
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 

nr  20(353)

Wtorek  17  maja  2022 r. ISSN 2450-5579



2 Wtorek  17  maja  2022 r.    nr 20 (353)Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

Służą opieką i pocieszeniemSłużą opieką i pocieszeniem

20 - 22 maja 2022r. (piątek- 
niedziela): Weekend z  Fes-
tiwalem Millennium Docs 
Against Gravity, Centrum Kul-
tury Filmowej „Stylowy”, ul. 
Odrodzenia 9.

21 maja 2022r. (sobota), 
godz. 11:00 – 22:00: Koncer-
ty z okazji 30-lecia działalności 
spółki ELEWARR, Rynek Wielki 
w  Zamościu. Wystąpią m.in. 
Zespół Pieśni i Tańca Zamojsz-
czyzna, Orkiestra Symfonicz-
na im. Karola Namysłowskie-
go, gwiazdą wieczoru będzie 
zespół Golec uOrkiestra.

25 maja 2022r. (środa),  
godz. 17:00: Spotkanie z  cy-
klu „Palcem po mapie” - „Pod-
wodne krainy”. Gość: Wojciech 
Nawrocki. Wstęp wolny. Za-
mojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13.

27 maja 2022r. (piątek), 
godz. 12.00-15.00: Woje-
wódzkie Obchody Dnia Stra-
żaka 2022 połączone z  Jubi-
leuszem 140-lecia zamojskiej 
Straży Pożarnej. Rynek Wielki.

28 maja 2022r. (sobota):  Za-
mość 3x3 Twierdza Cup 2022, 
Rynek Wielki w Zamościu. 

4-5 czerwca 2022r. (sobota, 
niedziela), godz. 8:00-21:00: 
XVIII Jarmark Hetmański – 
Festiwal Produktu Lokalnego 
„Smaki Zamościa i  Roztocza” 
Promocja produktów lokal-
nych, targi sztuki ludowej, ko-
lekcjonerskiej, rękodzieła ar-
tystycznego, koncerty i poka-

zy artystyczne. Teren Zespołu 
Staromiejskiego.

7 czerwca 2022r. (wtorek), 
godz. 8.30- 15.00: Mistrzo-
stwa Województwa Lubelskie-
go w Bocci i Paralekkoatletyce, 
obiekty zamojskiego OSiR-u.

10-13 czerwca 2022r. (pią-
tek-poniedziałek): Festiwal 
Teatru Polskiego Radia i  Te-
atru Telewizji Polskiej „Dwa 
Teatry”. W  programie: pro-
jekcje spektakli, słuchowiska, 
koncerty, warsztaty, spotkania 
z gwiazdami i wiele innych. Te-
ren Zespołu Staromiejskiego.

11 czerwca 2022r. (sobota) 
godz. 21.00: Zamojska Arle-
kinada 2022, Widowisko arty-
styczne nawiązujące do Kar-
nawału Weneckiego organi-
zowane przez Zamojski Dom 
Kultury, Rynek Wielki.

19 czerwca 2022r. (niedzie-
la) godz. 20.00: Zamojska Ku-
palnocka. W  programie: ple-
cenie wianków, odprawienie 
obrzędu kupalnego, rzuca-
nie wianków do wody, ogni-
sko i potańcówka. Park Miejski 
w Zamościu.

21-24 czerwca 2022r. (wto-
rek- piątek): „Książka – odkryj 
więcej!” XII Zamojski Festiwal 
Książki. Rynek Wodny.

25 czerwca – 10 lipca 2022r.: 
47. Zamojskie Lato Teatralne

Festiwal teatralny z  Buławą 
Hetmańską – nagrodą pu-
bliczności.

Kalendarz  najbliższych Kalendarz  najbliższych 
 wydarzeń  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

 
      

 

Bajki Symfoniczne 
„Jaś i Małgosia” 

       „Stoliczku nakryj się” 
 

 
 
 
 
 
 

Orkiestra Symfoniczna  
im. Karola Namysłowskiego 
w Zamościu 
 

zaprasza na niezwykły koncert symfoniczny dla dzieci-Bajki Symfoniczne takie jak: „Jaś 
i Małgosia” oraz „Stoliczku nakryj się” z muzyką Mariusza Matuszewskiego. Projekt przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku od czwartego do dwunastego roku życia, ale i starszych.  
Atrakcyjne utwory, znakomicie ilustrują akcję czytanej na żywo bajki, przez znakomitych 
krakowskich i warszawskich aktorów. Dwa poematy symfoniczne z ich recytacją, wzbogaca 
prezentacja,  specjalnie zaprojektowanych i narysowanych ilustracji i animacji na ekranie 
kinowym. Całość dopełni muzyka na żywo, wykonywana przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola 
Namysłowskiego w Zamościu, pod batutą Tadeusza Wicherka. 
 
Spotkanie z orkiestrą, widowiskowa oprawa 
i przystępne, łatwo zapadające w ucho melodie, 
to wszystko razem, pozostawi ogromne wrażenie 
i zachęci najmłodszych do dalszych podróży 
w świat muzyki. 
 
Koncert dnia 01.06.2022r.  
godz. 10:00, 12:00, 17:00 
oraz                 06.12.2022r. 
godz. 10:00, 12:00, 17:00 
 
 
Zamojski Dom Kultury w Zamościu 
ul. Partyzantów 13 
22-400 Zamość 
 

 
 
 
 
Kontakt: 
Krzysztof Adamczuk  Marcin Mróz 
Organizator Pracy Artystycznej       Organizator Pracy Artystycznej 
tel.795 120 281          tel.508 940 084 
k.adamczuk@namyslowiacy.pl                                    m.mroz@namyslowiacy.pl 

Pielęgnują, pocieszają, przynoszą 
ulgę, stoją ramię w ramię z chory-
mi – pielęgniarki i  pielęgniarze, 
bo o  nich mowa, 12 maja obcho-
dzą swoje wielkie święto.

Przez lata ich zawód mocno ewo-
luował. Dziś to wysoko wyspecjalizo-
wani pracownicy służby zdrowia, któ-
rzy ciągle się rozwijają. Pracując z cho-
rymi muszą też być po trochę psycho-
logami, terapeutami i  rehabilitanta-
mi. O swoim życiu zawodowym, któ-
re trudno oddzielić od tego prywat-
nego, opowiedziały nam dwie pielę-
gniarki onkologiczne.

Zawód pielęgniarki zajmuje dru-
gie miejsce w rankingu zawodów za-
ufania społecznego. Co skłoniło Pa-
nie do tej drogi zawodowej?

Mgr Grażyna Drąg – Pielęgniarka 
Oddziałowa Oddziału Radiotera-
pii, NU-MED Centrum Diagnostyki 
i Terapii Onkologicznej Katowice

-Wychowałam się w  domu wie-
lopokoleniowym razem z  rodzicami 
i  dziadkami.   Jako mała dziewczyn-
ka zawsze obserwowałam swoją ma-
mę, która z wielkim oddaniem opie-
kowała się swoimi rodzicami i teścia-
mi. To zrobiło na mnie ogromne wra-
żenie. Z  czasem sama zaczęłam jej 
pomagać i zapragnęłam wykonywać 
zawód, którego głównym celem jest 
niesienie pomocy potrzebującym.

Mgr Edyta Naworol – Pielęgniarka 
Koordynująca NU-MED Centrum 
Diagnostyki i Terapii Onkologicz-
nej Zamość

Zawsze chciałam pracować 
z  ludźmi dorosłymi, uczestniczyć 
w ich radościach i troskach. Po wie-
lu latach pracy wiem, że mam realny 
wpływ na to jak mogą to przeżyć. To 
daje ogromną satysfakcję i nigdy nie 
chciałbym robić nic innego.

Jak wyglądała Pań droga zawo-
dowa?

Mgr Grażyna Drąg: W  latach 
80-tych w  których rozpoczynałam 

naukę, zawód pielęgniarki był nie-
zwykle prestiżowym. Dostanie się 
do liceum medycznego wymagało 
wiele nauki i zaangażowania ze stro-
ny uczniów. Po ukończeniu szkoły 
podjęłam pracę w  Szpitalu Klinicz-
nym na ul. Ceglanej w  Katowicach. 
Wówczas był to szpital okulistyczny. 
Zaczęłam pracę w  Oddziale Okuli-
styki Dorosłych. W międzyczasie roz-
poczęłam studia I i II stopnia. Ukoń-
czyłam także studia podyplomo-
we z zakresu Zarządzania w Ochro-
nie Zdrowia. Brałam również udział 
w wielu kursach i szkoleniach.

W  2013 roku Szpital rozszerzył 
swoją działalność o Onkologię i roz-
poczęłam pracę jako Oddziałowa 
w  Oddziale Radioterapii. W  sumie, 
pracuję już 32 lata w  zawodzie pie-
lęgniarki.

Mgr Edyta Naworol: 27 lat w zawo-
dzie pielęgniarki, ale tak naprawdę 
zaczęło się 14 lat temu przygodą za-
jęć prowadzonych jako wykładowca 
z  zakresu Onkologii na wydziale Fi-
zjoterapii. Potem specjalizacja ge-
riatryczna, następnie stworzenie ze-
społu pielęgniarek szpitala Onkolo-
gicznego, jego organizacja, szereg 
szkoleń onkologicznych i specjaliza-
cja Onkologiczna. To tak w  wielkim 
skrócie.

Czym charakteryzuje się praca 
z pacjentem onkologicznym?

Mgr Grażyna Drąg: Praca z pacjen-
tem onkologicznym bywa trudna. 
Pacjenci, którzy słyszą diagnozę 'rak' 
często są w  złym stanie psychicz-
nym. Dlatego tak ważna jest umie-
jętność docierania do takich wła-
śnie chorych. Każdy pacjent wcho-
dzący po raz pierwszy na oddział 
czuje przerażenie. My musimy zro-
bić wszystko by przestał się bać. By 
poczuł namiastkę domu. By czuł, że 
ma w nas wsparcie. Oprócz leczenia 
chcemy pacjentom dać coś więcej. 
Dlatego niezwykle istotne są dla nas 
wszelkie pozamedyczne aktywności 
– dbamy o to by pacjent mógł się zre-
laksować czytając książkę, słuchając 

muzyki, grając w  gry czy po prostu 
leżąc na leżaku.

Mgr Edyta Naworol: Pacjent onko-
logiczny ma poczucie naznaczenia 
i  skrzywdzenia przez los. Jego po-
dejście do choroby nowotworowej 
i jego reakcje na tę chorobę bywają 
różne. Różne są również jego prze-
miany w trakcie leczenia. Jako pielę-
gniarka onkologiczna słucham tego 
co mówi pacjent werbalnie i niewer-
balnie, staram się go zrozumieć i po-
stawić się w jego sytuacji, zachowu-
jąc swoje bezpieczeństwo. Przyjmu-
ję jego emocje, ale nie przeżywam 
ich. To w naszym zawodzie jest nie-
zwykle ważne.

Co daje Paniom praca w Oddziale 
Onkologicznym? Czy daje ona sa-
tysfakcję?

Mgr Grażyna Drąg: Myślę, że praca 
w Oddziale Radioterapii to to co za-
wsze chciałam robić. Tutaj się speł-
niam i czerpię satysfakcję z pomaga-
nia pacjentom onkologicznym. Sami 
zaś pacjenci, swoim nastawieniem, 
uśmiechem i wdzięcznością dają mi 
wiele powodów do radości i siłę do 
wykonywania tej trudnej pracy.

Mgr Edyta Naworol: W bardzo trud-
nym dla mnie okresie żałoby, mło-
da, umierająca pacjentka, matka trój-
ki dzieci, obdarowała mnie swoimi 
troskami, bólem i  strachem przed 
śmiercią. Jestem jej za to ogromnie 
wdzięczna. Bo to doświadczenie bar-
dzo mnie wzbogaciło pokazując ja-
kim wielkim zaufanie mnie obdaro-
wała. Wiem to co daje największą ra-
dość pacjentowi onkologicznemu to 
poczucie bezpieczeństwa, brak bó-
lu, szczerość i obecność osób do któ-
rych ma zaufanie.
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Konsultacje społeczne ws. budowy linii kolejowychKonsultacje społeczne ws. budowy linii kolejowych Wizyta partnerskaWizyta partnerska

Wymień elektrośmieci na nasiona łąki kwietnejWymień elektrośmieci na nasiona łąki kwietnej

Mieszkańcy Zamościa oraz 
Gminy Zamość wkrótce bę-
dą mogli wziąć udział w kon-

sultacjach społecznych w  sprawie 
budowy linii kolejowych na odcin-
kach:  Trawniki – Krasnystaw  oraz 
Wólka Orłowska – Zamość – Toma-
szów Lubelski – Bełżec.

Firma Egis Poland Sp. z o.o. w skła-
dzie w konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. 
oraz JAF-GEOTECHNIKA na zlecenie 
Centralnego Portu Komunikacyjne-
go realizuje Studium Techniczno-Eko-
nomiczno-Środowiskowe dla projektu 
„Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawni-
ki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – 
Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec” 
i zaprasza na konsultacje społeczne.

Spotkanie konsultacyjno – in-
formacyjne dla mieszkańców Gmi-
ny  Zamość  odbędzie się  19.05.2022 
r. o  godz.  19:30 w  Świetlicy Wiejskiej 
w Mokrem (adres: Mokre 116)

Spotkanie konsultacyjno – infor-
macyjne dla mieszkańców Miasta  Za-
mość  odbędzie się  19 maja 2022 r. 
o godzinie 16:00 w sali Consulatus Ra-
tusza Miejskiego w  Zamościu (adres: 
Rynek Wielki 13).

Na stronie Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego (cpk.pl) znajduje się 
dokument pn. „Studium Techniczno-
-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Bu-
dowy linii kolejowej nr 54 Trawniki –
Krasnystaw i  nr 56 Wólka Orłowska–
Zamość –Tomaszów Lubelski –Bełżec”, 

gdzie zostały zamieszczone informa-
cje dotyczące planowanych konsultacji 
i ankieta dla mieszkańców wraz z inte-
raktywną mapą umożliwiającą weryfi-
kację przebiegu linii kolejowej w obsza-
rze zainteresowania.

W dniach 5 – 7 maja Miasto Zamość go-
ściło delegację z miasta partnerskiego 
Schwäbisch Hall. Po raz pierwszy do Za-
mościa przyjechał nowy nadburmistrz 
Daniel Bullinger. 

Podczas wizyty odbyło się spotka-
nie w ratuszu z prezydentem Andrze-

jem Wnukiem i wiceprezydent Anną 
Marią Antos, zwiedzanie Starego Mia-
sta oraz sadzenie drzew na bulwarze 
Schwaebisch Hall. Ostatniego dnia wi-
zyty nadburmistrz oraz prezydent zło-
żyli symbolicznie kwiaty na terenie za-
mojskiej rotundy.Zrób wiosenne porządki!  Zamień 

elektrośmieci na nasiona roślin 
miododajnych! Już 20 maja 2022 

r., w godzinach od 10:00 do 18:00, przy 
Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. B.Pru-
sa 10 w Zamościu odbędzie się zbiórka 
elektrośmieci. Akcja odbędzie się w ra-
mach Eko Pikniku organizowanego pod 
hasłem „Włącz klimat na wiosnę”.

Celem akcji jest umożliwienie 
mieszkańcom szybkiego i  sprawnego 
pozbycia się starych oraz zalegających 
w mieszkaniach czy w domach elektro-
odpadów czyli urządzeń zasilanych na 
prąd, baterie lub akumulatory. W  ten 
sposób trafią one do profesjonalnych 
zakładów przetwarzania. Według ostat-
nich badań w  naszych domach prze-
trzymujemy aż 20 milionów sztuk elek-
troodpadów. Najwyższa pora się ich po-
zbyć i  przekazać je do recyklingu. Do-
datkowa korzyść to możliwość wymia-
ny elektrośmieci na nasiona łąk kwiet-
nych. Takie łąki są bardzo atrakcyjne 
i  dużo ciekawsze, niż trawa. Kolorowe, 
kwitnące i często pachnące rośliny, two-

rzą niepowtarzalne obrazy, które może-
my tworzyć w naszych ogrodach i cie-
szyć się nimi aż do jesieni.

Wszystkie oddane przez mieszkań-
ców Zamościa elektroodpady trafią do 
recyklingu, dzięki czemu zostaną od-
zyskane z  nich cenne substancje i  su-
rowce. Z części z nich powstaną jedyne 
w swoim rodzaju ule z recyklingu. Moż-
na je oglądać także w Zamościu.  W cza-
sie zbiórki elektrycznych śmieci, Funda-
cja Odzyskaj Środowisko przeprowa-

dzi warsztaty ekologiczne. „Opowiemy 
o  sekretnym życiu pszczół i  pokażemy 
praktyczny wymiar recyklingu. Odkry-
jemy też elektryczne śmieci jako dzieła 
sztuki trash-art.”.

Akcja, realizowana w  ramach pro-
jektu Elektryczne Śmieci, jest to efekt 
współpracy Urzędu Miasta Zamość 
z  Fundacją Odzyskaj Środowisko i  Or-
ganizacją Odzysku AURAEKO. Partne-
rem akcji jest Szkoła Podstawowa nr 8 
w Zamościu.

We wtorek, 10 maja prezydent An-
drzej Wnuk osobiście uczestniczył 
w sadzeniu dębu na rondzie Kard. 

Stefana Wyszyńskiego. 

Oprócz dębu przy ul. Wyszyńskiego zasa-
dzono 10 czerwonych kasztanowców. Jak in-
formuje zamojski ratusz - w najbliższym czasie 
planowane są kolejne, nowe nasadzenia.

Nasadzenia na rondzieNasadzenia na rondzie

http://cpk.pl


Miasto Zamość zajęło IV miejsce w woje-
wództwie lubelskim w Konkursie Preze-
sa GUS na najbardziej cyfrową gminę Na-

rodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021, wygrywając 7 laptopów o łącznej war-
tości blisko 30 000 zł.

Zadanie konkursowe polegało na zachęcaniu 
przez gminy jak największej liczby zobowiązanych 
na jej terenie osób do dokonywania samospisu in-
ternetowego, prowadzonego za pośrednictwem in-
teraktywnej aplikacji dostępnej na stronie interne-
towej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik samospisu internetowego, stano-
wiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin, 
uwzględniał samospis internetowy dokonany w 

okresie od początku do końca trwania NSP 2021, tj. 
od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

Ten sukces to niewątpliwie wynik aktywności i 
zaangażowania mieszkańców naszego miasta.

6 maja 2022 w lubelskich koszarach stawili się 
kolejni ochotnicy na szkolenie podstawowe. 
To już czwarte w tym roku wcielenie do Lu-

belskiej Brygady OT.

por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej poinformowała, że 
przygodę z wojskiem rozpoczęło właśnie 45 ochot-
ników z województwa lubelskiego, w tym 11 kobiet. 
Średnia wielu to 31 lat, a najstarszy ochotnik ma 52 
lata. Wśród kandydatów do terytorialnej służby woj-
skowej są studenci, uczniowie szkół o profilu mun-
durowym oraz przedstawiciele różnych zawodów 
w tym, m.in.: nauczyciel, magazynier, fotograf, me-
chanik, rolnik, radca prawny, fryzjer, górnik, opiekun 
medyczny, stolarz, fizjoterapeuta.

Pierwszego dnia szkolenia kandydaci prze-
szli formalności ewidencyjne. Następnie zosta-
li wyposażeni w mundury i sprzęt etatowy żołnie-
rza OT. Pożegnanie z „cywilkami” i założenie mun-
duru żołnierza wojska polskiego, to jedna z najważ-
niejszych chwil w życiu każdego ochotnika. Kolej-
nym etapem był test sprawności fizycznej z trzech 
dyscyplin sportowych: marszobieg na dystansie 3 
km, skłony tułowia, czyli tzw. brzuszki oraz pompki. 
W niedzielę nowo powołani rozpoczęli naukę pod-
staw żołnierskiego rzemiosła na obiektach wojsko-
wych w Chełmie i pobliskim Srebrzyszczu. 

Podczas intensywnego szkolenia ochotnicy na-
będą praktyczne umiejętności niezbędne żołnie-
rzowi do przetrwania na współczesnym polu wal-
ki. Oprócz wiedzy i umiejętności taktycznych, strze-
leckich, topografii, łączności i pierwszej pomocy me-
dycznej, przyszłych żołnierzy czekają zajęcia z musz-
try i znajomości regulaminów. Ochotnicy, którzy wy-

trwają do końca, złożą uroczystą przysięgę na sztan-
dar 2 LBOT, która odbędzie się 21 maja br. Szkolenie 
podstawowe otwiera trwający trzy lata cykl szkole-
niowy podczas, którego żołnierze przejdą szkolenia 
indywidualne, specjalisty oraz zgrywające, organizo-
wane w terenie, czyli w  stałych rejonach odpowie-
dzialności, w koszarach i na poligonach.

Jeśli chcesz zdobyć solidne przeszkolenie woj-
skowe i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo oj-
czyzny, lokalnej społeczności i swoich najbliższych, 
zapraszamy w szeregi 2 Lubelskiej Brygady OT. Naj-
bliższe wcielenie dla osób, które nie mają doświad-
czenia wojskowego odbędzie się 1 lipca br., a dla 
żołnierzy rezerwy 23 lipca br. 

Osoby zainteresowane powinny udać się do 
najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji 
(dawne WKU), w celu złożenia wniosku o powołanie 
do służby lub skorzystać z pomocy rekrutera - kon-
takty dostępne są na stronie www.rekruterzy.tery-
torialsi.wp.mil.pl
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Kolejni ochotnicy do służby w WOTKolejni ochotnicy do służby w WOT

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  
na obszarze LGD Ziemia Zamojskana obszarze LGD Ziemia Zamojska

Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 7Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 7

Zmagania mistrzów z niepełnosprawnościamiZmagania mistrzów z niepełnosprawnościami

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
jest organizacją zrzeszającą 9 gmin powia-
tu zamojskiego: Komarów Osada, Łabunie, 
Miączyn, Nielisz, Grabowiec, Skierbieszów, 
Stary Zamość, Sułów oraz Sitno. Powstało 
w 2008 roku jako inicjatywa społeczności lo-
kalnej, władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zadaniem Stowarzyszenia jest pobudzanie 
aktywności społeczności lokalnych oraz 
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez promocję walorów turystycznych, 
wspieranie przedsiębiorczości, ochronę 
zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
Zadania te są realizowane poprzez wdrożenie 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to dokument, 
który umożliwił wielu podmiotom realizację 
projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Budżet na realizację zaplanowanych działań 
wynosi 13  027 000 zł., w  tym na ogłaszane 
konkursy  10  376 000 zł.   Do końca 2021 r. 
ogłoszono 27 naborów wniosków w  ramach 
9 przedsięwzięć zaplanowanych w  Strategii. 
W odpowiedzi na nie wpłynęło 128 wniosków 
z czego 72 wnioski uzyskały dofinansowanie.

Kolejnym działaniem istotnym dla realizacji 
LSR Ziemia Zamojska jest aktywizacja. 
Budżet na te zadania wynosi 116  913 zł.  

W  ramach tego działania Lokalna Grupa 
Działania podejmuje wiele przedsięwzięć 
mających na celu zaktywizowanie lokalnej 
społeczności, są to m.in. szkolenia, wyjazdy 
studyjne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty 
rękodzieła artystycznego. Stowarzyszenie 
jest również organizatorem wielu konkursów: 
fotograficznych, konkursów świątecznych, 
konkursu na najciekawszą inicjatywę lokalną 
oraz konkurów ekologicznych. Działanie to 
obejmuje także promocję obszaru. W  tym 
zakresie LGD nagrało spot reklamowy, film, 
wydało szereg publikacji, broszur oraz 
różnego rodzaju gadżetów promocyjnych.

W  obecnym okresie programowania 
Stowarzyszenie zrealizowało 5 projektów 
współpracy na łączna kwotę 619  420 zł., a  2 
kolejne są już w przygotowaniu do realizacji. 
Zakres wsparcia tych 7 projektów to 806 000 
zł.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
Ziemi Zamojskiej to 44 wspartych inicjatyw 
na naszym obszarze, w  wyniku których 
poprawiła się infrastruktura społeczna, 
rekreacyjna i kulturalna. Naszymi działaniami 
wsparliśmy 28 lokalnych przedsiębiorców, 
którzy mogą się rozwijać. Pomagaliśmy także 
tym, którzy chcieli pozyskać dofinansowanie 
na utworzenie swojej firmy. 

Dominika Witkowska

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opra-
cowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014- 2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zamojskie I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Zamoyskiego znalazło się na 89 miej-
scu w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 

przygotowanym przez portal edukacyjny Wa-
szaEdukacja.pl, na podstawie danych uzyska-
nych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz or-
ganizatorów olimpiad przedmiotowych pod pa-
tronatem MEiN.

Zestawienie zostało utworzone, aby ułatwić 
ósmoklasistom i ich rodzicom wybór szkoły gwa-
rantującej wysoką jakość nauczania i dobry start 
w dorosłe życie. Uwzględniono w nim 1812 liceów 
zarówno publicznych jak i niepublicznych.  Pod 
uwagę wzięto wyniki z egzaminów maturalnych 
na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. 
Uwzględnione zostały również wyniki z ogólno-

polskich olimpiad przedmiotowych. Dodatko-
wym kryterium były wskaźniki edukacyjnej war-
tości dodanej (EWD). Taka różnorodność kryte-
riów zapewnia obiektywizację oceny szkoły.

Wysoka lokata I LO wynika głównie z wyników 
osiągniętych na egzaminie dojrzałości.

W 2021 roku na maturze z języka polskiego 
uczniowie osiągnęli średni wynik na poziomie 
63.72%, natomiast zdawalność wyniosła 100%. 
Jeśli chodzi o egzamin maturalny z matematyki, 
to uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 
80.89% a zdawalność wyniosła 100%. Zdawal-
ność matury z języka angielskiego wyniosła 100% 
a średni wynik uczniów był na poziomie 88.06%.

I LO jest na drugim miejscu wśród zamojskich 
liceów, pierwszym jeśli chodzi o szkoły publiczne.

9 maja 2022 r. w  Szkole Podstawowej nr 7 
z  Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 
Mickiewicza w  Zamościu  został podsumo-

wany projekt edukacyjny Ministerstwa Edukacji 
i Nauki Laboratoria Przyszłości. 

Swoją obecnością szkołę zaszczycili: Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński , Wi-
cekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w  Lublinie 
Piotr Szczepanik, Dyrektor Delegatury w  Zamościu 
Kuratorium Oświaty w Lublinie Monika Żur, Wicepre-
zydent Miasta Zamość Anna Maria Antos, Dyrektor 
Wydziału Oświaty Miasta Zamość Agnieszka Kowal, 
Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP, o. Andrzej 
Zalewski, przedstawiciele Rady Rodziców. Rolę go-
spodarza pełniła dyrektor szkoły Alicja Dubel.

Laboratorium Przyszłości to program, którego ce-
lem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych 
w  budowaniu wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach pro-
jektu Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała wsparcie fi-
nansowe wysokości 154.200,00 zł na zakup pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia.

Zaproszeni goście mieli okazję  zaobserwować, 
w jaki sposób zakupione pomoce są wykorzystywa-
ne podczas lekcji i  zajęć pozalekcyjnych, rozwijają-
cych umiejętności i zainteresowania uczniów.

Podczas spaceru po szkole zaprezentowano za-
jęcia: z klockami i  robotami Korbo, LEGO Education 
SPIKE Prime,  Robotami Q-SCOUT, okularami Class VR 
Premium, drukarką 3D, Myszami Code Go, Lego Edu-
cation BricQ Montion Essential Set. Goście wzięli tak-
że udział w lekcji chemii z wykorzystaniem Wirtual-
nego Laboratorium Chemicznego EMPIRIUSZ. Wie-
lu wrażeń dostarczyły zajęcia kulinarne Kuchcikowo, 
podczas których przygotowano słodki poczęstunek.

Zabawa i  nauka w  Laboratorium Przyszłości do-
starczyła każdemu uczestnikowi wielu emocji i wra-
żeń.

Już 7 czerwca na obiektach zamojskiego OSIRu 
zostaną wyłonieni Mistrzowie Województwa 
Lubelskiego w paralekkoatletyce oraz bocci.

Organizatorem zawodów jest Aktywny Klub 
Sportowy Osób Niepełnosprawnych Krok za krokiem 
w  Zamościu, Zespół Niepublicznych Szkół Specjal-
nych Krok za krokiem w  Zamościu, Klub Sportowy 
„Agros” oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Za-
mościu.

Boccia to sportowa dyscyplina paraolimpijska 
wywodząca od włoskiej gry w bule – bocce. Gra po-
lega na umieszczeniu specjalnych kul, nazywanych 
również bulami, jak najbliżej określonego celu. Za-
wodnicy mogą wprowadzać je na boisko w dowolny 
sposób. Dozwolone są rzuty, kopnięcia, stosowanie 
rynny wspomagającej, a także pomoc asystenta. Gra-

cze mogą przyjąć dowolną pozycję stojącą lub sie-
dzącą. Dzięki temu w boccię mogą grać osoby z nie-
pełnosprawnościami ruchowymi i  porażeniem mó-
zgowym. Gra uczy tolerancji i szacunku do przeciw-
nika oraz walki ze swoimi słabościami.

Komputery nagrodami w samospisieKomputery nagrodami w samospisie

I LO w Zamościu z wysoką lokatą w ogólnopolskim rankinguI LO w Zamościu z wysoką lokatą w ogólnopolskim rankingu

http://www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl
http://www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl
http://WaszaEdukacja.pl
http://WaszaEdukacja.pl
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Filmowy weekend z dokumentemFilmowy weekend z dokumentem

Legalna praca w Holandii na wyciągnięcie rękiLegalna praca w Holandii na wyciągnięcie ręki
Biuro pracy Work Centre (KRAZ nr 7098) 

zajmuje się pośrednictwem pracy 
u pracodawców holenderskich i  poszu-

kuje obecnie pracowników do niemal każdej 
branży: od rolnictwa przez logistykę i na pro-
dukcji kończąc. Z aktualnymi ofertami pracy 
można zapoznać się w biurach w Tomaszowie 
Lubelskim, Jaśle i Opolu.

Praca za granicą to wciąż popularna wśród 
Polaków forma zarobkowania. Polacy nie decy-
dują się jedynie na wyjazdy sezonowe. Do kra-
jów Europy Zachodniej udają się przez cały rok, 
szukając pracy nie tylko w rolnictwie, lecz tak-
że w przetwórstwie, przemyśle, usługach oraz 
na produkcji. Jednym z  najchętniej wybiera-
nych przez Polaków kierunkiem, w  tym rów-
nież mieszkańców naszego regionu, jest Ho-
landia. W przypadku mieszkańców regionu lu-
belskiego wyszukiwanie ofert pracy w tym kra-
ju jest o tyle łatwe, że w Tomaszowie Lubelskim 
od sześciu lat działa biuro pracy Work Cen-
tre. Firma ta zajmuje się pośrednictwem pra-
cy u pracodawców holenderskich od wielu lat. 
Wieloletnia współpraca z podmiotami działają-
cymi na terenie Holandii pozwala agencji pra-

cy Work Centre na stworzenie oferty dla osób 
poszukujących pracy zarówno na długi okres, 
jak i sezonowo. 

- Pracowników, którzy chcą podjąć pracę 
w  Holandii rekrutujemy przez cały rok. Zapo-
trzebowanie ze strony firm holenderskich nie 
słabnie pomimo pandemii wywołanej przez 
koronawirusa. Obecnie możemy zrekrutować 
znaczną ilość pracowników w takich branżach 
jak: rolnictwo, przetwórstwo, produkcja oraz 
usługi. Dla każdego znajdzie się praca ade-
kwatna do potrzeb i  wymagań. Oferty czeka-
ją na zainteresowanych pracą w Holandii w na-
szym tomaszowskim biurze od zaraz – przeko-
nuje Krzysztof Bieńko, koordynator Work Cen-
tre w Tomaszowie Lubelskim. 

Pracodawcy, z którymi współpracuje Work 
Centre zapewniają swoim pracownikom za-
kwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
opiekę medyczną, transport do pracy na tere-
nie Holandii i co najważniejsze -  dobre zarobki. 
Ponadto agencja jest w stałej współpracy z fir-
mami transportowymi, których busy kursują 
regularnie, umożliwiając przejazd do Holandii 
i powrót do Polski.    

Work Centre oferuje:

• legalne zatrudnienie,
• wynagrodzenie bez stawki wiekowej min. 10.48€ Brutto/h (produkcja), 10.92 € Brutto/h 

(logistyka), 11.06 € Brutto/h (ogrodnictwo),
• cotygodniowe wypłaty,
• dodatek wakacyjny oraz urlopowy,
• dodatek do wynagrodzenia dla kierowców samochodów służbowych (od 2,50 do 15 Eu-

ro/dzień),
• komfortowe zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach (z dostępem do Internetu) w ce-

nie 73,20 Euro/tydzień,
• szeroki pakiet ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 28,14 Euro tygodniowo,
• darmowy transport do i z miejsca pracy.

Każdy, kto szuka ofert pracy w Holandii może w łatwy sposób wypełnić formularz zgłoszenio-
wy znajdujący się na stronie internetowej agencji workcentre.com.pl lub skontaktować się z wy-
branym biurem Work Centre. W rekrutacji on-line może wziąć udział każda osoba zainteresowana 
ofertami pracy, bez względu na to, w jakim zakątku Polski mieszka.

Tomaszów Lubelski  | ul. Kościuszki 24 pok. 4 | tel. 533 966 678, 533 111 037

Jasło | ul. 3 Maja 30 | tel. 519 138 005, 797 351 037

Opole | ul. Ozimska 48 pok. 23 | tel. 77 441 0554, 533 155 868, 739 230 594, 533 087 111

Portret Steve’a  McCurry’ego – auto-
ra słynnej fotografii przedstawiają-
cej zielonooką afgańską dziewczyn-

kę; filmowe studium życia krowy; los dzie-
ci z ukraińskiej strefy wojennej, podróż po 
VRChacie, zapierające dech w  piersiach 
obrazy najpiękniejszych rzek świata oraz 
morskie głębiny to tematy dokumentów 
prezentowanych podczas Weekendu z Fe-
stiwalem Millennium Docs Against Gravi-
ty. To wydarzenie, które kształtuje opinie, 
otwiera szerzej oczy i inspiruje do głębszej 
refleksji. Projekcje filmowe 19. edycji festi-
walu odbędą się w Centrum Kultury Filmo-
wej „Stylowy” w Zamościu w dniach 20-22 
maja 2022.

Program Weekendu z  Festiwalem MDAG 
2022:

20 maja 2022 | piątek
18:00 Krowa
19:45 McCurry. W pogoni za kolorem
21 maja 2022 | sobota
18:00 Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywi-
stości
19:45 Dom z drzazg
22 maja 2022 | niedziela
17:00 Rzeka
18:30 Podwodne życie Jacques’a Cousteau
Bilety na 1 film: 12 zł (ulg.), 14 zł (norm.), 10 zł 
(przy zakupie biletów na więcej niż 3 filmy)
Karnet na wszystkie filmy: 60 zł

Krowa 

Wielka Brytania , 2021, 94 min, reż.: Andrea 
Arnold.

Bohaterką filmu jest krowa Luma. Ob-
serwujemy cykl jej życia i  zanurzamy się 
w  jej emocjach. Wybitna reżyserka Andrea 
Arnold („American Honey”) skupia się na 
czystej obserwacji. Jedyne głosy, jakie do-
cierają do naszych uszu, to komendy bezi-
miennych pracowników pewnej brytyjskiej 
farmy mlecznej, zagłuszane przez szczęk 
metalowych krat, zgrzyt maszyn i  niskie, 
pełne trwogi muczenie krów. To pozba-
wione narracji filmowe studium życia Lumy 
jest próbą filozoficznego rozważenia losu 
i praw zwierząt hodowlanych, bezrefleksyj-
nie przez nas wykorzystywanych. 

McCurry. W pogoni za kolorem
Hiszpania, Wielka Brytania, 2021, 93 min, 
reż.: Denis Delestrac.

Pierwszy pełnometrażowy portret 
współczesnego amerykańskiego fotore-
portera Steve’a McCurry’ego – autora kulto-
wych fotografii dokumentujących najważ-
niejsze wydarzenia XX i XXI wieku: atak na 
WTC, wojny domowe w  Libanie i  Kambo-
dży czy też ikoniczną zielonooką afgańską 
dziewczynkę. Film, który powstawał przez 
pięć lat, przedstawia kulisy jego życia i burz-
liwej 40-letniej kariery. Obserwujemy po-
szczególne etapy procesu twórczego Mc-
Curry’ego i  poznajemy niepublikowane do 
tej pory zdjęcia. 

Poznaliśmy się w  wirtualnej rzeczywi-
stości
Wielka Brytania, 2022, 91 min, reż.: Joe Hun-
ting.

Ten rewolucyjny film powstał w  całoś-
ci w wirtualnej rzeczywistości i dokumentu-
je emocje uczestników oraz zażyłość two-
rzonych w tym świecie związków, w nowym 
ruchu społecznym, wyrosłym z  komunika-
cji online. Reżyser przez dwa lata dokumen-
tował podróż po VRChacie, który jest spo-
łeczną platformą wirtualnej rzeczywisto-
ści. W tym równoległym świecie każdy mo-
że być kim chce i  występować pod posta-
cią awatara. Chociaż bohaterów obserwuje-
my pod postaciami np. Kermita i innych fik-
cyjnych bohaterów, nie osłabia to przekazu.

Dom z drzazg
Dania, Szwecja, Finlandia, Ukraina, 2022, 88 
min, reż.: Simon Lereng Wilmont.

Historia tymczasowego domu dziecka, 
położonego w  samym środku ukraińskiej 
strefy wojennej, zaledwie 20 kilometrów 
od linii frontu. Poznajemy to miejsce ocza-
mi przebywających w nim podopiecznych. 
Pochodzą z  rozbitych rodzin, przeżyli róż-
ne traumy i chowają w sobie wiele trudnych 
wspomnień. Dom dziecka może wydawać 
się zimnym i  nieprzyjaznym schronieniem, 
w  rzeczywistości jednak jest ciepłą, opie-
kuńczą przystanią. Pracownicy starają się 
zapewnić magiczną, bezpieczną atmosfe-
rę dzieciom, których los leży w rękach sądu.

Rzeka 
Australia, 2021, 75 min, reż.: Jennifer 
Peedom.

Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, 
przepływały przez kontynenty, rzeźbiły kra-
jobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. 
Te arterie świata są tętnicami ludzkości – 
bogatym źródłem życia. Zapierające dech 
w  piersiach obrazy (m.in. autorstwa Yan-
na Arthusa-Bertranda) uzupełnia poetyc-
ki scenariusz napisany przez pisarza Rober-
ta Macfarlane’a i czytany przez Willema Da-
foe. Muzyka w wykonaniu Australijskiej Or-
kiestry Kameralnej zawiera zarówno utwory 
klasyczne, jak i autorstwa Radiohead. 

Podwodne życie Jacques’a Cousteau
USA, 2021, 92 min , reż.: Liz Garbus.

Nominowana do Oscara® Liz Garbus, 
znana z  filmowych portretów Niny Simo-
ne i Marilyn Monroe, pokazuje życie Jacqu-
es’a  Cousteau – francuskiego podwodne-
go naukowca, odkrywcy, pisarza i  reżyse-
ra. Film wykorzystuje fragmenty fenome-
nalnych podwodnych filmów Cousteau, 
a także nieznane dotąd materiały archiwal-
ne. Wycinki z  jego pamiętników czyta Vin-
cent Cassel. Louis Malle opowiada o jego ta-
lencie reżyserskim, który przyniósł mu Złotą 
Palmę i Oscara. Dziś jego ostrzeżenia o kry-
zysie klimatycznym rozbrzmiewają silniej 
niż kiedykolwiek.

Puchar Polski w kolarstwie szosowymPuchar Polski w kolarstwie szosowym

W dniach 7-8 maja 2022 ro-
ku na malowniczych tra-
sach Powiatu Zamojskie-

go, odbył się Puchar Polski w  ko-
larstwie szosowym. Przy okazji 
prestiżowej imprezy jaką jest nie-
wątpliwie Puchar Polski odbył się 
wyścig kolarski „Po Ziemi Zamoj-
skiej”. W sobotę (07.05) odbyła się 
jazda indywidualna na czas, nato-
miast w niedzielę (08.05) - wyścigi 
ze startu wspólnego. W zawodach 
wzięli udział kolarze z całej Polski, 
rywalizując w  kilku kategoriach 
wiekowych oraz w dwóch etapach 
wyścigu.

Zmagania cyklistów rozegrały 
się w takich kategoriach wiekowych 
jak: żakini, żak, młodziczka, młodzik, 
juniorka młodsza, junior młodszy, 
juniorka, junior, kobiety Open oraz 
Orlik. Pierwszy zawodnik w wyścigu 
jazdy indywidualnej na czas stanął 
na starcie w sobotę 7 maja w samo 
południe. Trasa wyścigu przebiega-
ła od Kalinowic do miejscowości Ra-
chodoszcze.

Drugiego dnia rywalizacja prze-
niosła się na trasy przebiegające 
przez: Kalinowice (Szkoła Podstawo-
wa) – Pniówek – Białowola – Racho-
doszcze – Boża Wola – Majdan Ru-
szowski – Łabunie (ul. Lipowa) – Ła-
bunie (ul. Lipska) – Ruszów – Ruszów 
Kolonia – Zalesie – Białowola – Pnió-
wek – Kalinowice (Szkoła Podstawo-
wa), ze startem i  metą w  Kalinowi-
cach przy Szkole Podstawowej, przy 

ruchu drogowym częściowo ograni-
czonym. O godzinie 10:30 rozpoczął 
się pierwszy wyścig ze startu wspól-
nego w  kategorii wiekowej Junior 
Młodszy.

W zmaganiach wzięli udział za-
wodnicy i zawodniczki z całe Polski. 
Najlepsi z każdej kategorii otrzymali 
nagrody finansowe. Ceremonię de-
koracji swoją obecnością zaszczyci-
li: Radny Sejmiku Wojewódzkiego 
Krzysztof Gałaszkiewicz, Wicestaro-
sta Zamojski Witold Marucha oraz 
Dyrektor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Promocji Powiatu Ewa Balicka.

Klasyfikacje końcowe zarówno 
jazdy indywidualnej na czas jak i wy-
ścigów ze startu wspólnego są  do-
stępne na stronie internetowej Klu-
bu Sportowego „Agros” Zamość: 
ksagros.pl  Obszerną galerię zdjęć 
z  wyścigów można obejrzeć na  fa-
cebookowym profilu Klubu Sporto-
wego „Agros” Zamość.

Wyścig Kolarski został zorga-
nizowany na zlecenie Polskiego 
Związku Kolarskiego przy współpra-
cy z: Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Lubelskiego, Powiatem 
Zamojskim, Gminą Zamość, Gmi-
ną Adamów, Gminą Łabunie oraz 
Okręgowym Związkiem Kolarskim 
w  Lublinie. Wodę kolarzom pod-
czas zmagań ufundowała Rodovita 
z  Roztocza. Klub Sportowy „Agros” 
Zamość, jako główny organizator 
serdecznie dziękuje za pomoc przy 
organizacji oraz wparcie finansowe.

https://www.workcentre.com.pl
https://www.workcentre.com.pl/formularz/
https://www.workcentre.com.pl/formularz/
https://www.workcentre.com.pl/
http://ksagros.pl


SPRZEDAM
Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 

Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. 
Krasnobród. Tel. 696 815 510

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

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

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 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

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

WYNAJEM
Mieszkanie do wynajęcia 2-pokojo-

we (50m2) w Zamościu, ul. Wiejska 
13/19. Tel. 733 851 482

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208.

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

ZAMIENIĘ

Zamienię M4 70m2 na dom w okolicy 
Zamościa. Tel. 606 626 675.

Sprzedam Seata Leon rok 
2009. Tel. 603 205 150

Zgrabiarka 7 gniazd. Tel. 
605 477 377

Części owe i używane do 
T-5, 2005 Passat B5 – 

97r., Peugeot expert- 1999, 
Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 
792 184 795

Sprzedam: Passat B-5, 1.9 
TDI 1997 rok, nowe tar-

cze i klocki, linki hamulco-
we, stan super, przeglżd do 
III 2023r. Tel. 792 184 795

Alufelgi 18” z oponami 
na 5 otworów (śrub), 4 

sztuki, komplet, stan bdb. 
Tel. 602 180 912

Kupię półkę bagażnika 
do Opla Meriva. Tel. 790 

532 060

Prasa kostka, mała New 
Holland, sprawna tech-

nicznie, do siana i słomy. 
Tel. 884 639 376

Kupię Golfa IV, tel. 571 
488 502

Sprzedam ciżgnik C355 
1973, po całkowitym re-

moncie. Tel. 571 488 502

Sprzedam Opel Zafira 
2001r.Tel. 506 107 350

Sprzedam: obsypnik do 
ziemniaków, kultywa-

tor, obsypnik 3 - rzędowy 
do ziemniaków, 7-kołowż 
przetrzżsaczo -zgrabiarkę, 
kopaczkę 1-rzędowż, cyr-
kularkę z silnikiem. Tel. 537 
996 979.

Siewnik 2 m. do zboża, 
wóz konny z zaczepem 

do ciżgnika, koparka do 
ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266

Sprzedam opony Kle-
bers 195x60x15, w do-

brym stanie, 300 zł. Tel. 602 
247 516

Sprzedam ciagnik C-355, 
rok prod. 1973, po całko-

witej odbudowie. Tel. 571 
488 502

Grabarka 7-gwiazdo-
wa ciżgnikowa. Tel. 884 

639 376

Sprzedam Volkswage-
na Golfa 1999 rok, 1.9 

TDI, opłaty, przeglżd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504

Sprzedam siłownik hy-
drauliczny (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 używane, filtr po-
wietrza, filtr oleju. Tel. 602 
180 9

Kupię chłodnicę typ 
116RY196 do Fiata 125p, 

typ AB Polonez tel. 608 
124 181

Kupię ciżgnik Ursus C330 
lub Ursus C360. Tel. 660 

957 206

Sprzedam: Ursus 330 z na-
rzędziami, koparkę, przy-

czepę samochodowż, Tel. 
535 244 848 lub 784 688 
722

Sprzedam samochody: 
Opel Astra, Vectra, Suzu-

ki. 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, pojemnośż 

2000, diesel, hak holowni-
czy, 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 jednym 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 “Bżk”, 
sprawny, z silnikiem 7,5, 

z kablem z wyłżcznikiem, 
cena do negocjacji. Tel. 600 
242 596

Mieszalnik półtonowy, 
reszta informacji 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 da-
chowy do Łady 2107, 

cena 50 zł. Tel. 516 898 477

Sprzedam rozrzutnik 
obornika, dwuosiowy, 

w dobrym stanie. Tel. 500 
587 742

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł

 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł

 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 495 tyś.zł

 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

MALOWANIE  
MIESZKAŃ.  

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH.  

TEL. 697 623 251

STYROBETON 
TEL. 729 911 254

POMPY CIEPŁA 
- SPRZEDAŻ,  

MONTAŻ, SERWIS 

OFERTĘ 
 PRZYGOTUJEMY  

W OPARCIU  
O INDYWIDUALNE  

POTRZEBY  
ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE  
DANEGO OBIEKTU.

TEL. 727 003 673



SPRZEDAM
Prostownik niemiecki 24 vol, do aku-

mulatora, dużych elektromierzy. 
Prostownik Bester 24V, 12V i 6 volt, 
wirówka do bielizny do pralki Frania. 
Tel. 602 180 912

Kołowrotki wędkarskie duże, z 2 sz-
pulami i 2 żyłkami, 2 szt., nowe. Tel. 

602 180 912

Styropian twardy, rury hydrauliczne, 
rury ściekowe 16’, telewizory, kolan-

ka do rur, wykoczenia do tynkowania. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam ule warszawskie, zwykłe. 
Tel. 500 587 742

Sprzedam miodarkę 3-ramkową. Tel. 
500 587 742

Sprzedam wagę dziesiętną. Tel. 605 
477 377

Sprzedam lornetkę myśliwską, pro-
fesjonalna niemiecka Zaiss 7x50. 

Tel. 604 281 010

Sprzedam mąkę orkiszową z 
dowozem. Tel. 792 184 795

Wirówka do bielizny. Kołowrotki 
duże, morskie 2 szt., nowe z sz-

pilkami i żyłką. Prostownik 6V 12V 24 
V. Tel. 602 180 912.

Łóżko tapicerowane 140/200, 
schowek, regulowane. Zamość. Tel. 

692 801 588.

Tanio sprzedam budę dla dużego 
psa. Tel. 882 764 114

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 używany, 
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

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

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podonia, monety, srebra tel. 512 

276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l w 
koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

Płyty winylowe. 
 Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512 276 720

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 
605 049 740

Szukam opowieści z I Wojny Świa-
towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 6 
drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. Tel. 

84 627 00 61

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Wolny po 50-tce, samot-
ny pozna panią wolną, 

na jesien życia. Niezależny 
pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

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

santowej (służyłem w czerwo-

nych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która 
mieszka na wsi, z dala od cywi-
lizacji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samot-
ny pozna Panią w sto-

sownym wieku, 22-400. Tel. 
602 247 516

Kawaler 77 lat pozna Pa-
nią w podobnym wieku, 

cel - stały związek. Tel. 720 
648 517

Kawaler przed 30-stką, 
wyższe wykształcenie, po-

szukuję dziewczyny. Tel. 729 
479 563

TOWARZYSKIE

Szukam opiekunki do star-
szej, chodzącej kobiety. 

Tel. 722 291 635.

Zatrudnię sprzedawcę na 
lato, osoba dyspozycyjna. 

Tel. 530 755 860

Kopanie działki. Pilne tel. 
513 042 729

Podejmę pracę jako opie-
kunka osób starszych, 

mam wykształcenie medycz-

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

Przyjmę każdą pracę. Mam 
zawód stolarza. Tel. 509 

478 961

Prace: wycinka drzew, na-
prawy ogrodzie, spawa-

nie, naprawy w domu. Tel. 
792 184 243

Poszukuję pracy – opieka 
nad starszą osobą, posia-

dam referencje, praca cało-
dobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opie-
kunka osób starszych, 

praktyka, Zamość. Tel. 514 
568 954

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

PRACA

Różne

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 
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www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 
i członków ich rodzin czynny 

w piątki od godz. 16.00 do 18.00 w  
Stowarzyszeniu Klubu 
Abstynenta  “WIARUS”,  

ul. Peowiaków 66.  
Tel. 84 627 15 00  

w godz. od 16.00 do 20.00 
oraz Ośrodku Terapeutyczno- 
Wypoczynkowym “WIARUS”, 

Lipsko – Polesie 20  
w soboty w godz. 9.00 - 11.00.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #20, 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 #18/2022: „Wąski pas 
niżu na mapie”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 

otrzyma Pan Tomasz Surmacz z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 23 maja 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.


