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7 kwietnia 2022r. (czwartek), 
16:30: otwarcie wystawy foto-
grafii pt. „Santo Domingo” au-
torstwa Ady Gałan, Galeria Po-
zytyw (Młodzieżowy Dom Kul-
tury, ul. Kamienna 20.)

7 kwietnia 2022r. (czwartek), 
godz. 17:45: Kobiecy wieczór 
w  „Stylowym” z  filmem „Zagi-
nione miasto”, Centrum kultu-
ry Filmowej „Stylowy”, ul. Od-
rodzenia 9.

9 kwietnia 2022r. (sobota), 
godz. 10.00 - 13.00: 66. Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski. 
Przegląd Powiatowy. Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

10 kwietnia 2022r. (niedzie-
la), godz. 9.00- 14.00: 44. 
Kiermasz Wielkanocny oraz 
45. Konkurs na Palmę i  Pisan-
kę Wielkanocną. Rynek Wielki 
w Zamościu.

10 kwietnia 2022r. (niedzie-
la), godz. 19.00-20.30: Wiel-
kopostny Koncert Symfonicz-
ny. Wystąpią Natalia Niemen  - 
Śpiew etniczny, Justyna Kowy-
nia – Mezzosopran, Chór Miasta 
Siedlce, Dyrygent – Tadeusz Wi-
cherek. W programie:

Karl Jenkins – Oratorium ,,Sta-
batMater”Kościół Rzymskoka-
tolicki pw. Zwiastowania NMP, 
ul. Staszica 1.

21 kwietnia 2022r. (czwartek), 
godz. 10.00-13.00: 66. Ogólno-
polski Konkurs Recytatorski. 
Przegląd Powiatowy. Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

23 kwietnia 2022 r. (sobota), 
godz. 16.00 i  19.00: Komedia 
kryminalna „Porwanie”. Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13. 

27 kwietnia 2022r (środa): 
Przegląd Poezji Śpiewanej Po-
święcony Twórczości Marka 
Grechuty, Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13.

2 maja 2022r. (poniedziałek): 
IX edycja Ogólnopolskiego Bie-
gu Wokół Twierdzy Zamość.

Kalendarz najbliższych  wydarzeń Kalendarz najbliższych  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

Wiele mówi się teraz o bezpieczeństwie 
żywnościowym Polski, ludzie z  troską 
pytają rządzących, czy nie zabraknie 
żywności w Polsce? W obliczu konfliktu 
na Ukrainie istotna staje się też suweren-
ność żywnościowa, a w związku z exo-
dusem narodu Ukraińskiego na tere-
ny Rzeczypospolitej te pytania i niepo-
koje stają się jeszcze bardziej aktualne 
i ważne. Znaleźliśmy się w sytuacji, gdy 
owo bezpieczeństwo może być zagro-
żone, choćby przez nagły wzrost liczby 
ludności, która de facto nagle pojawiła 
się na naszym terenie – w tej chwili po 
14 dniach wojny szacuje się, że na tere-
nie Polski znajduje się już ponad milion 
uchodźców, a  liczba ta nieustannie ro-
śnie. I choć rządzący uspokajają nas, że 
żywności nie zabraknie, warto pomy-
śleć o  możliwościach uprawy własne-
go ogródka, zwłaszcza gdy spoglądamy 
na rosnącą gwałtownie cenę produktów 
spozywczych.

Istotne jest to, że kiedy mówimy 
o bezpieczeństwie żywnościowym, nie 
możemy zapominać o  jej doniosłym 
wpływie na nasze zdrowie, gdyż jed-
nym z czynników wpływających na bez-
pieczeństwo żywności niewątpliwie jest 
stosowanie przez producentów pesty-
cydów i innych środków ochrony roślin 
oraz nawozów, które, niestety, mają ne-
gatywny wpływ na nasze zdrowie i mo-

gą prowadzić do poważnych chorób 
i  alergii. Mówiąc zatem o  tak ważnym 
aspekcie żywności, jakim jest jej bez-
pieczeństwo, należy postawić na zdro-
wą żywność. Jednym ze sposobów za-
pewnienia sobie dostępu do zdrowej 
żywności jest kupowanie warzyw i owo-
ców z produkcji ekologicznej – te jednak 
są obecnie dość drogie, dlatego warto 
rozważyć tańszą alternatywę - założenie 
przydomowego ogródka czy warzywni-
ka, w którym będziemy mogli uprawiać 
własne owoce, rośliny i warzywa z peł-
nym wglądem w to, czym je nawozimy.

Korzyści, jakie płyną z uprawy wła-
snego ogródka, są nie do przecenienia. 
Pandemia zachęciła Polaków do wy-
jazdu na wieś, na tereny zielone, wie-
le osób zaczęło się trudnić uprawą wła-
snych warzyw i owoców – to niewątpli-
wie pozytywne aspekty pandemii. Po-
siadanie własnego ogórka, prócz posia-
dania produktów o ekologicznych walo-
rach, wiąże się bowiem z szeregiem ko-
rzyści zdrowotnych. Spędzamy więcej 
czasu na świeżym powietrzu i  dostar-
czamy sobie tak ważnej w naszej szero-
kości geograficznej witaminy D3 – nie-
zbędnej do budowania odporności or-
ganizmu. Nadto badania wykazały, iż 
przybywanie w  ogrodzie wśród zieleni 
poprawia nam nastrój. To z  kolei przy-
czynia się do wytwarzania hormonu 

szczęścia, a ten przyda się nam w dzisiej-
szych niepewnych czasach. Biorąc pod 
uwagę te wszystkie kwestie, chcę za-
chęcić mieszkańców Zamościa i  okolic 
do produkcji własnych warzyw i  owo-
ców, a tym samym do wpływania na to, 
co jedzą i skąd czerpią produkty żywno-
ściowe. Dlatego też, począwszy od 18 
marca przez dwa kolejne weekendy (18, 
19, 20 marca i 1, 2, 3 kwietnia), będę or-
ganizował szkolenia z zakresu allelopa-
tii, podczas których zainteresowani do-
wiedzą się, jak zaplanować swój ogród, 
by móc z niego w pełni korzystać. Allelo-
patia znana jest od wieków, ale dziś z po-
korą do niej wracamy, gdyż jest sposo-
bem na ekologiczną uprawę roślin. Dzię-
ki szkoleniom z allelopatii dowiemy się, 
jak ograniczyć ilość sztucznych środków 
chemicznych w ogrodzie na rzecz pięk-
nych i  pożytecznych zestawień roślin-
nych. Odpowiednie postępowanie alle-
lopatyczne sprawi, że rośliny warzywne 
i owocowe będą piękne, zdrowe, a plo-
ny obfite. 

Serdecznie zapraszam i zachęcam, 
by wziąć odpowiedzialność za zdrowie 
własne i swojej rodziny. Zapisy na szko-
lenia, które są bezpłatne, prowadzo-
ne są za pośrednictwem mojego Biu-
ra Poselskiego pod numerem telefonu 
884020207.

Dobro mierzone kilometramiDobro mierzone kilometrami

Adam Fimiarz od 1 kwiet-
nia przejął obowiązki 
dyrektora Samodziel-

nego Publicznego Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Papieża Ja-
na Pawła II w Zamościu. Zastą-
pił on na tym stanowisku Mał-
gorzatę Popławską, która zło-
żyła rezygnację po niespełna 
dwóch latach kierowania pla-
cówką.

- W  związku z  rezygnacją 
Małgorzaty Popławskiej ze sta-
nowiska Dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Szpitala Wo-
jewódzkiego im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu, Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego podjął 
uchwałę o  zatrudnieniu na tym 
stanowisku, z  dniem 1 kwietnia 
2022r. Adama Fimiarza (dotych-

czas Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Sanatorium Gruź-
licy i  Chorób Płuc w  Poniato-
wej). Będzie on pełnił obowiąz-
ki do czasu powołania dyrektora 
wybranego w drodze konkursu, 
nie dłużej jednak niż przez sześć 
miesięcy. - poinformował zarząd 
województwa, któremu szpital 
„papieski” podlega.

Adam Fimiarz jest absol-
wentem UMCS w  Lublinie oraz 
studiów podyplomowych z  za-
kresu zdrowia publicznego na 
kierunku ,,Zarządzanie i  ekono-
mika w  ochronie zdrowia” Uni-
wersytetu Medycznego w  Lu-
blinie. Od 2003 roku praco-
wał w  Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie na stano-
wisku pełnomocnika ds. bezpie-

czeństwa, a od 2008 roku na sta-
nowisku zastępcy dyrektora. Od 
listopada 2020 roku do 31 mar-
ca 2022r. był Dyrektorem Samo-
dzielnego Publicznego Sana-
torium Gruźlicy i  Chorób Płuc 
w Poniatowej.

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną 

Koło w Zamościu zainaugurowa-
ło 1 kwietnia kolejną edycję Kam-
panii „Kilometry Dobra”.  W ubie-
głym roku w ramach akcji uda-
ło się zebrać ponad 70 tys. zł! Czy 
tym razem padnie rekord?

„Kilometry Dobra” to zapo-
czątkowana w Polsce międzyna-
rodowa kampania dobroczyn-
na, w której biorą udział  fundacje, 
stowarzyszenia oraz domy dziec-
ka z całej Polski. Zebrane w trakcie 
kampanii pieniądze zamieniane są 
na złotówki, a następnie przykle-
jane  na taśmę klejącą, tworząc w 
ten sposób symboliczne „kilome-
try dobra”. 44 monety o nominale 
1 zł ułożone w jednym ciągu two-
rzą 1 metr. W 2021 roku Stowarzy-
szenie PSONI Koło w Zamościu ze-
brało 71 371,69 zł, czyli 1622 „me-
try dobra”.

W 2022 roku cel przyświeca-
jący akcji „Kilometry Dobra” w Za-
mościu, to zebranie środków na re-

mont budynku przy ul. Orlicz-Dre-
szera 10 w Zamościu, przeznaczo-
nego na prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.  Na zakończe-
nie remontu budynku i dostosowa-
nia go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych wciąż brakuje kwoty ok. 
2,5 mln zł.

Podczas konferencji inaugu-
rującej kampanię „Kilometry Do-
bra” zaprezentowano oficjalny 
spot reklamowy. Tegoroczna kam-
pania polegać będzie, jak co roku, 
na zbieraniu złotówek – w postaci 
darowizn oraz zbiórek publicznych 
do specjalnie przygotowanych pu-
szek. Pierwsza zbiórka odbędzie 
się 10 kwietnia podczas Kiermaszu 

Wielkanocnego na Rynku Wielkim 
w Zamościu. Na stronie: www.kilo-
metrydobra.pl będzie można śle-
dzić wyniki kampanii. Informacje 
o wydarzeniach lokalnych i zbiór-
kach dostępne będą również pod 
adresem: www.psonizamosc.org.pl

http://www.kilometrydobra.pl
http://www.kilometrydobra.pl
http://www.psonizamosc.org.pl


Dzięki dotacji z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-

nej na ulice Zamościa wyjedzie 
czternaście nowych, zeroemisyj-
nych autobusów o napędzie elek-
trycznym. Umowa pomiędzy Miej-
skim Zakładem Komunikacji Sp. z 
o. o. w Zamościu a NFOŚiGW zosta-
ła podpisana 28 marca 2022r. W ra-
mach projektu powstanie również 
siedem dwustanowiskowych sta-
cji ładowania pojazdów zasilanych 
energią elektryczną wyproduko-
waną z paneli fotowoltaicznych.

Korzystając z wdrażanego 
przez NFOŚiGW programu priory-
tetowego „Zielony Transport Pu-
bliczny”,  samorząd Zamościa zaku-
pi czternaście nowoczesnych, eko-
logicznych autobusów komunikacji 
miejskiej. Na ten nowy tabor będzie 
się składać dziesięć pojazdów kla-
sy Maxi-12 m o mocy nie mniejszej 
niż 150 kW oraz cztery pojazdy kla-
sy Maxi -18 m przegubowe o mocy 
nie mniejszej niż 240 kW – wszystkie 
pojazdy zasilane będą z baterii kate-
gorii M3 – BEV (Battery Electric Vehi-
cle). Zasięg dzienny każdego auto-
busu będzie wynosił około 230 km. 
Wszystkie będą przystosowane do 
przewozu osób niepełnoprawnych.

– W polityce ekologicznej pań-
stwa skupiamy się na poprawie ja-
kości życia Polaków, w tym na za-
pewnianiu wszystkim lepszego sta-
nu powietrza. Rozwój zeroemisyj-
nego transportu zbiorowego w mia-
stach jest ważnym krokiem do osią-
gnięcia tego strategicznego celu – 
podkreśla minister klimatu i środo-
wiska Anna Moskwa. – Elektryczne 
autobusy zastępują pojazdy prze-
starzałe, nieekologiczne, szkodliwe 
dla ludzi i środowiska. Tak zaplano-
wana modernizacja taboru komu-
nikacji miejskiej ogranicza zanie-

czyszczanie powietrza i zarazem 
poprawia komfort podróżowania 
oraz mobilność mieszkańców. Pro-
jekty realizowane w Zamościu i wie-
lu innych polskich miastach są przy-
kładem takiego właśnie podejścia  – 
dodaje szefowa resortu.

Dodatkowo, zgodnie z założe-
niami przedsięwzięcia podjętego 
w Zamościu w ramach programu 
„ZTP”, w mieście powstanie siedem 
podwójnych stacji ładowania auto-
busów energią elektryczną, wypo-
sażonych w panele fotowoltaiczne. 
W celu obsługi bezemisyjnych po-
jazdów elektrycznych akumulato-
rowych zostanie przeszkolonych co 
najmniej 30 kierowców i 5 mecha-
ników.

Całkowity koszt projektu wy-
niesie ponad 42 mln zł, z czego kosz-
ty kwalifikowane to 37,6 mln zł. W 
ramach dotacji z programu „Zielo-
ny Transport Publiczny” Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej przekaże na reali-
zację i zakupy inwestycyjne ponad 
29 mln zł.

– Pieniądze z programu „Zielo-
ny Transport Publiczny” pozwala-
ją takim miastom jak Zamość grun-
townie unowocześnić komunikację 
zbiorową i zarazem wyraźnie popra-
wić jej funkcjonowanie, czyli w efek-
cie pozytywnie wpłynąć na komfort 
życia mieszkańców – zauważa p.o. 
prezesa zarządu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Paweł Mirowski. 
– Wprowadzenie ekologicznych, ze-
roemisyjnych autobusów na zamoj-
skie linie komunikacyjne to jeden z 
czynników osiągania odczuwalnej 
poprawy jakości powietrza w mie-
ście, co dodatkowo przełoży się po-
przez ograniczenie emisji szkodli-
wych związków, na poprawę zdro-

wia mieszkańców. A w Zamościu, 
który jest znanym ośrodkiem tury-
stycznym, nazywanym „perłą rene-
sansu”, odwiedzanym co roku przez 
setki tysięcy gości z kraju i zagrani-
cy, ma to szczególne znaczenie   – 
uzupełnia szef NFOŚiGW.

Zamojska komunikacja zbio-
rowa działa od 1960 r., a publiczny 
przewoźnik, którym jest Miejski Za-
kład Komunikacji, obsługuje obec-
nie 25 linii, w tym także linie pod-
miejskie w pobliskich gminach.

- Wymiana taboru MZK jest jed-
nym z głównych celów inwestycyj-
nych władz samorządowych Zamo-
ścia, gdyż przynieść ma wymierne 
korzyści społeczne i ekonomiczne, 
ale także ekologiczne. Dla ponad 
60-tysięcznego zabytkowego mia-
sta, którego starówka w 1992 r. zo-
stała wpisana na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO, dbałość o 
klimat i środowisko to jeden z wy-
znaczników działania na rzecz zrów-
noważonego rozwoju – podkreśla 
Andrzej Wnuk, prezydent miasta 
Zamość.

- Projekt realizowany w Zamościu 
w ramach „ZTP” zakłada zmniejsze-

nie emisji dwutlenku węgla o 568,009 
Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków 
azotu o 4,0172 Mg/rok oraz ograni-
czenie emisji pyłów o średnicy mniej-
szej niż 10 mikrometrów o 0,0565 
Mg/rok. Ponadto przedsięwzięcie ma 
wpłynąć na poprawę jakości życia 
mieszkańców Zamościa oraz gmin 
ościennych poprzez zwiększenie licz-
by pojazdów we flocie komunika-
cji miejskiej – dodaje Krzysztof Szmit 
Prezes Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji Sp. z o.o. w Zamościu.

Realizowany   projekt   stanowi 
kolejny istotny etap (po zakupie 4 
autobusów zasilanych gazem CNG 
w roku 2006 oraz 12 autobusów za-
silanych CNG w latach   2011/12) w 
dążeniu spółki do budowania no-
woczesnej, ekologicznej komunika-
cji miejskiej. Uzupełnieniem projek-
tu będzie planowana budowa insta-
lacji fotowolaicznej zapewniającej 
ekologicznie czystą energię elek-
tryczną dla kupowanych w ramach 
niniejszego projektu autobusów 
elektrycznych.

Zakończenie przedsięwzięcia 
przewidywane jest na 31 grudnia 
2023 r.
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Mega instalacjaMega instalacja
 w Dębowcu w Dębowcu

25 marca 2020r. roku Prezes PGK Zamość Małgo-
rzata Bzówka podpisała umowę z firmą Era PV - 
Prąd ze Słońca, reprezentowaną przez Wojcie-

cha Olborskiego - Prezesa Zarządu na budowę insta-
lacji fotowoltaicznej o mocy 1MW na terenie Regio-
nalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dę-
bowcu. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 ro-
ku za kadencji zarządu Jarosława Maluhy i Andrzeja Lub-
czyka

Projekt jest współfinansowany ze środków europej-
skich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priory-
tetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2. 
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zaplanowa-
no na 30.11.2022 r. Wartość zamówienia to 3 503 466,00 
zł netto, z czego dofinansowanie wyniesie 1 809 817,47 
zł netto
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OWACJE NA STOJĄCO!OWACJE NA STOJĄCO!

Wyśpiewają utwory GrechutyWyśpiewają utwory Grechuty

Stypendyści z I LOStypendyści z I LO

Santo Domingo Ady GałanSanto Domingo Ady Gałan

Matematyczny wyczynMatematyczny wyczyn

Międzynarodowe sukcesy uczniów Międzynarodowe sukcesy uczniów 
„Plastyka”„Plastyka”

Jeszcze długo po końcowym gwizdku kibi-
ce Padwy Zamość nie opuszczali hali OSiR, 
po której niosło się gromkie DZIĘ-KU-JE-

-MY! DZIĘ-KU-JE-MY! Była to zasłużona nagro-
da dla żółto-czerwonych, którzy po kapital-
nym meczu rozbili Orlen Upstream SRS Prze-
myśl 39:31 (19:13).

Dotychczasowe starcia w Zamościu padały 
łupem przyjezdnych, więc ekipa Marcina Czer-
wonki i Wiesława Puzi miała tym większą ocho-
tę, aby poprawić niekorzystny bilans.

- Kilku spośród nas grało w Przemyślu, ale za-
pewniamy, że na parkiecie kolegów nie będzie. 
Podobnie jak miało to miejsce w meczu z Białą 
– zapowiadał przed pierwszym gwizdkiem Karol 
Małecki i przebieg boiskowych wydarzeń w peł-
ni to potwierdził.

Zamościanie rozpoczęli bardzo agresywnie 
w obronie i już pierwsze akcje pokazały, że go-
ściom łatwo nie będzie. Sędzia co rusz sygnali-
zował grę pasywną przemyślan, co wymuszało 
rzuty z nieprzygotowanych pozycji. Bez wzglę-
du na to jednak, z jakich miejsc oddawali je pod-
opieczni Przemysława Korobczaka, to znakomi-
cie w bramce spisywał się Krzysztof Kozłowski. 
Cała defensywa zamościan przypominała zaś ru-
chomy mur, który oszukać było bardzo trudno. 
Łukasz Orlich i Paweł Puszkarski nie pozwolili ry-
walom rozwinąć skrzydeł, a Tomasz Fugiel, Kac-
per Adamczuk (ręce na wysięgniku?) i Karol Ma-
łecki skutecznie powstrzymali Pawła Stołowskie-
go. Do agresywnej obrony zamościanie dołoży-
li też szybki i urozmaicony atak. Świetnie na kole 
odnajdywał się Karol Małecki, niczym rozjuszony 
tur rozbijał rywali Tomasz Fugiel, a kiedy trzeba 
było z dziesiątego metra petardy pod poprzecz-
kę posyłał Kacper Adamczuk. Efekt? 9:3 po trzy-
nastu minutach i 19:13 do przerwy. Przyjezdnym 
oddać trzeba, że  ani przez moment nie odpusz-
czali i Tomasz Kulka z Dzianisem Krytskim po-
trafili znajdywać sposoby na Krzysztofa Kozłow-
skiego. Do przerwy Padwa pewnie jednak pro-
wadziła. 

Po zmianie stron zamojska ekipa utrzyma-
ła tempo i rytm gry. Raz za razem do bramki ką-
sali gości Hubert Obydź, Łukasz Orlich i Tomasz 
Fugiel, dzięki czemu w 41 min. zamościanie pro-
wadzili już 25:16. Kolejne akcje kończyli skutecz-
nie Kacper Mchawrab, Szymon Fugiel i trzy ra-
zy z rzędu Gabriel Olichwiruk. Na osiem minut 
przed końcem wynik brzmiał więc 34:22 i było 
praktycznie po meczu. W ostatnich minutach w 
szeregi zamościan wkradło się już trochę dekon-
centracji, przez co goście zdołali zmniejszyć roz-
miary porażki, przegrywając ostatecznie różnicą 
ośmiu trafień. Tytuł MVP meczu trafił zaś tym ra-
zem do Karola Małeckiego.

- Po zwycięstwie z Białą udało się nam prze-
łamać kompleks przemyślan. Od pierwszych mi-
nut byliśmy mocno zdeterminowani w obronie. 
Udało się nam też zminimalizować zagrożenie 
ze strony ich najgroźniejszego strzelca – Pawła 
Stołowskiego. Odnieśliśmy więc okazałe zwycię-
stwo, prezentując w miarę dobrą skuteczność. 
Brawa dla całego zespołu i po raz kolejny szacu-
nek dla kibiców – podkreślił trener Marcin Czer-
wonka. 

Po sobotniej wygranej Padwa z dorobkiem 
28 pkt. wskoczyła na ósmą pozycję w tabeli i w 
świetnych nastrojach może czekać na nadcho-
dzące święta. A po trzytygodniowej przerwie 23 
kwietnia o 18.00 żółto-czerwonych czeka mecz 
w Legnicy.

PADWA ZAMOŚĆ – ORLEN UPSTREAM SRS 
PRZEMYŚL 39:31 (19:13)

PADWA: Kozłowski, Proć – T. Fugiel 8, K. Adam-
czuk 7, Orlich 6, Małecki 3, Mchawrab 3, Obydź 3, 
Olichwiruk 3, Sz. Fugiel 2, Puszkarski 2, Skiba 2, A. 
Adamczuk, Bajwoluk, Sałach, Szymański. 

Kary: 12 minut – 12 minut

Czerwona kartka: Małecki (54:32) – z gradacji kar

Sędziowali: Paweł Podsiadło i Adam Świostek 
(Radom)

Widzów: 800

Michał Jacek, uczeń klasy 8A I  Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej 
w Zamościu jest autorem wielkiego sukce-
su z  zakresu królowej nauk - matematyki. 
Michał został zwycięzcą Olimpiady Mate-
matycznej Juniorów, zdobywając po 100% 
punktów na każdym etapie. W  historii 17 
olimpiad taki wynik osiągnęło wcześniej 
tylko 6 zawodników. Michał został powoła-
ny do Reprezentacji Polski Juniorów.

Gratulacje  dla Michała, jego Rodziców 
i opiekunów: Elżbiety Kędrak i Marii Bubiłek.

Uczniowie PLSP w  Zamościu okazali się 
bezkonkurencyjni w  IX Międzynarodo-
wym konkursie „Międzykulturowe po-

szukiwania w sztuce „ONLY WATER” zdobywa-
jąc I i II miejsce oraz wyróżnienie. 

Sukces należy do Katarzyny Ćwirty, któ-
ra w kategorii plakat zdobyła I miejsce. Adriana 
Wojtiuk zdobyła II miejsce. Natomiast Francisz-
kowi Drozdowskiemu jury przyznało wyróżnie-
nie. Wszyscy nagrodzeni to uczniowie klasy 3 B 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Za-
mościu. Prace powstały w pracowni projektowa-

nia graficznego pod okiem nauczyciela prowa-
dzącego Mateusza Kitki. 

Na konkurs w kategorii plakat wpłynęło 276 
prac z 32 szkół plastycznych z Polski i ze świata 
w  tym m.in. z  Litwy, Czech, Bułgarii, Łotwy czy 
Chorwacji. Organizatorami konkursu było Cen-
trum Edukacji Artystycznej i  Zespół Państwo-
wych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makow-
skiego w Łodzi.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i  ży-
czymy dalszych sukcesów na arenie międzyna-
rodowej. 

Młodzieżowy Dom Kultury, Galeria Fotogra-
fii Pozytyw oraz autorka Ada Gałan ser-
decznie zapraszają na otwarcie wystawy 

fotografii pt. „Santo Domingo”. Wernisaż odbęd-
zie się 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 16:30 w Ga-
lerii Pozytyw działającej przy Młodzieżowym Do-
mu Kultury, ul. Kamienna 20.

Santo Domingo - ta wystawa to opowieść o miej-
scu, które wiele osób postrzega jedynie poprzez pry-
zmat turystyki - oczami wyobraźni widzą rozległe 
piaszczyste plaże, nieskazitelnie czystą wodę, palmy 
wyginające się w stronę oceanu. Nie zauważają lu-
dzi, którzy to miejsce zamieszkują. Fotografie pokazu-
ją elementy, których się nie zobaczy na pocztówkach 
z tego rejonu. Zawierają fragmenty codziennego ży-
cia Dominikańczyków, często tak inne od tych, które 
obserwujemy w naszym kraju. Pozwalają na głębszy 
wgląd w ich problemy, przedstawiają ich jako ludzi, 
którzy muszą radzić sobie często z niedogodnymi wa-
runkami i biedą panującą w kraju. Mimo tego, można 
dostrzec w nich radość ze zwykłego, prostego życia.

Ada Gałan - maturzystka I Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w 
Zamościu. Pierwszy własny aparat kupiła w wieku 9 
lat - wtedy zaczęła swoją przygodę z fotografią. Bę-
dąc w liceum zaczęła uczęszczać na zajęcia do Mło-
dzieżowej Pracowni Fotografii „Negatyw” przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego w Zamo-
ściu. Od tamtej pory jej artystyczny rozwój nabrał roz-
pędu, czego efektem są coraz lepsze zdjęcia. Wie-
le inspiracji czerpie z podróży. Dzięki fotografowa-
niu utrwala piękne chwile, miejsca i ciekawych ludzi. 
Na swoich fotografiach dokumentuje relacje między-

ludzkie, pełne niezwykłych i zaskakujących historii. 
Interesuje się psychologią i właśnie z tym kierunkiem 
wiąże swoją przyszłość.

Wystawa autorki jest inauguracją działalności ga-
lerii „Pozytyw”. Ekspozycja współfinansowana jest 
przez Miasto Zamość.

POZYTYW - Galeria MDK, powstała w celu pre-
zentacji i promocji twórczości młodych artystów. Bę-
dą w niej pokazywane wystawy wychowanków MDK, 
jak również dzieci i młodzieży z poza placówki. To tu-
taj będą odbywały się spotkania autorskie i warszta-
ty artystyczne rozwijające uzdolnienia i pasje. W pla-
nach inicjatorów nowego miejsca wystawienniczego 
jest prezentacja fotografii i innych sztuk wizualnych, 
takich jak: rysunek, grafika, malarstwo. Taka działal-
ność wzmocni ofertę edukacji kulturalnej MDK, jak 
również będzie nowym i atrakcyjnym elementem uzu-
pełniającym szeroko realizowane działania kulturalne 
w Zamościu - mieście Światowego Dziedzictwa Kultu-
ry UNESCO.

Najlepsi uczniowie I  Liceum im. Jana Za-
moyskiego w  Zamościu zostali docenie-
ni i  otrzymali stypendia za dobrą pracę 

i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zosta-
li uczniowie z najwyższą średnią: Gabriel Bednarz 
i Hubert Sobestiańczuk.

Trzy osoby: Jakub Pacaj, Aleksandra Tarase-
wicz i Piotr Zaręba zdobyły stypendia w ramach 
programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-
2023” współfinansowanego przez Unię Europej-
ską za bardzo wysokie wyniki w nauce i osiągnię-
cia w olimpiadach.

Aleksandra Sędziak została laureatką pro-
gramu stypendialnego „Lider Wiedzy i  Ochrony 
Środowiska” za promocję wiedzy i  postaw pro-
ekologicznych 

Jedna osoba została beneficjentem  stypen-
dium Fundacji Zakłady Kórnickie, natomiast aż 
pięćdziesięciu uczniów, które ukończyły I semestr 
ze średnią powyżej 4,5, otrzymało stypendia mo-
tywacyjne.

W szkole przyznawane jest też szczególne sty-
pendium im. Bolesława Hassa, byłego dyrekto-
ra I Liceum, ufundowane przez jego syna, preze-
sa firmy Betasoap. Jest to wsparcie finansowe dla 
szczególnie uzdolnionej młodzieży mające służyć 
rozwianiu talentów i pasji. W tym roku przyznano 
je 22 uczniom, którzy wykazali się osiągnięciami 
w  olimpiadach, konkursach i  innych formach ry-
walizacji naukowej oraz artystycznej.

Wszystkim nagrodzonym należą się gratula-
cje, oby stypendia stały się motywacją do podej-
mowania ambitnych zadań i  zapowiedzią kolej-
nych sukcesów.

Po raz trzynasty Bur-
sa Międzyszkol-
na Nr 2 w  Zamościu 

zorganizuje Przegląd Po-
ezji Śpiewanej Poświęco-
ny Twórczości Marka Gre-
chuty.  Przegląd odbędzie 
się 27 kwietnia 2022 roku 
w  Zamojskim Domu Kul-
tury.  Gościem specjalnym 
wydarzenia będzie Basia 
Stępniak - Wilk z zespołem.

O godzinie 9.30 wystar-
tuje część konkursowa. Na-
tomiast o  godz. 15.00 roz-
pocznie się Koncert Laure-
atów oraz gościa specjalne-
go Basi Stępniak - Wilk z ze-
społem.

Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objął Pre-
zydent Miasta Zamość An-
drzej Wnuk.
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Świadczenia za przyjęcie Świadczenia za przyjęcie 
pod dach rodzin z Ukrainypod dach rodzin z Ukrainy

Bezpieczne schronienie u strażakówBezpieczne schronienie u strażaków

23 marca 2022 roku w  sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Zamościu odbyło się 

wręczenie nagród za wybitne osią-
gnięcia sportowe w  2021 roku. Li-
sty gratulacyjne oraz nagrody dla 
najlepszych zawodników i trenerów 
wręczyli Starosta Zamojski Stani-
sław Grześko oraz Wicestarosta Za-
mojski Witold Marucha. Nagrodzeni 
sportowcy to:

Klub Sportowy „Agros” Zamość:

• Patryk Krupa – gm. Łabunie, brą-
zowy medalista Mistrzostw Świata 
i rekordzista Europy w biegu szta-
fetowym;

• Michał Mazur – gm. Łabunie, zło-
ty medalista w rzucie młotem pod-
czas Mistrzostw Polski;

• Arkadiusz Przyczyna – gm. Ko-
marów, brązowy medalista pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów 
w podnoszeniu ciężarów;

• Martyna Seń – gm. Zamość, srebr-
na medalistka w  biegu na 200m 
podczas Mistrzostw Polski;

• Wiktoria Łuczak – gm. Sitno, złota 
medalistka w pchnięciu kulą pod-
czas Mistrzostw Polski;

• Kinga Staszczuk – gm. Zamość, 
brązowa medalistka w  trójskoku 
podczas Mistrzostw Polski;

• Damian Wróblewski – gm. Za-
mość, brązowy medalista podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów w Sumo;

• Bartłomiej Ostasz   – gm. Sitno, 
medalista Mistrzostw Polski Stu-
dentów w łucznictwie;

• Maksymilian Dorn   – gm. Szcze-
brzeszyn, złoty medalista podczas 
Mistrzostw Polski Juniorów w pod-
noszeniu ciężarów.

Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” 
Zamość:

• Marta Gruszkiewicz – gm. Ada-
mów, trzykrotna medalistka Mi-
strzostw Europy w sumo, medalist-
ka Mistrzostw Polski w sumo, zapa-
sach i koluchstylu;

• Agata Kucner – gm. Adamów, 
srebrna medalistka Mistrzostw Eu-
ropy Kadetek w sumo;

• Mateusz Naworol – gm. Adamów, 
brązowy medalista Młodzieżo-
wych Mistrzostw Europy w  sumo, 
medalista Mistrzostw Polski Mło-
dzieżowców w sumo.

Uczniowski Klub Sportowy „Azy-
mut” Siedliska:

• Marta Sierkowska – gm. Zamość, 
srebrna medalistka Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw Młodziczek 
w Biegu na Orientację w biegu szta-
fetowym, wielokrotna medalistka 
Mistrzostw Województwa Lubelskie-
go w biegach na różnych dystansach;

• Izabela Dobromilska – gm. Za-
mość, srebrna medalistka Między-

wojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
czek w Biegu na Orientację w bie-
gu sztafetowym, wielokrotna me-
dalistka Mistrzostw Województwa 
Lubelskiego w biegach na różnych 
dystansach;

• Ewelina Bożek – gm. Zamość, 
srebrna medalistka Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzi-
czek w Biegu na Orientację w bie-
gu sztafetowym, wielokrotna me-
dalistka Mistrzostw Województwa 
Lubelskiego w biegach na różnych 
dystansach.

Zamojski Klub Karate „Kyokushin”:

• Martyna Nowosad   – gm. Ko-
marów, brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy w kategorii kumi-
te Młodziczek;

• Krystian Jakubczak – gm. Ko-
marów, siedmiokrotny medalista 
w kategoriach Młodzik;

• Jakub Przyczyna – gm. Koma-
rów, siedmiokrotny złoty medali-
sta w kategoriach Młodzik;

• Dawid Kania – gm. Łabunie, jeden 
z czołowych młodych zawodników 
w kraju w kategorii Kadet;

• Alan Kania – gm. Łabunie, wielo-
krotny medalista ogólnopolskich 
i  międzynarodowych turniejów 
w kategoriach Młodzik.

■

W  związku z  realizowaną przez 
Miasto Zamość przebudową 
ulicy Partyzantów od początku 

kwietnia kierowcy napotkają poważne 
utrudnienia w ruchu. 

Jak informuje zamojski ratusz - za-
mknięty dla ruchu pojazdów będzie frag-
ment tej ulicy na odcinku od Ronda Braci 
Pomarańskich (Partyzantów – Okopowa 
- Łukasińskiego) do wjazdu do delegatu-
ry Urzędu Wojewódzkiego. Dojazd na par-
king przy PZU będzie możliwy wjazdem od 
strony budynku Urzędu Miasta (przy Party-
zantów 10). Zamknięcie tego odcinka ulicy 
podyktowane jest koniecznością wykona-
nia nawierzchni z kostki granitowej.

W  ramach zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3327L od km 0+012 
do km 0+848 ulicy Partyzantów w Zamo-
ściu (odcinek od ronda Braci Pomarańskich 
do ronda przy II LO)”przewidziano: prze-
budowę nawierzchni jezdni, budowę par-
kingu, przebudowę zatok autobusowych, 
przebudowę zjazdów publicznych, budo-
wę ciągu pieszo rowerowego, przebudo-

wę skrzyżowań ulic podporządkowanych, 
budowę wiat przystankowych wraz z mon-
tażem ławek, koszy na śmieci i tablic rekla-
mowych, budowę kanalizacji sanitarnej, 
wymianę kabla oświetleniowego, przebu-
dowę oświetlenia ulicznego, budowę ka-
nału technologicznego.

Inwestycja zyskała dofinansowanie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na 2022 rok na zadania powiatowe 
i zadania gminne.

Zamojski magistrat poinformo-
wał, że podmioty, w szczegól-
ności osoby fizyczne, prowa-

dzące gospodarstwo domowe, któ-
re zapewniły zakwaterowanie i wy-
żywienie obywatelom Ukrainy, któ-
rzy przybyli na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w związku z działa-
niami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego państwa mogą ubie-
gać się o świadczenie pieniężne z te-
go tytułu. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ra-
dy Ministrów z dnia 15 marca, wyso-
kość świadczenia, wynosi 40 zł za oso-
bę dziennie. Jest ono wypłacane z dołu, 

za okres faktycznego zapewniania oby-
watelom Ukrainy zakwaterowania i wy-
żywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli 
warunki zakwaterowania i wyżywienia 
zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub 
gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski o uzyskanie świadczenia 
wraz z kartami osób przyjętych do za-
kwaterowania można pobrać i złożyć 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Zamość, Rynek Wielki 13. Wzór 
wniosku wraz z kartą osoby przyjętej 
do zakwaterowania można pobrać tak-
że ze strony: www.zamosc.pl

W  związku z  trwającą woj-
ną na Ukrainie oraz szeroko 
rozumianą pomocą udzie-

loną przez stronę polską, w  strażni-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wi-
słowcu (gm. Stary Zamość), od 1 mar-
ca br., funkcjonuje punkt czasowego 
pobytu dla 25 osób. 

Punkt zorganizowano przy wspar-
ciu Urzędu Gminy w Starym Zamościu 
oraz Starostwa Powiatowego w Zamo-
ściu. Obecnie w punkcie tym przebywa 
15 matek z dziećmi. Dzieci przy wyko-
rzystaniu zdalnego nauczania uczest-
niczą w zajęciach szkolnych ukraińskie-
go systemu nauczania. 

W ubiegłym roku strażnica zosta-
ła oddana do użytkowania po prze-
prowadzonym generalnym remoncie.

- W  lokalu zorganizowane jest 
zaplecze socjalne z  kuchnią. Odpo-
czynek osób prowadzony jest w  sa-
li głównej. Posiłki przygotowują sa-
mi uchodźcy z  pozyskanych darów 
od lokalnej społeczności. Składamy 
szczególne słowa podziękowania dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
udzielają pomocy osobom uciekają-
cym przed wojną.- mówi Andrzej Szoz-
da, rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej PSP w Zamościu.

Zwyczaje wielkanocneZwyczaje wielkanocne

W Bursie Międzyszkolnej Nr 
2 w Zamościu odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu 

„Spotkań Międzypokoleniowych”, 
na którym słuchacze Zamojskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku spo-
tkali się z młodzieżą bursy. 

Współpraca obu środowisk, za-
inicjowana kilkanaście lat temu przez 
dyrektora bursy Waldemara Leszczyń-
skiego oraz przedstawicieli Zamoj-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku zaowocowała wieloma wspólny-
mi, ciekawymi przedsięwzięciami. 
Młodzież z dużym zaangażowaniem 
podejmuje współpracę korzystając z 
wiedzy, umiejętności i doświadczeń 
starszego pokolenia. Z powodzeniem 

realizują się cele spotkań, którymi 
przede wszystkim są: przekazywanie 
młodemu pokoleniu wiedzy na temat 
polskiej historii, tradycji, zwyczajów 
regionalnych, wzmocnienie integracji 
i solidarności wewnątrz i międzypo-
koleniowej, budowanie więzi między 
pokoleniami i wiele innych nieocenio-
nych wartości wychowawczych i edu-
kacyjnych. 

Tematem ostatniego spotkania 
były zwyczaje i tradycje wielkanocne. 
Na wstępie Dyrektor Waldemar Lesz-
czyński powitał uczestników warsz-
tatów oraz wprowadził w temat spo-
tkania, następnie Pani Prezes ZUTW 
Halina Caban przybliżyła młodzie-
ży historię, tradycje i zwyczaje wiel-

kanocne naszego regionu. Młodzież 
wymieniała się własną wiedzą i spo-
strzeżeniami,  opowiedziała o tym jak 
u nich przebiegają święta, jakie przy-
gotowują potrawy na świąteczny stół 
oraz jak go ozdabiają.  Ze strony Se-
niorów padło pytanie do młodzie-
ży: „Jakie chcieliby, żeby były te świę-
ta?”  Ku zaskoczeniu wszystkich pa-
dła odpowiedź, że „Wolne od smart-
fonów”! 

Zasadniczą część spotkania sta-
nowiły warsztaty rękodzieła, na któ-
rych wychowankowie wspólnie z Se-
niorami wykonali pisanki w technice 
decoupage oraz inne ozdoby wielka-
nocne. Kolejne spotkanie warsztato-
we zaplanowano na 4 kwietnia.

http://www.zamosc.pl


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

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502

Sprzedam ciągnik C355 1973, 
po całkowitym remoncie. Tel. 

571 488 502

Sprzedam Opel Zafira 2001r.Tel. 506 
107 350

Sprzedam: obsypnik do ziemniaków, 
kultywator, obsypnik 3 - rzędowy 

do ziemniaków, 7-kołową przetrzą-
saczo -zgrabiarkę, kopaczkę 1-rzędo-
wą, cyrkularkę z silnikiem. Tel. 537 
996 979.

Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, ko-

parka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266

Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 

zł. Tel. 602 247 516

Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 

Tel. 571 488 502

Grabarka 7-gwiazdowa ciągnikowa. 
Tel. 884 639 376

Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 

2,900 zł. Tel. 515 292 504

Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 

do syreny. Tel. 602 180 912

Sprzedam prostownik Bester (6V, 12 
V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy do 

dętek, części do Kamaza- nowe i uży-
wane, filtr powietrza, filtr oleju. Tel. 
602 180 9

Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 

124 181

Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206

Sprzedam: Ursus 330 z narzędziami, 
koparkę, przyczepę samochodową, 

Tel. 535 244 848 lub 784 688 722

Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 

784 688 722

Sprzedam opony zimowe z felgami 
z Toyoty Verso, 4 sztuki, 205/55/16 

tel. 722 100 734

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

lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przystawka 1-skobowa do pługa do 
pługa 2, 3, 4 – skibowego, cena 

550 zł. Tel. 505 338 130

Opony zimowe 145/80 R13. Po jed-
nym sezonie, 4 szt, cena 50 zł/szt. 

Tel. 505 338 130.

Kultywator 15 łap, brony 3 ciężkie. 
Tel. 500 144 310

Sprzedam części nowe do Łady i 
Lady Samary. Tel. 516 898 477

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, dwu-
osiowy, 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 se-

zony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

Audi A4 w bardzo dobrym sta-
nie, z małym przebiegiem sprze-

dam lub zamienię na mniejszy. Tel. 
504 130 405

Kupię półkę bagażnika do opla Meri-
va. 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 silni-
kiem 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

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM
Dom drewniany, 60m2, kryty blachą, 

okna plastikowe, CO, gaz, garaż. Dział-
ka 200m2, Zamość. Cena – 285 tys. Zł. Tel. 
665 295 934.

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

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

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

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

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 
Wielkim (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. 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

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

szyna. Tel. 515 796 951

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

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

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie me-
dia, 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

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

KUPIĘ 
Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 

088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 
70 tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

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

WYNAJEM
Garaż do wynajęcia, Monte Cassino/ Za-

moyskiego. Tel. 501 778 445

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

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.

ZAMIENIĘ

Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-
rowany garaż zamienię na szerego-

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Sprzedam dom 150m2 w centrum Za-
mościa cena, 435 000   

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

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 119 tys.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM
 ■ Dystrybutor paliwa 3 szt. - 500 zł/ szt.
 ■ Szafka BHP 2 szt. - 200 zł/szt.
 ■ Cysterna 2000l - 1000 zł

TEL. 606 209 639 MALOWANIE 
DACHÓW

  
TEL. 604 217 219

POMPY CIEPŁA 
- SPRZEDAŻ,  

MONTAŻ, SERWIS 

OFERTĘ 
 PRZYGOTUJEMY  

W OPARCIU  
O INDYWIDUALNE  

POTRZEBY  
ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE  
DANEGO OBIEKTU.

TEL. 727 003 673



SPRZEDAM
Ubranka, tanio, w dobrym stanie, od 

6 do 14 lat. Tel. 505 874 300

Dwie solidne pergole, cena 250 zł. 
Tel. 574 235 637

Wersalkę w dobrym stanie, kol-
or rudy, cena 250 zł. Tel. 574 

235 637

Łaty porozbiórkowe w dobrym sta-
nie. Tel. 574 235 637

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

Sprzedam grobowiec w parafii Płon-
ka. Tel. 513 042 729

Siano sprzedam. I i II pokłos, w 
małych kosteczkach, z koniczyną. 

Tel. 884 639 376

Sprzedam grubościówko- heblarkę. 
Tel. 692 796 377.

Dywan, stan db. 2,2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(100 zł), dywan strzyżony stan db., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Rower 24” chłopięcy, mało używa-
ny, dobrze wyposażony, Zamość.Tel. 

667 297 725

Dywan 140x190, szaro-zielony, 
chłopięcy. Tel. 667 297 725

Sprzedam maszynę Łucznik, waliz-
kowa, w dobrym stanie. Tel. 602 

247 516

Wersalka jak nowa, mało używana, 
jasna, 700 zł. Tel. 602 247 516

Rowery 4 szt.  
Tel. 608 074 175

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe. Tel. 608 074 175

Maszyna do pisania walizkowa, Eri-
ca 30-50 zł. Tel. 605 098 505

Wiertarka 16 cm z uchwytem 16 
cm, 50 zl. Tel. 605 098 505

Wiertarka Celma z uchwytem 13 
cm, 50 zł. Tel. 605 098 505

Sprzedam słupki metalowe, rury – 
grube ścianki. Tel. 665 225 697

Sprzedam młynek stary, sprawny i 
wałek do cyrkularki (piły tarczowej), 

mały 35 cm dł. Na stożek i jeden pasek 
klinowy. Tel. 884 639 376

Sprzedam topiarkę do wosku marki 
Thompson. Tel. 605 665 254

Tanio sprzedam garaż drewniany, 
rozbierany. Tel. 605 665 254

Pampersy dla dorosłych, roz 4., 
3 opakowania po 30 sztuk, pi-

anka pielęgnująca Semi- 2 szt., Su-
docrem 125 g – 1 opakowanie. Tel. 
730 004 404

Działka budowlana 0,77 ha w 
Łabuniach, ul. Lipowa, prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Płyty gramofonowe, winylowe, hurt 
5-10 zł, Zamość. Tel. 750 348 950.

Telewizor 17” Thompson TV naziem-
na+ antena, tanio. Tel. 730 348 950

4-osobowy grobowiec ul. Bołtucia, 
cmentarz Prawosławno - Katolicki. 

Tel. 795 949 510

Okazja, sprzedam dwie pary nart 
z butami od 8-15 lat. Tel. 885 

750 203

Sprzedam bardzo tanio używa-
na pralkę Amica Comfort Plus tel. 

662 036 198

Wersalkę, 2 fotele, fotel rozkłada-
ny, stolik okrągły, tanio. Tel. 798 

456 030

Betoniarkę “250” tel. 790 272 550. 
Tel. 790 272 550

terma 80l nowa do ciepłej wody. Tel. 
500 144 310

Lornetkę myśliwską Zaiss 7x50 Pro-
fesjonalna, tel. 604 281 010

Telewizor 21” Thomson, TV naziem-
na+ antena. Tel. 730 348 950

Zestaw stół do kuchni + 4 pufy, dł. 
110 cm, szer. 60, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Płyty gramofonowe, winylowe, hur-
tem od 5-10 zł/ szt. Zamość. Tel. 

730 348 950

Kuchenka mikrofalowa z grilem BMG 
25-4EI tel. 609 204 222

Telewizor do odbioru kablowego 
Daewoo 40” cena symboliczna tel. 

792 512 363

Zamrażarka szafkowa, polar, cena 50 
zł. Tel. 690 445 469

Rozdrabniacz do gałęzi RE 2000, cena 
100 zł. Tel. 690 445 4

Sprzedam stół rozkładany+ 4 krz-
esła oraz drewno na opał. Tel. 519 

448 338.

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową, stelaż dębowy. Tel. 502 

685 595

Stół kuchenny dębowy z narożnikiem 
tel. 84 638 59 08

Rower męski. Tel. 894 638 59 08

Bojler gazowy 80l włoski. Tel 792 
400 306

Kompletne koła do Opla corsy – opo-
ny zimowe. Tel. 792 400 306

Dywan 3,5x 2,50, beż z brązem, cena 
150 zł. Tel. 84 638 59 08

Dwa fotele po 50zł.  
Tel. 84 638 59 08

Sanki drewniane, cena 70 zł. Tel. 84 
638 59 08

Dywan 3x4, beż, jasny brąz. Tel. 605 
554 777

Nowe panele 42m2, jasne szare, 600 
zł. Tel. 605 554 777

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 

źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Kózka do sprzedania, 3 –letnia, doj-
na. Tel. 791 864 750

Oddam kotkę burę w dobre ręce, 2 - 
miesięczna. Tel. 697 317 790

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

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

KUPIĘ
Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 

podobną. Tel. 571 488 502

Dywan 2x3m w dobrym stanie i stół 
pokojowy. Tel. 790 532 060

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalów-
kę. 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 wieczorem. 

Tel. 507 955 372

INNE
Szukam opowieści z I Wojny Świa-

towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 
510 533 870

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740
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Wolny po 50-tce, samotny pozna pa-
nią wolną, na jesien życia. Nieza-

leżny pod każdym względem. Tel. 721 
945 454

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

czerwonych beretach), lat 53, zwiąże się 
na stałe z kobietą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna Pa-
nią w stosownym wieku, 22-400. 

Tel. 602 247 516

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

ru, 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 kobiety. 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

TOWARZYSKIE

Kopanie działki.  
Pilne tel. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód sto-
larza. Tel. 509 478 961

Prace: wycinka drzew, naprawy ogro-
dzie, spawanie, naprawy w domu. 

Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad starszą 
osobą, posiadam referencje, praca 

całodobowa. Tel. 510 691 982

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, posia-
dam doświadczenie. Tel. 514 568 954

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

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.

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

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

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

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

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

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

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

PRACA

Różne
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #14, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczyć do Redakcji ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #12/2022: „Dawać rady 

jest łatwo”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Słomiana Izabela z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 

do 12 kwietnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 05.04 do 16.04.2022 r.

Kiełbasa biała
regionalna
Kabanos

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

13 1 kg

99

12 1 kg

99

Filety śledziowe
solone a’la matjas

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

12 1 kg

99

10 1 kg

99

7 1 opak.

99 Twaróg sernikowy Primo
Zott
1 kg  

Majonez Hellmann’s
Unilever
405 ml, 3 rodzaje
cena za 1 litr = 13,56

z kuponem

A K T Y W U J

51 szt.

49

MEGA


