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Rodzinny Dom przy Kresowej pnie się w góręRodzinny Dom przy Kresowej pnie się w górę

Budowa Domu Pomocy Społecz-
nej przy ul. Kresowej w Zamościu 
osiągnęła półmetek.  W obiek-

cie stałe zamieszkanie i komplekso-
wą opiekę znajdzie  28 dorosłych osób 
z ciężkimi niepełnosprawnościami.  In-
westycja ma być gotowa do 30 czerw-
ca 2022.

Z okazji półmetka budowy, 28 wrze-
śnia, na terenie inwestycji zorganizowa-
no spotkanie prezentujące postęp prac 
budowlanych, połączone z konferencją 
prasową. W spotkaniu udział wzięli: Ma-
ria Król - przewodnicząca Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Krok za krokiem” w Zamościu, An-
na Maria Antos - Wiceprezydent Miasta 
Zamość, Małgorzata Romanko - dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej w Lublinie, Małgorzata Paprota 
- dyrektor PFRON Odział w Lublinie, Mał-

gorzata Pogudz - Kusiak Skarbnik Sto-
warzyszenia „Krok za krokiem”, Magda-
lena Poliwczak - Koordynator Projektu 
„Pogranicze Równych Szans”, Zbigniew 
Żukowski z Rotary Club Zamość.

Dom Pomocy Społecznej powsta-
je na działce przy ul. Kresowej 24 w Za-
mościu, gdzie obecnie funkcjonuje już 
Warsztat Terapii Zajęciowej.  Nierucho-
mość przekazał Stowarzyszeniu „Krok 
za krokiem” w dzierżawę Prezydent An-
drzej Wnuk. Budowa jest realizowana w 
ramach projektu pn. „Pogranicze Rów-
nych Szans”, który uzyskał dofinanso-
wanie w ramach priorytetu 3.1 Progra-
mu Współpracy Transgranicznej  Polska-
-Białoruś-Ukraina. Jego celem oprócz bu-
dowy wspomnianego już Domu Pomo-
cy Społecznej w Zamościu dla 28 osób 
z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, jest też budowa centrum edukacyj-

no-rehabilitacyjnego dla dzieci z niepeł-
nosprawnością w Krzemieńcu na Ukra-
inie (pierwszego w tym regionie), z któ-
rego korzystać będzie ok. 80 dzieci z nie-
pełnosprawnościami. Projekt uzyskał do-
finansowanie w wysokości 1,95 mln euro 
z czego 750 tys. euro dotyczy wydatków 
po stronie ukraińskiej a 1,2 mln euro po 
stronie polskiej. Stowarzyszenie jest rów-
nież zobowiązane pokryć wkład własny w 
wysokości 240 000,00 euro. Niestety, pro-
jekt uzyskał niepełne dofinansowanie ze 
środków UE (jest ostatnim projektem z li-
sty rezerwowej przeznaczonym do dofi-
nansowania), stanowiące 78% wniosko-
wanej kwoty. Stowarzyszenie „Krok za 
krokiem” pozyskało dofinansowanie ze 
środków PFRON w zakresie pokrycia czę-
ści wkładu własnego do projektu. Budo-
wa Centrum w Krzemieńcu ma się zakoń-
czyć do 30.09.2022. Nieco krócej, bo do 
30.06.2022 potrwa budowa DPS w Za-
mościu. 

Jak podkreśla Maria Król, przewod-
nicząca Stowarzyszenia „Krok za Kro-
kiem” - realizacja inwestycji napawa na-
dzieją co do przyszłości osób niepełno-
sprawnych w Zamościu, ale generuje też 
sporo trudności.

- Jest to olbrzymi projekt i są proble-
my z płynności finansową. Musimy regu-
larnie płacić wykonawcy za wykonane ro-
boty, musimy też przelewać środki dla part-
nera ukraińskiego, bo jesteśmy liderem te-
go projektu, a na koniec będziemy musieli 
długo czekać aż nam rozliczą cały projekt i 
zrefundują wtedy resztę. Będziemy musieli 
też pozyskać środki na wyposażenie, gdyż z 
tych okrojonych funduszy, jakie dostaliśmy 
starczy nam na 28 łóżek ortopedycznych do 
tego budynku i na nic więcej. Będziemy więc 
robić wielką kampanię promocyjno- pro-
szącą, skierowaną do darczyńców, abyśmy 
mogli wyposażyć kuchnię, pralnię, pokoje i 
wszystkie inne pomieszczenia. - mówi Ma-

ria Król - Mamy w sobie jednak wielką na-
dzieję i jestem przekonana, że ta nadzie-
ja pokona wszelkie trudności i że w przy-
szłym roku oddamy do żytku ten budy-
nek, aby służył naszym wychowankom. - 
dodaje.

Jako, że projekt nowo wybudowa-
nego DPS nie przewiduje kosztów wypo-
sażenia (ze względu na niższą niż wnio-
skowana kwotę dofinansowania), Stowa-
rzyszenie „Krok za krokiem” zwraca się z 
prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe.

Darowizny finansowe można 
wpłacać na konto: 06 2030 0045 1110 
0000 0384 5950 | tytuł wpłaty: Darowi-
zna na Rodzinny Dom

Więcej informacji znajdziecie na stro-
nie: www.pogranicze.spdn.pl

Osoba do kontaktu:

Kamil Kabasiński  
email: kamil.kabasinski@gmail.com,  
tel.: 608 247 039

We wtorek, 28 września na Ryn-
ku Wielkim w Zamościu od-
było się oficjalne oddanie do 

użytku czterech nowych ambulansów 
dla Samodzielnej Publicznej Stacji Po-
gotowia i Transportu Sanitarnego w 
Zamościu. W trakcie wydarzenia wrę-
czono także odznaki honorowe  „Za 
zasługi dla ochrony zdrowia" przyzna-
ne przez ministra zdrowia Adama Nie-
dzielskiego pielęgniarkom i ratowni-
kom medycznym pracującym w zamoj-
skiej stacji pogotowia. 

W uroczystości udział wzięli m.in.: 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Sta-
rosta Zamojski Stanisław Grześko, Pre-

zydent Zamościa Andrzej Wnuk, Dyrek-
tor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogo-
towia Ratowniczego i Transportu Sanitar-
nego w Zamościu Damian Miechowicz, 
Prezes Zarządu PKP LHS Zbigniew Traci-
chleb, Dyrektor PGE Dystrybucja Odział 
w Zamościu Andrzej Olborski, a także 
przedstawiciele służb mundurowych z 
terenu miasta Zamość.

Dwa ambulanse przeznaczone będą 
dla specjalistycznych zespołów ratownic-
twa medycznego stacjonujących w Za-
mościu oraz w Podstacji Szczebrzeszyn, 
dwa pozostałe dla podstawowych zespo-
łów ratownictwa medycznego stacjonu-
jących w Podstacji Miączyn (pow. zamoj-

ski) oraz w Podstacji Frampol (pow. bił-
gorajski). Wartość ambulansów opiewa 
na kwotę 2 576 104,46 zł. Zakup jednej z 
karetek, kwotą 300 tys. zł, dofinansowa-
ła PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 
o.o. w Zamościu (za pośrednictwem Fun-
dacji Grupy PKP).

Podczas uroczystości, ratownikom 
medycznym i pielęgniarkom z terenu 
województwa lubelskiego, wręczone zo-
stały odznaki honorowe „Za Zasługi dla 
Ochrony Zdrowia”. W imieniu ministra 
zdrowia aktu dekoracji dokonał Wojewo-
da Lubelski Lech Sprawka. 

- Dziękuję za służbę. To nie jest wyko-
nywanie zawodu, to pełnienie służby, wręcz 
misji. Przede wszystkim dziękuję za to, że w 
tych najtrudniejszych momentach w II i III 
fali, udało się na terenie województwa lu-
belskiego uniknąć drastycznych proble-
mów – mówił wojewoda lubelski do osób 
zasłużonych na rzecz ochrony zdrowia.

Na podstawie ustawy o odznakach 
i mundurach, decyzją Ministra Zdrowia 
Adama Niedzielskiego odznaką hono-
rową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” 
odznaczonych zostało 24 pracowników 
SPSPRiTS w Zamościu: Patryk Chmiel, 
Piotr Czady, Sławomir Czerwieniec, 
Józef Dybiak, Anna Dziuba, Antoni 
Flak, Zofia Gałczyńska, Wiesława Gar-
bacz, Robert Janduła, Teresa Kańczu-
ła, Jan Kłodnicki, Tadeusz Koszałka, 
Krystyna Kraczek, Wojciech Kręglic-
ki, Grzegorz Krzyżak, Stanisław Ku-
sior, Janusz Marek, Marian Najda, Sła-
womir Okoń, Marian Oleszczak, Ma-
ciej Różański, Joanna Skóra, Ryszard 
Skrzyński, Andrzej Szewczuk.

https://pogranicze.spdn.pl/


W dniach 25-26.09.2021r. odby-
ła się kolejna impreza rozegra-
na w tym roku, w hali sportowej 

ZSP Nr 5 przy ul. Szczebrzeskiej 102 w Za-
mościu. Podczas zawodów rozegrany zo-
stał III rzut Wojewódzkiej Ligi Juniorów.

Głównym organizatorem Pucha-
ru był Klub Sportowy „Agros” Zamość. 
Celem zawodów była promocja Woje-
wództwa Lubelskiego, popularyzacja 
podnoszenia ciężarów oraz wyłonienie 
najlepszych zawodników. Ogólnopolski 
Puchar Roztocza zorganizowany został 
przy wykorzystaniu środków finanso-
wych pozyskanych z  Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach realizacji projektu pt. 
„Marketing Gospodarczy Województwa 
Lubelskiego II”.

W zawodach startowało ponad 80 
zawodniczek i zawodników z wojewódz-
twa mazowieckiego, podkarpackiego i 
lubelskiego.

Oprócz sukcesu organizacyjnego KS 
„Agros” Zamość może również pochwa-
lić się osiągnięciami swoich zawodniczek 
i zawodników podczas zmagań. W kla-
syfikacji sinclaira Kamila Drozda zajęła 
VI miejsce, a wśród mężczyzn III miejsce 
Maksymilian Dorn, V miejsce Kacper Ma-
gielnicki, IX miejsce Jakub Trytek, X miej-
sce Krystian Gaca.

Klasyfikacja z podziałem na kat. wagowe:

Kobiety

II miejsce Emilia Drozda, kat. 45 kg – 79 kg
II miejsce Kamila Drozda, kat. 55 kg – 100 kg
II miejsce Julia Palonka, kat. 76 kg – 109 kg
II miejsce Elżbieta Sałamacha, kat. +87 kg 
– 123 kg
III miejsce Paulina Drozda, kat. 64 kg – 
88 kg
III miejsce Jessica Surma, kat. 71 kg – 84 kg
IV miejsce Izabela Furlepa, kat. 71 kg – 
78 kg
IV miejsce Zuzanna Stasiuk, kat. 55 kg – 
75 kg
V miejsce Gabriela Stańczyk, kat. 55 kg – 
74 kg

Mężczyźni

I miejsce Kacper Magielnicki, kat. 73 kg – 
235 kg
I miejsce Szymon Trytek, kat. 109 kg – 
235 kg
I miejsce Arkadiusz Przyczyna, kat. 81 kg 
– 225 kg
II miejsce Karol Maksymowicz, kat. 61 kg 
– 180 kg
II miejsce Jakub Trytek, kat. 73 kg – 221 kg
II miejsce Maksymilian Dorn, kat. 96 kg – 
280 kg
III miejsce Krystian Gaca, kat. 73 kg – 220 
kg
IV miejsce Kacper Popielewski, kat. 61 kg 
– 153 kg
V miejsce Jakub Sysło, kat. 67 kg – 150 kg
V miejsce Marcin Wyskiel, kat. 73 kg – 170 
kg

Gratulacje należą się wszystkim za-
wodnikom oraz trenerom: Andrzejowi 
Gawłowi i Krzysztofowi Niemczukowi.

Tegoroczny Dzień Chłopaka stał się 
pretekstem do wspaniałej zaba-
wy integrującej społeczność I Li-

ceum Ogólnokształcącego w Zamościu. 
Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, a na-
wet rodzice i przechodnie wzięli udział w 
pikniku, którego pomysłodawcami byli 
członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Były tańce, zawody sportowe, kon-
kursy i gry planszowe, a przede wszyst-
kim wspaniała atmosfera.

Piknik zakończyły otrzęsiny klas 
pierwszych; każda klasa zaprezentowała 
się wg scenariusza własnego pomysłu – 
było ciekawie i wesoło.

Po okresie izolacji wszyscy szcze-
gólnie doceniamy wagę relacji między-
ludzkich, a wspólna zabawa jest dosko-
nałą okazją do lepszego poznania się i 
stworzenia przyjaznego klimatu do pra-
cy i nauki.

Wrzesień dla zawodników Akso-
nu Krok za krokiem w Zamo-
ściu to czas konfrontacji w za-

wodach ogólnopolskich. 

W dniach 17-19 września w Kozieni-
cach odbył się miting para lekkoatletycz-
ny seniorów z udziałem kilku medalistów 
igrzysk w Tokio. Pomimo obfitych opa-
dów w czasie zawodów czasy osiągane 
w biegach były imponujące.

Zawodnicy Aksonu walczyli w kon-
kurencjach :

Frame Running (rower do biegania 
z podziałem na klasy sprawnościowe): 
Wojciech Kukiełka RR3 (aktualny Mistrz 
Polski seniorów i juniorów) zwyciężył na 
100 i 200m, Natalia Wałaszyk RR2 II miej-
sce 100 i 200m, Michał Nowosadowski 
RR3 (srebrny i brązowy medalista MP) IV 
miejsce, Bartosz Wołos RR2 (junior młod-
szy) VII miejsce

Kula: Piotr Kawałek IV miejsce 
(pierwszy start w życiu)

Maczuga: Bartosz Wołos II miejsce, 
Natalia Wałaszyk III miejsce

W dniach 23-26 września odbyły się 
Międzynarodowe Zawody Bocci a także 
Turniej Polskiej Ligi Bocci. Dużym sukce-
sem w rywalizacji międzynarodowej by-
ło I miejsce Roberta Skwaryły w drużynie.

Turniej Polskiej Ligi Bocci   w Kono-
piskach był jednym z 4 zawodów które 
mają za zadanie wyłonić mistrza kraju 
w 4 kategoriach sprawnościowych (go-
spodarzem finałowego Turnieju jest Za-
mość). Ciekawe wyniki to wygrana Domi-
nika Krajewskiego BC3 z Mistrzem kraju 
i niedawnym vice mistrzem europy Da-
mianem Iskrzyckim. Wygrana Roberta 
Skwaryły i Wiktorii Herc  BC1 oraz Mate-
usza Adamczyka BC4 z mistrzami kraju w 
swoich kategoriach.

W turnieju brali też udział zawodni-
cy kategorii OPEN. Przykrą niespodzian-
ką było zajęcie VII miejsca przez druży-
nę Klonów, gdyż byli oni zdecydowany-
mi faworytami zawodów. Lepiej spisała 
się nasza druga drużyna ZIOMKI, która 
zajęła IV miejsce.

Turniej Finałowy Polskiej Ligi Bocci 
odbędzie się w Zamościu w dniach 21-
24  października  na hali tenisowej OSIR. 
Polski Związek Bocci jest organizatorem 
głównym zawodów.

Nielba Wągrowiec z fenome-
nalnym Arturem Gawlikiem w 
bramce pokonała w Padwę Za-

mość 27:26 (14:9). Żółto-czerwoni sa-
mi są jednak również sobie winni, po-
nieważ popełnili w tym meczu zbyt 
wiele niewymuszonych błędów.   

Zamościanie rozpoczęli mecz bar-
dzo solidnie. Po sześciu minutach pro-
wadzili 3:0, a w dziesiątej 5:1. A na doda-
tek świetną partię między słupkami roz-
grywał Artur Gawlik, który trzykrotnie (!) 
wychodził górą z pojedynków z naszymi 
graczami. Jak się później okazało, bram-

karz miejscowych stał się prawdziwym 
koszmarem Padwy. Niestety, w jednej z 
akcji staranowany został Konrad Bajwo-
luk, który musiał opuścić plac gry, i od tej 
pory wyraźnie zaczęło kuleć rozegranie. 
Co prawda Hubert Obydź dwoił się i tro-
ił, ale żółto-czerwoni wyraźnie stracili re-
zon pod bramką rywali. W 19 min.  gospo-
darze po raz pierwszy wyszli na prowa-
dzenie (7:6), systematycznie je powięk-
szając. Nielba prezentowała się solidnie, 
a przede wszystkim miała w swoich sze-
regach świetnego Artura Pawlika, któ-
ry bronił na bardzo wysokim procencie 
skuteczności. Do tego zamościanie po-
pełniali sporo niewymuszonych błędów, 
co kończyło się prostymi stratami i zabój-
czymi kontrami miejscowych. Na przerwę 
zespół Bartosza Świerada schodził więc, 
prowadząc wyraźnie 14:9.

Po przerwie sygnał do ataku dał Hu-
bert Obydź, który efektownymi wejścia-
mi zdobył dwie bramki. Padwa jednak 
lepsze momenty przeplatała z gorszy-
mi i gospodarze utrzymywali trzy- czte-
robramkową przewagę. Z każdą minu-
tą zamościanie podkręcali jednak tem-

po i rywale czuli już wyraźnie ich od-
dech na plecach (56 min. 24:23). Gdy jed-
nak nadarzała się szansa na dopadnięcie 
Nielby, niesamowitą interwencją popisy-
wał się Artur Gawlik, podając swoim ko-
legom tlen. Tak właśnie było, gdy bram-
karz miejscowych wygrywał pojedynki z 
Gabrielem Olichwirukiem, Jakubem Kło-
dą i Patrykiem Dębcem oraz dobitkę (!) 
Kacpra Mchawraba. Mało tego, przy sta-
nie 26:24 (58 min.) Gawlik obronił rzut kar-
ny, a na dodatek czerwoną kartkę za tra-
fienie go w głowę zarobił Gabriel Olichwi-
ruk.  W ostatnich sekundach gospodarze 
wytrzymali presję, wygrywając ostatecz-
nie różnicą jednego trafienia.

- Liga Centralna błędów nie wyba-
cza, a my popełniliśmy ich naprawdę spo-
ro. Jesteśmy więc sami sobie winni. Jeże-
li dodamy do tego nieskuteczność przy 
rzutach z przygotowanych pozycji, to 
wszystko składa się w całość. Przy takim 
przebiegu spotkania naprawdę niewiele 
brakowało, by jeden moment w meczu 
odwrócił jego losy. Niestety, my właśnie 
w tych decydujących momentach popeł-
nialiśmy proste błędy? - wskazał przyczy-

ny porażki trener Marcin Czerwonka.

W... beczce dziegciu warto wskazać 
jednak... łyżkę miodu. Na wysokości za-
dania stanął bowiem na pewno Kacper 
Mchawrab, notując aż 8 trafień, między 
słupkami nie zawiódł Mateusz Gawryś, a 
po raz kolejny energetycznie i skutecznie 
zagrał Hubert Obydź. Znając charakter 
żółto-czerwonych, nie mamy wątpliwo-
ści, że za tydzień w Ostrowie Wielkopol-
skim zobaczymy Padwę chcącą za wszel-
ką cenę zmazać niekorzystne wrażenie z 
Wągrowca.

Dodajmy jeszcze, że choć mecz nie 
był brutalny, to sędziowie pokazali czte-
ry czerwone kartki ( w Padwie Gabriel 
Olichwiruk, Łukasz Szymański), a obie 
drużyny spędziły w sumie na ławce kar 
34 minuty.

W czwartej kolejce Padwę czeka ko-
lejny daleki wyjazd. Tym razem żółto-
-czerwoni zagrają w sobotę o 18.00 z 
Ostrovią Ostrów Wielkopolski.

NIELBA WĄGROWIEC - PADWA ZA-
MOŚĆ 27:26 (14:9)

PADWA: Gawryś, Kozłowski ? Mcha-
wrab 8, Obydź 5, Bajwoluk 3, Dębiec 3, 
Olichwiruk 2, Małecki 2, Puszkarski 1, Szy-
mański 1, Sz. Fugiel 1, Sałach, Adamczuk, 
Pomiankiewicz, Kłoda.

Kary: 16-18 minut.

Sędziowali: Adam Dejna (Gdańsk) i 
Kamil Raszewski (Tczew).

Przebieg meczu: 5 min. 0:2, 10 min. 
1:6, 15 min. 5:5, 20 min.9:7, 25 min.13:9, 30 
min. 14:9, 35 min. 16:12, 40 min. 18:13, 45 
min.21:17, 50 min. 22:20, 55 min. 24:22, 60 
min.
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O jeden błąd za daleko…O jeden błąd za daleko…

Bojowy wrzesień zawodników AksonuBojowy wrzesień zawodników Aksonu

Niezwykły Dzień ChłopakaNiezwykły Dzień Chłopaka

Ciężarowcy walczyli w „Rolniczaku”Ciężarowcy walczyli w „Rolniczaku”

Mieszkańcy zdecydowali o inwestycjachMieszkańcy zdecydowali o inwestycjach

Wiemy już, jakie projekty zosta-
ną zrealizowane w ramach Zamoj-
skiego Budżetu Obywatelskiego na 
2022 r.

Na realizację Budżetu Obywatel-
skiego 2022 przeznaczono łączną kwo-
tę w wysokości 2,55 mln zł – 1,6 mln na 
projekty osiedlowe (po 100 tys. na osie-
dle) oraz 950 tys. na projekt ogólnomiej-
ski. Część głosów oddano podczas gło-
sowania internetowego, część podczas 
osiedlowych zebrań.

Oto lista zwycięskich projektów 
osiedlowych:

1. Osiedle Nowe Miasto– kontynu-
acja remontu ulicy Poprzecznej w 
Zamościu.

2. Osiedle Słoneczny Stok – Dopo-
sażenie placu zabaw wraz z wyko-
naniem ogrodzenia i tarasu przy 
Przedszkolu Miejskim nr 10 w Za-
mościu, ul. Lwowska 17.

3. Osiedle Zamczysko– Remont na-
wierzchni ulicy Macieja Topornic-
kiego i Piaskowej w Zamościu, I 
etap.

4. Osiedle Promyk– Przebudowa na-
wierzchni jezdni ulicy Kasprowicza 
oraz dokończenie remontu chodni-
ka przy ulicy Sienkiewicza.

5. Osiedle Stare Miasto– Remont 
nawierzchni dróg osiedlowych - 
ulica Podleśna (kontynuacja).

6. Osiedle Świętego Piątka– Rozbu-
dowa placu zabaw oraz monitorin-
gu na Osiedlu Świętego Piątka na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 6.

7. Osiedle Majdan – Kontynuacja 
przebudowy bocznej ulicy Majdan.

8. Osiedle Powiatowa – Przebudo-
wa ulic Bukowej i Cisowej, II etap.

9. Osiedle Rataja – Budowa ulicy 
Zygmunta Klukowskiego.

10. Osiedle Kilińskiego – Remont 
parkingu w rejonie budynków, ul. 
Redutowa 2, Kilińskiego 42.

11. Osiedle Partyzantów – Przebudo-
wa ulicy Konopnickiej.

12. Osiedle Planty – Remont parkin-
gu w rejonie budynków 78, 80, 80A, 
80B. Działka nr 23/6.

13. Osiedle Zamoyskiego – Plac par-
kingowy (Osiedle Zamoyskiego)

14. Osiedle Karolówka – Budowa 
zbiornika na deszczówkę przy ul. 
Traugutta.

15. Osiedle Janowice – Budowa bez-
piecznej kładki pieszo - rowerowej 
nad rzeką Łabuńką, etap I.

16. Osiedle Orzeszkowej – Reymon-

ta  - Remont ciągu pieszo- rowe-
rowego na terenach rekreacyj-
nych od ul. Okrzei do ulicy Sado-
wej (etap I).

Zwycięski projekt ogólnomiejski

W ramach projektu ogólnomiej-
skiego, pod głosowanie mieszkań-
ców poddanych zostało łącznie 10 pro-
pozycji. Największą ilość głosów (907) 
mieszkańcy Zamościa oddali na “Budo-
wę Centrum Rozrywki przy ul. Królo-
wej Jadwigi”. Zwycięski projekt zakła-
da  stworzenie  przy ul. Królowej Jadwi-
gi otwartego ogólnodostępnego miej-
sca aktywnego wypoczynku w otocze-
niu zieleni. Inwestycja przewiduje budo-
wę strefy trampolin, kręgielni zewnętrz-
nej, skate parku, miejsca do uprawiania 
tzw. street workout'u oraz boisk do siat-
kówki i koszykówki.

Na drugim miejscu uplasowało się 
zadanie pod nazwą "Budowa kładki pie-
szo-rowerowej na rzece Łabuńce, ul. Lip-
ska przy zbiegu trzech osiedli - Promyk, 
Świetego Piątka, Zamczysko". Propozy-
cję tę poparło 480 mieszkańców. Trze-
ci w kolejności był projekt pn. "Budowa 
kompleksu miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych w rejonie kry-
tej pływalni, szkoły "Elektryk" oraz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na 
Oś. Zamoyskiego oraz ul. Infułackiej.". 
Zdobył 344 głosy. Do skutku nie dojdzie 
także budowa w Zamościu Pumptrack & 
Park, czyli kompleksu składającego się z 
kilku asfaltowych torów rowerowych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie to 
zostało zgłoszone do Budżetu Obywa-
telskiego już po raz drugi. W roku ubie-
głym uplasowało się na drugim miejscu, 
w tym roku na czwartym (299 głosów). 
Dwa głosy mniej (297) uzyskało zadanie 
dotyczące budowy ulicy Czesława Miło-
sza. Projekt pn. "Remont i modernizacja 
niezagospodarowanego budynku miej-
skiego na halę do Judo, umożliwiając w 
ten sposób masowe uprawianie sportu 
w mieście" poparło 281 osób. 249 miesz-
kańców miasta zagłosowało na zada-
nie pn. "Remont i doposażenie obiek-
tów sportowych", 177 na zadanie pn. 
"Zamoyską Strefa Aktywności - budo-
wa i modernizacja kompleksu sportowo 
- rekreacyjnego przy ZSP nr 3 (Elektryk) 
w Zamościu. 122 mieszkańców opowie-
działo się za projektem "Remont ubez-
pieczalni - montaż windy". Najmniej, bo 
55 głosów zyskał projekt "Remont Domu 
Centralnego w stulecie zprzyjazdu B. Le-
śmiana do Zamościa - 1922".



W piątek, 24 września 2021 ro-
ku, dzięki inicjatywie i współ-
pracy: Branżowej Szkoły I 

Stopnia w Szczebrzeszynie, Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Zamościu, Warsztatu Samochodo-
wego „MOMOT" w Zawadzie, Stowa-
rzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamoj-
szczyzna odbyła się uroczysta inaugu-
racja kształcenia praktycznego klasy 
patronackiej Branżowej Szkoły I Stop-
nia w Szczebrzeszynie o profilu moto-
ryzacyjnym oraz otwarcie nowej pla-
cówki warsztatu w Zawadzie.

Wydarzenie inaugurujące współ-
pracę patronacką w ramach kształcenia 
z przedmiotów branży motoryzacyjnej 
odbyło się w obecności Ministra Eduka-
cji i Nauki Przemysława Czarnka, władz 
oświatowych, samorządowych, oraz Pre-
zesa SRL Zamojszczyzna Posła na Sejm RP 
Sławomira Zawiślaka.

Klasa patronacka utworzona w Bran-
żowej Szkole I Stopnia   w Szczebrzeszy-
nie we współpracy z warsztatem samo-
chodowym „MOMOT" w Zawadzie ozna-
cza dla młodych osób możliwość realiza-
cji programu nauczania we współpracy z 
renomowanym zakładem pracy. Ucznio-
wie uzyskają możliwość nauki zawodu na 

kierunku motoryzacyjnym o profilu bla-
charsko-lakierniczym przy wsparciu za-
kładu pracy, dysponującego nowocze-
snym warsztatem.  Młodzież będzie reali-
zować część zajęć u pracodawcy i pozna-
wać zawód w realnych warunkach pra-
cy. Utworzenie tego profilu zawodowe-
go jest wynikiem braku na rynku pracy 
zawodów blacharz, lakiernik także w na-
szym regionie. Kształcenie będzie odby-
wało się w nowo wybudowanym warsz-
tacie samochodowym przedsiębiorcy w 
Zawadzie.

Wydarzenie podzielone zostało na 
dwie części. Pierwsza, inaugurująca pracę 
nowej klasy patronackiej odbyła się w Ze-
spole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, dru-
ga inaugurująca otwarcie nowej placówki 
warsztatu w Zawadzie. Uroczystość szkol-
na rozpoczęła się od powitania zaproszo-
nych gości przez Dyrektor Zespołu Szkół 
w Szczebrzeszynie w ramach, której funk-
cjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia - Mał-
gorzatę Piłat. Po wprowadzeniu sztanda-
ru szkoły i odśpiewanie hymnu państwo-
wego miało miejsce wystąpienie Mini-
stra Edukacji i Nauki, po którym Minister 
na ręce Pani Dyrektor przekazał Dyplom 
uznania i Laur Niepodległości. W trakcie 
wystąpienia Minister podkreślił jak waż-
ne obecnie są szkoły branżowe i zawo-

dowe: W takiej szkole, jak ta w Szczebrze-
szynie, w której czuje się ducha przeszłości 
i przyszłości, która ma wizje i jest niezmier-
nie zaangażowana w rozwój szkolnictwa 
zawodowego warto się uczyć – powiedział 
minister. – Jesteśmy tu, aby pokazać do-
brą współpracę szkolnictwa zawodowego 
z pracodawca. Dzisiaj dobry fachowiec, do-
brze przygotowany do zawodu jest na wa-
gę złota. Będziemy to szkolnictwo rozwijać, 
bo w tych czasach szkolnictwo zawodowe, 
branżowe ma ogromne znaczenie dla roz-
woju Polski. Cieszę się, że trend się  odwró-
cił, że coraz więcej mamy uczniów w szko-
łach kształcących w zawodach. Gratuluję 
uczniom, nauczycielom którzy przychodzą 
uczyć się do tej szkoły – dodał.

Minister Edukacji i Nauki podzię-
kował także Lubelskiemu Kuratorowi 
Oświaty Teresie Misiuk za konsekwentną 
realizację promocji kształcenia zawodo-
wego w ramach przedsięwzięcia „Zawo-
dowy strzał w dziesiątkę".

Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamoj-
szczyzna pogratulował podjętej współ-
pracy, w imieniu własnym także przed-
siębiorców - członków Stowarzyszenia, 
zadeklarował jej kontynuację. Podkreślił, 
że jej celem   jest kreowanie działań po-
budzających rozwój przedsiębiorczości w 
regionie, co zdecydowanie będzie sprzy-
jać jego rozwojowi gospodarczemu. Za-
apelował do Dyrekcji szkół zawodowych 
i lokalnych przedsiębiorców o zintensyfi-
kowanie współpracy. Dziękując Ministro-
wi za przyjęcie zaproszenia zwrócił się 
także z prośbą o wsparcie rządowe dla 
podejmowanych na Zamojszczyźnie po-
dobnych inicjatyw. Podczas uroczystości 
wręczył Dyrektor szkoły i przedsiębiorcy 
okolicznościowe listy gratulacyjne.

Głos zabrali również Lubelski Kurator 
Oświaty Teresa Misiuk, Starosta Powia-
tu Zamojskiego Stanisław Grześko, Miro-
sław Momot Starszy Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorczości, Przedsiębior-
ca. Dalszą część uświetniły występy arty-
styczne oraz prezentacja okolicznościo-
wej wystawy poświęconej pamięci Cy-
priana Kamila Norwida w związku z przy-
padającą dziś 200. rocznicą urodzin po-
ety. Dodatkowo Szef MEiN zwiedził pra-
cownie do kształcenia zawodowego i na-
uki języków obcych.

Minister Edukacji i Nauki wraz z orga-
nizatorami uroczystości udali się do nowo 
wybudowanej placówki warsztatu samo-
chodowego „MOMOT" w Zawadzie. Je-
go właściciel Mirosław Momot, który pro-
wadzi rodzinną firmę   zawarł umowę ze 
szkołą na funkcjonowanie klasy patronac-
kiej, w której uczniowie zdobywają kwali-
fikacje w zawodzie blacharz i lakiernik. Tu 
z udziałem zaproszonych gości nastąpi-
ło oficjalne otwarcie i poświęcenie obiek-
tu oraz jego prezentacja. Wizytę Ministra 
Przemysława Czarnka na Lubelszczyźnie 
zakończyła konferencja prasowa.

 Początki współpracy Szkoły 
w Szczebrzeszynie z lokalną firmą sięga-
ją ubiegłego roku szkolnego, kiedy szko-
ła podpisała porozumienie o współpracy 
z ww. prężnie rozwijającym swoją działal-
ność przedsiębiorcą branży motoryzacyj-
nej. Wspólnie została opracowana  doku-
mentacja nauczania i promocja przedsię-
wzięcia zachęcająca uczniów klas ósmych 
do podjęcia nauki w klasie „samochodo-
wej".

 Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Klu-
kowskiego w Szczebrzeszynie to publicz-
na szkoła ponadpodstawowa, w której 
funkcjonuje czteroletnie liceum ogól-
nokształcące, pięcioletnie technikum 
kształcące młodzież w branży: mecha-
nicznej, gastronomicznej i hotelarskiej, 
szkoła branżowa I stopnia. Placówka jest 
doskonałym przykładem odbudowy pre-
stiżu szkolnictwa zawodowego i branżo-
wego. Prowadzi współpracę z Wydziałem 
Mechanicznym i Budowy Maszyn Akade-
mii Zamojskiej w ramach umowy partner-
skiej na kształcenie uczniów z klas tech-
nikum w branży mechanicznej. Ucznio-
wie odbywają także zagraniczne prakty-
ki i zdobywają dodatkowe kwalifikacje za-
wodowe dające dobry start na rynku pra-
cy. Od tego roku oprócz kształcenia w za-
wodzie mechanik pojazdów samocho-
dowych, placówka rozpoczyna kształce-
nie pasjonatów motoryzacji w dwóch no-
wych zawodach: lakiernik samochodowy 
i blacharz samochodowy.

Warsztat samochodowy „MOMOT" 
jako jeden z niewielu warsztatów samo-
chodowych w regionie zajmuje się szko-
leniem młodych adeptów zawodu ze 
szkół branżowych w dziedzinie blachar-
stwa, lakiernictwa i mechaniki pojazdo-

wej. Firma współpracuje również z  kilko-
ma innymi szkołami branżowymi z regio-
nu, ale najściślej z Zespołem Szkół Nr 2 w 
Szczebrzeszynie. Dzięki czemu we wrze-
śniu w szkole ruszyła klasa patronacka o 
profilu blacharsko-lakierniczym. - Chcieli-
byśmy, aby młodzi ludzie mogli kształcić się 
w rzeczywistych warunkach wykonywania 
w przyszłości tych zawodów. Chcemy ich w 
ten sposób zachęcać do kształcenia zawo-
dowego - mówił Mirosław Momot.

Młodzież, która trafi do warsztatu na 
naukę zawodu, będzie miała wyjątkową 
okazję poznania najnowocześniejszych 
w Europie metod pracy. Edukacja mło-
dzieży to bardzo ważna część działalno-
ści. Oprócz  szkolenia młodych ludzi, roz-
poczęte zostały także starania o wpisanie 
placówki na listę Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej. W ramach Polskiego Inku-
batora Rzemiosła zakład zamierza utwo-
rzyć, we współpracy z Izbą Rzemieślniczą, 
bazę socjalną i szkoleniową dla uczniów 
ósmych klas szkół podstawowych, aby 
młodzi ludzie mogli się tu bezpośrednio 
zapoznać z zawodem i w ten sposób za-
chęcać do kształcenia zawodowego, bę-
dącego przyszłością edukacji.

Podjęte działania inicjatorów wyda-
rzenia pokazują jak istotne jest kształce-
nie młodych osób w zawodach, których 
brakuje na rynku pracy oraz wzmocnie-
nia współpracy pomiędzy szkołami bran-
żowymi i przedsiębiorcami.

W Szczebrzeszynie kształcą lakierników samochodowychW Szczebrzeszynie kształcą lakierników samochodowych
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W zaledwie dwa miesiące 
wakacji w wojewódz-
twie lubelskim przy-

było ponad 400 cudzoziem-
ców zgłoszonych do ubezpie-
czeń społecznych w ZUS. W cią-
gu pięciu lat ich liczba wzrosła 
ponad czterokrotnie.

Z danych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych wynika, że na 
koniec sierpnia w województwie 
lubelskim było 26,1 tys. obcokra-
jowców zgłoszonych do ubezpie-
czeń społecznych. Prawie 2/3 z 
nich stanowili obywatele Ukrainy 
(16,8 tys. osób). W rejestrach ZUS 
w regionie jest też niemal 6,7 tys. 
Białorusinów. 

Małgorzata Korba rzecznik 
ZUS w województwie lubelskim 
poinformowała, że w całym kraju 
liczba ubezpieczonych w ZUS cu-
dzoziemców przekroczyła już 833 
tys. Z tego 609,3 tys. to Ukraińcy, 
62,2 tys. – Białorusini, 18,8 tys. – 
Gruzini, 12,3 tys. – Rosjanie, 11,8 
tys. – Mołdawianie, 9,4 tys. – Hin-
dusi, 8,5 tys. – Wietnamczycy.

2/3 spośród ubezpieczonych 
w ZUS obcokrajowców stano-
wią mężczyźni. Statystyczny cu-
dzoziemiec zgłoszony w ZUS jest 
młodszy od ubezpieczonego Po-

laka. Osoby w wieku od 20 do 49 
lat stanowiły ponad 84 proc. ogó-
łu cudzoziemców w rejestrach 
ZUS. 

Gdzie pracują?

W województwie lubelskim 
większość obcokrajowców (62 
proc.) pracuje na umowę o pracę. 
Co trzeci jest zatrudniony na umo-
wę - zlecenia lub umowę agencyj-
ną. Niecałe 4 proc. prowadzi wła-
sne firmy.

Nie zmieniły się branże, w 
których cudzoziemcy pracują naj-
częściej. To nadal agencje pracy 
tymczasowej oraz usługi sprząta-
nia i utrzymania zieleni, przetwór-
stwo przemysłowe, transport i go-
spodarka magazynowa oraz bu-
downictwo. Liczba zatrudnio-
nych cudzoziemców najszybciej 
rośnie w ostatnich latach właśnie 
w budownictwie (7-krotny wzrost 
w ciągu 5 lat).

Składki i emerytury cudzo-
ziemców

Obcokrajowcy są ubezpie-
czeni w ZUS średnio krócej niż Po-
lacy. Odprowadzają składki prze-
ciętnie przez 6 miesięcy w roku, 
podczas gdy Polacy – średnio 10 
miesięcy w roku. Płacą też składki 

od niższych wynagrodzeń (śred-
nio: 3,2 tys. zł – cudzoziemcy, 4,1 
tys. zł – ogół ubezpieczonych). 

To przekłada się na niższe 
świadczenia z ZUS. Przeciętna 
emerytura/renta obcokrajowca 
wynosiła na koniec ubiegłego ro-
ku 1,2 tys. zł, czyli była dwa razy 
niższa niż przeciętne świadcze-
nie ogółu  świadczeniobiorców. 
W grudniu 2020 roku emerytów 
i rencistów z obywatelstwem in-
nym niż polskie w rejestrach ZUS 
było mniej niż 9 tys. w całym kra-
ju (ok. 0,11 proc. ogółu świadcze-
niobiorców).

Cudzoziemcy nie zahamują 
zmian demograficznych

Choć liczba cudzoziemców 
zgłoszonych w ZUS stale rośnie, to 
nie mają oni wielkiego wpływu na 
system ubezpieczeń społecznych 
w Polsce. Z prognoz Zakładu wy-
nika, że ich napływ nie zatrzyma 
negatywnych skutków starzenia 
się społeczeństwa. Żeby stosunek 
liczby emerytów do osób pracują-
cych utrzymać na dzisiejszym po-
ziomie, corocznie do Polski musia-
łoby napływać ponad pół miliona 
pracujących legalnie obcokrajow-
ców. Dotychczasowe dane poka-
zują, że to nierealne.

Z okazji obchodzonego 
6  października  Światowe-
go Dnia Mózgowego Pora-

żenia Dziecięcego, Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym ‚Krok za krokiem” w 
Zamościu po raz kolejny orga-
nizuje akcję pod hasłem  #ILO-
VEGREENCHALLENGE! i zachęca 
wszystkich do udziału.

Celem akcji jest podnoszenie 
świadomości o Mózgowym Po-

rażeniu Dziecięcym.  Motywem 
przewodnim jest kolor zielony, 
który symbolizuje solidarność z 
osobami z Mózgowym Poraże-
niem Dziecięcym (MPD).

W ramach akcji internauci 
mogą okazać swoje wsparcie oso-
bom z MPD. Jak to zrobić?

• polub i udostępnij facebo-
okowy profil Stowarzysze-
nie Pomocy Dzieciom Nie-

pełnosprawnym Krok za 
krokiem w Zamościu

• zrób sobie „zieloną fot-
kę” wstaw i oznacz haszta-
giem #ILOVEGREENCHAL-
LENGE

• nominuj 3 osoby i oznacz 
je w swoim poście

Akcja trwa do 10.10.2021 r. W 
imieniu organizatorów, zachęca-
my do udziału!



SPRZEDAM
Keyboard Yamaha YTP-255, stan 

bdb., cena 300 zł, stojak+statyw. 
Tel. 

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Łóżko sosnowe z materacem, stan 
bdb., c. 300 zł. Biurko pod komput-

er, stan db., c.70 zł. Tel.508 079 632

Rower dziecięcy, sprawny, mało uży-
wany. Tel. 508 079 632

Opryskiwacz sadowniczy, Pilmet, 
1000l., c. 3000 zł. Tel. 508 079 632

Ceownik 120 długości, 6,2 m, 2 szt.  
po 100 zł/szt. Tel. 605 098 505

Ceownik – 160 – 3 m –100 zł. Tel. 
605 098 505

Zegar wahadłowy wiszący, 100 zł. 
Tel. 605 098 505

Sprzedam złotą bransoletę, waga 27 
gram, próba 585. Tel. 516 898 477

Sprzedam dywanik półokrągły, beż 
z brązem, kryształy, wentylator do-

mowy stojący, różne ubrania: kurt-
ki, sukienki letnie, swetry itp. Tel. 660 
004 114

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

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

Gwintowniki: M12, M12x1,25, M14, 
M16x1,5, M18x1, M20. Tel. 664 

454 930

Kanistry 20l., szafa 3-drzwiowa, ko-
siarka do trawy. Tel. 664 454 930

Telewizor “Toscalux” z 1968, telewiz-
or Sharp. Tel. 84 638 59 08

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana, 5zł. Tel. 

793 905 211

Lada chłodnicza, tanio. Tel. 608 
646 753

Okazja: witryna narożna (35x35), 
solidna wersalka, tanio. Tel. 608 

646 753

Kanapa 4-osobowa bez funkcji span-
ia+ fotel, nowe, jasny szary. Tel. 

605 554 777

Siatkę ogrodzeniową 50 m+ słupki i 
brama. Tel. 518 628 042

Sprzedam sadzonkę orzecha 
włoskiego 15 szt. Tel. 501 565 019

Silnik 4,5 kw,, 80 kg, 30m bieżących 
kabla na wózku. Tel. 793 905 211

Łóżeczko dziecięce, kanister 20l- 2 
szt., biurko. Tel. 664 454930

Robot kuchenny wieloczynnościo-
wy, sokowirówka|+ mikser. Tel. 

664 454930

Nokia 5310 z klawiaturą, stan ide-
alny, rok gwarancji, cena 160 zł do 

negocjacji. Tel. 505 635 746

Sprzedam obornik od koni, z trans-
portem. Tel. 665 225 697

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Nowy licznik Gajgera, prod. ZSRR, 
165 zł. Tel. 793 905 211

Okap kuchenny, biały używany. Tel. 
792 512 363

Przyczepka N126p 250 – za-
rejestrowana. Tel. 721 519 896

Koła rowerowe – kpl. (przód +tył), 
26 cali (z ogumieniem)

Siatka druciana (powlekana), belgi-
jska, wys. 100 cm. Tel. 721 519 896

Dywan 220x170 cm, kolor brąz, beż. 
Tel. 792 512 363

Drewniane skrzydła, okna z szybami, 
5 zł za 1 skrzydło. Tel. 793 905 211

Sprzedam śrutownik bijakowy 5,5 
kW, 550 zł, tapczan dziecinny 100 

zł, kuchenki elektryczne z piekarnik-
iem na prąd 100 zł. Tel. 530 486 525

Sprzedam Reinbow kompletny+ 
urządzenie piorące 5 lat, 4200. Tel. 

605 554 777

Koła do Jubilata, przód 2 szt., tył- 1 
szt. Tel. 792 512 363

Kanistry plastikowe 30-litrowe, uży-
wane 5 zł/szt. Tel. 793 905 211

Orynnowanie dachowe z demontażu 
(stan dobry): rynny ok. 20mb, rury 

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896

Blachy dachowe (trapez) o długoś-
ci nieco powyżej 2mb/szt., 30 mb - 

całość, blachy modułowe (35x72). Tel. 
721 519 896

Konstrukcja pilarki (fabryczna), tanio. 
Tel. 721 519896

Czyszczarka do drewna- 
płaszczyznowa taśmowa (własnej 

konstrukcji). Tel. 721 519 896

Piecyk gazowy Junkers. Tel. 721 
519 896

Fotele, krzesła, stół, stolik, komoda, 
stół kuchenny, szafki luzem, umy-

walka, zlewozmywak, dywany, wózek 
dziecięcy. Tel. 511 391 965

Odkurzacz Zanussi, Zan Z415, wor-
kowy. Tel. 792 512 363

Wyczystkę do komina metalową 
firmy presto. Tel. 574 235 637

Zabytkowy trzepak dwustronny, cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 220 230

Zabytkowy młynek do zboża, cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 220 230

Heblarko- grubościówka. Tel. 692 
796 377

Butla na gaz. Tel. 792 512 363

Rower dziecinny do 10 lat “Pe-
likan”. Tel. 792 512 363

Telewizor 40”, typ Daewoo. Tel. 792 
512 363

Okulary do czytania +5 oraz +6. Tel. 
792 512 363

Gorczycę “Marynę”.  
Tel. 516 763 618

Bagażnik na rowery – nowy. Tel. 505 
533 878

Silnik 4,5 kW, 80 kg, na wózku, kabel 
30m, cena 850 zł. Tel. 793 905 211

ZWIERZĘTA
Rodziny pszczele, Polanówka tel. 

607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysokocielne 
- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 
792 184 243

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

KUPIĘ
Kupię palmę pokojową, mikrofalkę. 

Tel. 790 532 060

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

INNE
Potrzebuję lub jednoosobowy tapczan. 

Tel. 660 103 325

Szukam wspólnika do robienia wędlin 
na potrzeby własne. Tel. 574 235 637

Kanapa 2-osobowa – oddam za darmo. 
Tel. 600 790 097

GABINET: MEDYCYNY PRACY / USG
lek. med. Beata Jagiełło

specjalista chorób wewnętrznych Specjalista medycyny pracy

Godziny przyjęć:  wtorek / środa / czwartek 15.30 - 17.00

Tel. 574 556 553

GABINET: NEFROLOG / USG
lek. med. Renata Budzyńska-Nosal

specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 16.00 - 18.00, Sobota 10.30 - 12.30

Tel. 791 444 578

ul. Młodzieżowa 6, Zamość
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ

MEDYCYNA PRACY  •  USG  •  NEFROLOG

Różne
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Sprzedam śrutownik “Bąk”, spraw-
ny, z silnikiem 7,5, z kablem z wy-

łącznikiem, cena do negocjacji. Tel. 
600 242 596

Mieszalnik półtonowy, reszta in-
formacji pod telefonem. 600 

242 596

Kołpaki do fiata 126p. Tel. 792 
512 363

Sprzedam nowe części do Łady 
2107, Samara. Tel. 516 898 477

Sprzedam bagażnik dachowy do 
Łady 2107, cena 50 zł. Tel. 516 

898 477

Sprzedam rozrzutnik obornika, 
dwuosiowy, w dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

Sprzedam przetrząsaczo - zgrabiar-
kę w bardzo dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

Opona używana z Żuka 650x16, 
używana, c. 50 zł. Tel. 793 905 211

Kupię półkę do bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060

Opony zimowe, kpl. 4 szt., Kleber 
185/65/R15, 6mm, 2017r., uż 3 

sezony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

Tanio sprzedam: kultywator, opie-
lacz 6 rzędowy do buraków, ob-

sypnik 3 rzędowy do ziemniaków, 

5-kołowa przetrząsaczo -zgrabiarka, 
cyrkularka z silnikiem i kablem, mły-
nek tzw. Polski. Tel. 537 996 979.

Audi A4 w bardzo dobrym stanie, z 
małym przebiegiem sprzedam lub 

zamienię na mniejszy. Tel. 504 130 405

Kupię półkę bagażnika do opla Me-
riva. Tel. 790 532 060

Sprzedam Fergusona 235, pług kul-
tywator, brony. Tel. 665 225 697

Części nowe i używane do Malucha i 
Syreny. Tel. 530 576 436

Sprzedam koparkę z Białorusi i 
osprzęt. Tel. 692 796 377

Sprzedam samochód, Matiz, rok 
prod. 2000, na liczniku 49 tys., ta-

nio. Tel. 84 639 55 39

Koło kompletne do Forda 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

Koło kompletne do Golfa 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, fiat 126. Tel. 608 074 175

Śrutownik na kamienie 30cm z sil-
nikiem lub bez. Tel 84 638 65 45

Koła kompletne 13 do golfa –, cena 
50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE



SPRZEDAM
Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 

Szewni Górnej - gmina Adamów. 
Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. Bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Sprzedam dom drewniany, ocieplony, 
otynkowany. Działka rekreacyjna ogro-

dzona, okolice Zamościa. Tel. 503 702 137 

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam kawalerkę 35m2 w Zamościu. 
Tel. 517 732 156

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Dom 70m2 z małą działką w centrum 
miasta, kryty blachą, okna plastikowe, 

woda, C.O., gaz, garaż, Zamość, cena 285 
tys. Tel. 665 295 934

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 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 la-

sem. 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, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
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, Płoskie. 

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 wolnorynko-

wa. 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

KUPIĘ 
Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 

200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 
tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-
rze, tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

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

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

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

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 powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w Za-

mościu. 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

WYNAJEM
Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, 

ul. Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch osób. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 055 166

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

Wynajmę M3 na Osiedlu Kamienna w 
Zamościu. Tel. 726 645 992

Oferuje stancje dla pracujących. Tel. 
733 852 208

Poszukuję domu do wynajmu, Zamość 
lub okolice. Tel. 697 317 790

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 537 
996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

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.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

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

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli Justow-
skiej. Tel. 506 008 215

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

ZAMIENIĘ

Zamienię 26m - parter na podobne z 
balkonem - 1 p. lub parter Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 

Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 

617 630

ODDAM

Oddam działkę rekreacyjną za symbo-
liczną cenę tel:660 004 114

 X Dom wolnostojący Zamość 110m2 na działce 
0,518m2. Cena 370 tyś. zł

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

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

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

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 
135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 zł

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ 
MIESZKANIE 
W ZAMOŚCIU 

MOŻE BYĆ  
DO REMONTU

PŁACĘ 
GOTÓWKĄ 
TELEFON:  

661 793 930

NIERUCHOMOśCI
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 

ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599

Wdowa, emerytka pozna kultural-
nego, samotnego Pana bez nało-

gów w wieku 66-70 lat. 660 004 114.

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

łem w czerwonych beretach), lat 53, 
zwiąże się na stałe z kobietą, która 
mieszka na wsi, z dala od cywiliza-
cji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

TOWARZYSKIE

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

514 568 954

Podejmę pracę fizyczną, po południu. 
Tel. 784 990 092

Szukam pracy jako opiekunka osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka z do-
świadczeniem. Tel. 514 568 954

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, gotowa-
nie, drobne zakupy. Tel. 84 530 34 29

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

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

PRACA

Glazurnik, malarz. 
 Poszukuję zleceń. 

 Tel. 697 623 251
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http://www.absolutio.pl/


Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #40, 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 #38: „Woń mokrego lasu ”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Karolina Kawałko  
z Rachodoszcze. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 12 października 

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

leclerc.pl

N I S K I E  C E N Y
od 05.10 do 16.10.2021 r.

Ser 
Mystère du Prieuré
340 g
cena za 1 kg = 29,39

999
1 szt.

1199

Lemoniada - napój 
gazowany o smaku 
cytrynowym
1 litr

849
1 szt.

899

Mini kiełbaski 
wieprzowe suszone 
surowe
3 x 50 g
cena za 1 kg = 46,60

699
1 opak.

799

Zastawa stołowa
18 elementów, porcelana9999

1 kpl.

cena
bez karty

8999
1 kpl.

cena z kartą


