i uczniów zostały zastąpione codzien-
nym pobytem w domu i korzystaniem 
z  urządzeń elektronicznych i  aplikacji 
internetowych.

Do marca ubiegłego roku takie for-
my pracy były stosowane opcjonal-
nie jako uzupełnienie tradycyjnej na-
uki szkolnej i rozważane jako możliwy 
scenariusz pracy w  przyszłości. Przy-
kładem pracy nad korzystaniem z  za-
sobów sieci i  nowych urządzeń tech-
nologicznych w  celach edukacyjnych 
jest projekt pod tytułem 'Cloud Com-
puting and Social Media in Primary 
Education' rozpoczęty w  I  Społecznej 
Szkole Podstawowej im. Unii Europej-
skiej w Zamościu w 2018 roku. Zagra-
nicznym partnerami w  dobiegającym 
właśnie końca projekcie zostały szkoły 
podstawowe z  Włoch, Chorwacji, Por-
tugalii i Hiszpanii. 

Zgodnie z  założeniami projektu 
większość działań była prowadzona 
online, ale bardzo ważną i  atrakcyjną 
dla uczestników była możliwość udzia-
łu w  tak zwanych krótkoterminowych 
wymianach młodzieży. W  ich trakcie 
pięciooosobowe grupy uczniów z każ-
dej szkoły spędzały niemal tydzień 
w  charakterze gości kolejnych szkół 
biorących udział w projekcie. Program 
pobytu obejmował udział w  lekcjach, 
dodatkowych zajęciach szkolnych 
i  warsztatach projektowych oraz po-
znawanie życia codziennego, historii 
i kultury danej miejscowości i regionu. 

Istotnym elementem każdego spo-
tkania było wygłoszenie przez zespoły 
uczniowskie uprzednio przygotowa-
nych prezentacji. Publiczne wystąpie-
nie w języku obcym w nieznanym miej-
scu jest niełatwym zadaniem, zwłasz-
cza gdy jest to debiut młodej osoby 
i  dlatego trudno przecenić jego zna-
czenie dla kształtowania umiejętno-
ści językowych i  budowania poczu-
cia własnej wartości. Samo przygoto-
wanie prezentacji sprzyjało natomiast 

bliższemu zapoznaniu się z tematem. 

Towarzyszący uczniom nauczy-
ciele zajmowali się w  trakcie spotkań 
opracowaniem konspektów lekcji do-
tyczących wiodącego tematu każdego 
spotkania. Sprzyjała temu możliwość 
obserwacji zajęć tematycznych prowa-
dzonych przez nauczycieli szkoły po-
dejmującej gości z zagranicy.

Uczestnicy projektu mają nadzieję, 
że wytworzone w jego trakcie materia-
ły mogą być użyteczne dla osób zain-
teresowanych poruszaną w nim tema-
tyką. Dlatego są one udostępniane na 
stronie projektowej  http://clocome-
dia.net/index.php  

Ostatnie ze spotkań projektowych, 
które pierwotnie planowano na czer-
wiec 2020 roku, a następnie dwukrot-
nie przekładano, ostatecznie odbyło 
się wirtualnie. Powodzenie spotkania 
zależało od pracy uczniów i nauczycie-
li szkoły z  portugalskiej miejscowości 
Fornos de Algodres, która była jego or-
ganizatorem. 

Wobec niemożności spędzenia ra-
zem czasu w  świecie rzeczywistym 
uczniowie zwiedzali region online, ko-
rzystając z nagrań wideo, gier i quizów 
opracowanych przez swoich portugal-
skich przyjaciół. Uczniowie z Portuga-
lii opracowali też aplikację na smart-
fon do mierzenia fizycznej aktywno-
ści, którą udostępnili uczniom z  po-
zostałych krajów. Biorąc pod uwagę 
wymuszoną przez ostatnie miesiące 
mniejszą czy większą bezczynność, był 
to bardzo trafny pomysł. Innym zakre-
sem działań było rozwiązywanie przez 
uczniów zadań ze sfery nauk przyrod-
niczych, techniki i matematyki. 

Uczniowskie prezentacje, których 
tematem było korzystanie w przyszło-
ści z technologii edukacyjnych, tym ra-
zem musiały być przedstawione bez fi-
zycznej obecności publiczności i przez 
to nie były tak emocjonującym przezy-
ciem jak zwykle. Niedoskonały dźwięk, 
dwuwymiarowy obraz i  niemożność 
wymienienia szeptem uwag z  kolegą 
z  innego kraju sprawiły, że w zgodnej 
opinii uczestników wirtualne spotka-
nie jest w dalszym ciągu niezbyt uda-
ną namiastką prawdziwego świata. 

http://clocomedia.n
http://clocomedia.n


SPRZEDAM
Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 

Tel. 511 621 165

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

815 510

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

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

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

Tel. 608 074 175

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

lasem. Tel. 537 809 803

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

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

795 949 510

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

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

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

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

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

509 945 093

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

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

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

skie. Tel. 607 934 520

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

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

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

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 uzbrojona do zabudo-
wy 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

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

WYNAJEM
Do wynajmu kawalerka 33m2, ume-

blowana, ul. Peowiaków, cena 1100. 
Tel. 84 62 75 278

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

627 52 78

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

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. Peowiaków 
naprzeciwko parku, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

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

799 946 860

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

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-

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tyś.zl   

 X Działka Leśna Jacnia  0,60 ha Cena 110 
tyś zł.

 X Działka Leśna, Jacnia blisko zalewu 0,60 
ha Cena 110 tyś zł.

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Mieszkanie  Peowiakow 28m cena 190 
tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

KUPIĘ MIESZKANIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04

Jędrzej - komandos z  6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z  kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Średniolatek poszukuje kobiety na 
wesele we wrześniu. Tel. 500 582 

289

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w  stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

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. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i  sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 lat, Hrubie-
szowska 40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko list, Krystian Ma-
kuch, Hrubieszowska 40. 

TOWARZYSKIE

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. 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

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 

513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

wo jazdy kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 
501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w cha-
rakterze opiekunki. Tel. 515 954 

612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Szukam pracy. Kierowca kat. B z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Ren-

cista, paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Nowa glazura 200 szt., 15x15 cm, 25 

gr za 1 szt. Tel. 84 638 65 45

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Kosa spalinowa, mało używana. Tel. 
660 358 211

Rower 3-kołowy elektryczny i reha-
bilitacyjny, nowy, c. 4500 do negoc-

jacji. Tel. 668 832 425

Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha w Ja-
rosławcu, gm. Sitno, cena do uz-

godnienia. Tel. 508 079 632

Beczkę na wodę o poj. 800 l., stan 
dobry, c. 320 zł. Tel. 508 079 632

Sprzedam wózek dziecinny, 
2-częściowy, bardzo dobry stan, 

niedrogo. Tel. 696 679 782

Sprzedam termę gazową, 120 li-
trów, niemiecką, niedrogo. Tel. 696 

679 782

Sprzedam silnik elektryczny 4kW 
w komplecie z podwoziem, c.420 zł 

do uzg. Tel. 530 486 525

Sprzedam pralki automat, mało uży-
wane, sprawne, c.300 zł/szt. Do 

uzg. Oraz kuchenki gazowe, piekarnik 
na prąd, cena 120 zł/szt, 3 szt. Tal. 
530 486 525

Styropian twardy, rury hydrauliczne. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam tanio drzewo na opał. Tel. 
605 168 003

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę 
dla bliźniaków. Tel. 605 168 003

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer, nowa. Tel. 664 
515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Sokownik – nowy. Tel. 84 639 61 94

Huśtawkę, garaż metalowy, drzwi 
drewniane 80 i 90, drut 16. Tel. 

884 382 477

Butla gazowa, okrągła, ważna do 
27.07.26r. Tel. 511 621 165

Kultywator ogrodowy w dobrym st-
anie technicznym, sz. 2 m. Tel. 698 

833 604

Rower 3-kołowy z napędem elek-
trycznym, rehabilitacyjny. Tel. 668 

832 425

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

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

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

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

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
Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-

rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

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

Różne
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Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony uzywane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

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

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

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372

Sortownik mały na kamienie. Tel. 
536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do ciągnika. 
Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

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

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. Tel. 
84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota Verso 
205/55 R16. Tel. 722 100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 508 

079 632

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja ba-
wełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 100 
zł/ szt., z felgami. Tel. 500 522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 100 zł 
za 1 sztukę. Tel. 500 522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 1995, 
B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 522 079

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 mtg, 
przegląd i OC zapłacone, cena do 

uzgodnienia. Tel. 665 225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 1332 
cm3, Zamość. Tel. 697 719 277

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

ścia. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkolarka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe 
i używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zarejestro-
wana, sprawna technicznie. Tel. 

660 358 211

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #26, 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 #24: „Zmyślna kładka”, ufun-
dował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina 
Łuszczewska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  6 lipca 

2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 13.

od 29.06 do 10.07.2021 r.

FRANCUSKIE SMAKI

Cena tego produktu obowiązuje
tylko w dniach 29.06-03.07.2021

Roladka z sera koziego
Sainte-Maure 
200 g
cena za 1 kg = 39,95

799
1 szt.

999

Lemoniada 
cytrynowa
1 litr

719
1 szt.

899

leclerc.pl

Kiełbasa wieprzowa 
suszona/z orzechami laskowymi
250 g
cena za 1 kg = 35,96

899
1 szt.

1099

Ogórki gruntowe
kraj pochodzenia: Polska

cena bez karty

cena z kartą

-33%

199

299
1 kg

1 kg


