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ZAMOŚĆ:

26 lipca 2022r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – po-
staw na rodzinę. Festyn na Osiedlu Ra-
taja (tereny zielone na ul. Osiedlowej).

27 lipca 2022r. (środa), godz. 16.00-
20.00: Wędrująca Estrada – postaw na 
rodzinę. Festyn na Osiedlu Nowe Mia-
sto (boisko za garażami Lege Artis).

31 lipca 2022r. (niedziela): Tour De 
Pologne – meta 2. etapu Chełm-Za-
mość

2 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – 
postaw na rodzinę. Festyn na Osiedlu 
Promyk (boisko osiedlowe ul. Asnyka/
Grunwaldzka).

3 sierpnia 2022r. (środa), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada – 

postaw na rodzinę. Festyn na Osiedlu 
Orzeszkowej (tereny rekreacyjne nad 
rzeką Łabuńką).

7 sierpnia 2022r. (niedziela), godz. 
11.00 - 21.00: Dzień Zamojski Festi-
walu Stolica Języka Polskiego. Rynek 
Wodny.

11-13 sierpnia 2022r. (czwartek - so-
bota): Fantastyczny Zamość - festiwal 
skierowany do miłośników fantastyki. 
Rynek Wodny.

13 sierpnia 2022r (sobota), godz. 
10.00: Festiwal  Wina „W  Poszukiwa-
niu Prawdziwego Smaku”. Rynek Wiel-
ki, Rynek Solny.

18-20 sierpnia 2022r. (czwartek - 
sobota): 10. Zamojski Festiwal Filmo-
wy „Spotkania z Historią”. Konkurs fil-
mu dokumentalnego, animowane-
go i reportażu filmowego o tematyce 

historycznej ze statuetkami „Zamoś-
ć – Perła Renesansu”. Gala finałowa 
z koncertem na Rynku Wielkim. Cen-
trum Kultury Filmowej „Stylowy”, Ry-
nek Wielki.

REGION:

7-15 sierpnia 2022r.: 23. Letnia Aka-
demia Filmowa w Zwierzyńcu. 

12-14 sierpnia 2022r. (piątek - nie-
dziela): III Zlot Motocyklowy w Szcze-
brzeszynie. Wystąpią m.in. zespoły 
Mchem Porosło i Chłopcy z Placu Bro-
ni. Szczebrzeszyn, tereny przy barze 
„Bażant” (ul. Zwierzyniecka 19A).

19-21 sierpnia 2022r. (piątek - nie-
dziela): Festiwal piwny - Chmiela-
ki  Krasnostawskie. Wystąpią m. in.: 
Varius Manx, Kayah, Red Lips, Roxana 
Węgiel. Krasnystaw (centrum miasta).
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Kalendarz  najbliższych  wydarzeń Kalendarz  najbliższych  wydarzeń Sobota winem płynącaSobota winem płynąca

Potrzebna pomoc dla PSONI!Potrzebna pomoc dla PSONI!

Osiedlowa fiestaOsiedlowa fiesta

Sukces zawodników AKSON Zamość w DaniiSukces zawodników AKSON Zamość w Danii

Opaski bezpieczeństwa dla seniorówOpaski bezpieczeństwa dla seniorów

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektual-

ną Koło w Zamościu potrzebuje 
3 milionów złotych na remont 
budynku przy ul. Orlicz- Dresze-
ra 10, gdzie powstanie Warsztat 
Terapii Zajęciowej. W ramach 
ogólnopolskiej akcji Kilometry 
Dobra, pracownicy Stowarzy-
szenia prowadzą liczne zbiór-
ki w parafiach, podczas imprez 
plenerowych, w instytucjach. 
Wsparcia udzielają też Wolon-
tariusze, którzy na własną rękę 
zbierają pieniądze, żeby pomóc 
dzieciom, młodzieży i osobom 
dorosłym z niepełnosprawno-
ściami.

Każdy może przyczynić się 
do poprawy warunków osób, 
które tego najbardziej potrze-
bują. Wystarczy wejść na stronę 
www.psonizamosc.org.pl, klik-
nąć WESPRZYJ AKCJĘ KILOMETRY 
DOBRA i wpłacić dowolną kwotę. 
Można też na własną rękę zorga-
nizować zbiórkę pieniędzy wśród 
przyjaciół, gości weselnych, w ro-
dzinie. Zebrane pieniądze można 
wpłacić online, lub przynieść je 
osobiście do siedziby PSONI Za-
mość (ul. Orlicz - Dreszera 14).

Akcja  trwa  do  końca  sierp-
nia. Zostało niewiele czasu. War-
to pomagać, bo dobro powraca.

„Wędrująca Estrada” znów wyru-
szy w  tournée po zamojskich osie-
dlach.  Cykl plenerowych imprez 
pod  hasłem „Postaw  na rodzinę” or-
ganizowany przez Zamojski Dom Kul-
tury rozpocznie się 26 lipca (wtorek) 
na Osiedlu  Rataja (tereny zielone na 
ul. Osiedlowej).  27 lipca (środa) „Es-
trada” przywędruje na Osiedle  Nowe 
Miasto (boisko za garażami Lege Ar-
tis), a  2 sierpnia (wtorek) pojawi się 
na Osiedlu Promyk (boisko osiedlowe 
ul. Asnyka/Grunwaldzka).  Ostatni fe-
styn w  ramach projektu odbędzie się 
3 sierpnia (środa) na Osiedlu  Orzesz-
kowej (tereny rekreacyjne nad rzeką 
Łabuńką).

Imprezy odbywać się będą w godzi-
nach  16:00-20:00. W  tegorocznej edy-
cji nie zabraknie stref zabaw dla dzie-
ci, warsztatów plastycznych, warszta-
tów muzycznych, spektakli, konkursów 
oraz zabaw sportowych. Uczestnicy wy-
darzenia będą mieli szansę poznać for-
my działań profilaktycznych, z  których 
może skorzystać każdy mieszkaniec 
i  mieszkanka Zamościa. Nie może Was 
zabraknąć!

„Wędrująca Estrada” jest finansowa-
na ze środków Miasta Zamość. Do udzia-
łu w plenerowych wydarzeniach zapra-
sza Zamojski Dom Kultury oraz Zarządy 
Osiedli: Rataja, Nowe Miasto, Promyk, 
Orzeszkowej.

Czterech zawodników z  klubu 
AKSON Zamość reprezentowa-
ło Polskę na zawodach Inter-

national Cup Framerunning w  Danii. 
Sportowcy z  Zamościa zaprezento-
wali się wspaniale, bowiem przywieź-
li aż 9 medali.

Bartosz Wołos występujący 
w  kategorii RR1 w  u14 zdobył cztery 
złote medale. Wojciech Kukiełka nie 
dał szans swoim rywalom w  katego-
rii RR2 w u16 i również zdobył 4 złote 
krążki. Michał Nowosadowski zdobył 
jeden brązowy medal w kategorii se-

nior na 800m klasa sportowa RR2. To 
nie jedyny jego sukces, ponieważ bił 
swoje rekordy życiowe na innych dy-
stansach. Kacper Olech klasa RR3 nie-
stety wrócił do Polski bez medalu, pla-
sował się w dwóch biegach tuż za po-
dium, ale za to z nowym doświadcze-
niem.

Ogólnie, reprezentacja Polski wra-
ca z 48 medalami. 34 złotymi, 8 srebr-
nymi oraz 6 brązowymi, co daje jej 
pierwsze miejsce w klasyfikacji meda-
lowej.

-Dziękujemy Framerunning Zlo-
towianka oraz Szóstka Rzeszów za 
wspólne reprezentowanie naszego 
kraju. Chcielibyśmy podziękować rów-
nież Urzędowi Marszałkowskiemu Wo-
jewództwa Lubelskiemu, Miastu Za-
mość, Stowarzyszeniu Krok Za Krokiem 
w  Zamościu, Firmom Freed i  Zamoj-
skie Zakłady Żbożowe Bo bez z  nich 
ten wyjazd nie doszedłby do skutku - 
mówi  Paweł Czuchaj, trener AKSON 
Zamość.

Miasto Zamość realizuje Pro-
gram Ministerstwa Rodzi-
ny i  Polityki Społecznej pn. 

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 finansowany ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. W ra-
mach tego programu 15 lipca w  Za-
mojskim Centrum Informacji Tury-
stycznej i  Historycznej, odbyło się 
uroczyste przekazanie „opasek bez-

pieczeństwa” dla stu dwudziestu se-
niorów Miasta Zamość w wieku 65 lat 
i więcej. 

Seniorzy podzieleni na trzy gru-
py, uczestniczyli w  szkoleniu stacjo-
narnym dotyczącym usługi teleopieki 
oraz korzystania z „opaski bezpieczeń-
stwa”. Szkolenie prowadził przedstawi-
ciel firmy Sidly z Warszawy, która zosta-

ła wybrana w trybie zapytania oferto-
wego z zachowaniem zasad konkuren-
cyjności.

Opaski, z których korzystają senio-
rzy są wyposażone w czujniki mierzą-
ce podstawowe funkcje życiowe, jak 
np. saturację i tętno oraz  przycisk SOS. 
Wciśnięcie przycisku SOS spowoduje 
połączenie z ratownikiem medycznym 
Telecentrum, który zdecyduje o  we-
zwaniu medycznych służ ratunkowych.

Koordynatorem programu jest 
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie 
w  Zamościu. Program będzie realizo-
wany do 31 grudnia 2022 r., a udział dla 
seniorów jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem 
w  Programie mogą zgłaszać się do 
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamościu ul. Lwowska 57 w celu uzy-
skania szczegółowych informacji lub 
dzwoniąc pod numer tel. 451 177 974.

Już niebawem nie lada gratka dla 
wszystkich smakoszy wina! 13 sierp-
nia  Fundacja Winiarnie Zamojskie 

już po raz trzeci zorganizuje w Zamościu 
Festiwal  "W  Poszukiwaniu Prawdziwe-
go Smaku". Festiwalowi goście będą mo-
gli  zakupić specjalną wejściówkę, upo-
ważniającą do odwiedzin w  Strefie de-
gustacji, gdzie będą mogli zasmakować 
w smakach regionalnych. Poza tym będą 
mogli skorzystać z  wielu dodatkowych 
atrakcji. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia 
Kowalska z zespołem.

Festiwal  "W  Poszukiwaniu Prawdzi-
wego Smaku" łączy w sobie ideę promocji 
polskich win, owoców i naturalnych, regio-
nalnych produktów, a  także pięknego re-
gionu Roztocza i miasta Zamość.

W  tym roku na festiwalowych go-
ści czekać będzie jeszcze więcej atrak-
cji. Uczestnicy festiwalu będą mieli moż-
liwość poznania tajników sztuki łączenia 
degustacji wina z  potrawami „food wine 
paring”.

- Po raz pierwszy, w  tym roku, wpro-
wadzamy możliwość zakupu wejściów-
ki. Jej koszt to tylko 10zł. Każdy z  uczest-
ników, którzy zakupią wejściówkę, będzie 
miał nieograniczony dostęp do strefy de-
gustacji, Chill Outu w sadzie oraz dodatko-

wych atrakcji przygotowanych wraz z Mia-
stem Zamość - informują organizatorzy 
wydarzenia.

Wejściówka umożliwi zakup dań 
w  promocyjnej cenie w  10 restauracjach 
serwujących wina ze strefy degustacji oraz 
nieograniczony dostęp do wielu atrak-
cji takich jak:  strefa degustacji win regio-
nalnych (12 wystawców), degustacja kilku-
dziesięciu win (bez limitu kieliszków!), stre-
fa degustacji dań regionalnych – kuchnia 
Marcina Sikory, strefa produktów regional-
nych (lokalizacja: Rynek Solny), sklep festi-
walowy (możliwość zakupu win polskich 
po promocyjnych cenach), Chill out strefa 
(wywiady, spotkania z winiarzami

- studio telewizyjne - wejścia live z im-
prezy). Wszystko to czekać będzie na za-
mojskim Starym Mieście od godz. 10.00.

Zwieńczeniem festiwalu będzie wy-
stęp Kasi Kowalskiej z zespołem, która na 
Rynku Wielkim wykona największe prze-
boje w  swojej karierze i  wiele utworów 
z nowej płyty. Na koncert Kasi Kowalskiej 
organizatorzy zapraszają każdego, kto 13 
sierpnia będzie w Zamościu. Koncert roz-
pocznie się o godzinie 20:00!

Szczegółów wydarzenia szukajcie na: www. 
wposzukiwaniuprawdziwegosmaku.pl

https://wposzukiwaniuprawdziwegosmaku.pl/
https://wposzukiwaniuprawdziwegosmaku.pl/
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Reformy w więzieniachReformy w więzieniach

Miasto zachęca do kibicowania na trasie Tour de PologneMiasto zachęca do kibicowania na trasie Tour de Pologne
W  niedzielę, 31 lip-

ca mieszkańcy Za-
mościa będą mie-

li wyjątkową okazję obej-
rzeć w  akcji najlepszych ko-
larzy na świecie. Blisko dzie-
więciokilometrową pętlę uli-
cami miasta zwieńczy spek-
takularny sprinterski finisz 
drugiego etapu wyścigu ko-
larskiego Tour de Pologne. 
Zawodnicy zakończą zma-
gania w  rejonie skrzyżowa-
nia ulic Piłsudskiego i Okrzei. 
Zamojski ratusz zachęca do 
wzięcia udziału w  tym spor-
towym święcie. 

Tour de Pologne jest jed-
nym z  największych wyści-
gów kolarskich na świecie. 

Dzięki blisko trzydziestolet-
niej pracy Czesława Langa 
i  jego zespołu, impreza zo-
stała żelaznym punktem cy-
klu World Tour pod auspicja-
mi Międzynarodowej Unii Ko-
larskiej (UCI). Status ten ozna-
cza, że do Polski przyjeżdżają 
zawodnicy najlepszych grup 
kolarskich na świecie.

Polski Tour zyskał opinię 
wyścigu, w  którym rodzą się 
kolarskie gwiazdy. W  ostat-
nich latach etapy na polskich 
drogach wygrywały ikony 
światowego peletonu jak Al-
berto Contador, Peter Sagan, 
Simon Yates, a  także polskie 
gwiazdy – Michał Kwiatkowski 
czy Rafał Majka.

Dzięki współpracy firmy 
Lang Team, Miasta Zamość 
i  Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskie-
go mieszkańcy Zamościa bę-
dą mogli na własne oczy obej-
rzeć tuzów dwóch kółek. Ser-
decznie zapraszamy do kibi-
cowania w niedzielę, 31 lipca. 
Wówczas odbędzie się etap 
z Chełma do Zamościa o dłu-
gości 205,6 km.

Zamojski magistrat za-
chęca mieszkańców do kibi-
cowania wzdłuż trasy wyzna-
czonej ulicami miasta. Kola-
rze pojawią się na ul. Lipskiej 
(wjazd od strony Skokówki) 
około godz. 16:03. Dwukrot-
nie pokonają pętlę o  długo-

ści 8,8 km. Finisz zaplanowa-
no w  okolicach skrzyżowa-
nia ul. Piłsudskiego i  Okrzei 
(godz. 16:39). Dekoracja naj-
lepszych zawodników etapu 
odbędzie się na placu przed 
Klubem Batalionowym (przy 
pomniku Marszałka Józefa Pił-
sudskiego).

- Prosimy o  zapoznanie 
się z logistyką 2. etapu Tour de 
Pologne w  Zamościu. Z  uwa-
gi na zaplanowane działa-
nia organizacyjne przewidu-
jemy ograniczone możliwo-
ści przemieszczania się au-
tem. W związku z tym zaleca-
my skorzystanie z  ekologicz-
nych środków lokomocji. - in-
formuje ratusz.

Fot. tourdepologne.pl/ Szymon Gruchalski

Sejm uchwalił program reform „Nowo-
czesne Więziennictwo”

- Więzienie to nie sanatorium, aosa-
dzeni to nie kuracjusze. Dlatego wpro-
wadzamy przyzwoitość inormalność 
do polskich zakładów karnych – mówił 
22 lipca wSejmie Minister Sprawiedli-
wości Prokurator Generalny Zbigniew 
Ziobro. Sejm uchwalił ustawy składa-
jące się na przygotowany wMinister-
stwie Sprawiedliwości program re-
form „Nowoczesne Więziennictwo.

Rozszerzenie pracy więźniów, rozwój do-
zoru elektronicznego, koniec zignorowa-
niem kary więzienia, likwidacja przywile-
jów wkorzystaniu przez skazanych zopie-
ki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeń-
stwa wzakładach karnych, lepsze wyszko-
lenie iskuteczność Służby Więziennej – to 
najważniejsze elementy programu.

- Więziennictwo wymaga takiej służby, 
która zagwarantuje, że świat przestępczy 
nie będzie rozwijał tam swojej działalno-
ści – podkreślił minister Zbigniew Ziobro.

- Chcemy, aby kary były adekwatne do wi-
ny, aby niosły ze sobą realną dolegliwość, 
która będzie zniechęcać tych „wczasowi-
czów”, którzy tam trafiają, by więcej już 
tam trafić nie chcieli – dodał, nawiązując 
do przeprowadzanej równolegle przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości reformy 
Kodeksu karnego.

Podjęta w2016 roku modernizacja Służ-
by Więziennej dała mocną podstawę pod 
generalną przebudowę tej formacji ipol-
skiego więziennictwa. Uchwalone przez 
Sejm ustawy składają się na komplekso-
wy program reform. Nowe przepisy zo-
staną wprowadzone m.in. do Kodeksu 
karnego wykonawczego, Kodeksu karne-
go, ustawy oSłużbie Więziennej iustawy 
regulującej pracę więźniów. Można wska-
zać dwa filary zmian realizowanych wra-
mach reformy więziennictwa. Pierwszy 
dotyczy reorganizacji szkolenia, struktu-
ry iwykonywania codziennych obowiąz-
ków przez Służbę Więzienną. Drugi wią-
że się ze zmianą warunków przebywa-
nia wzakładach karnych ponad 70 tysię-
cy osadzonych.

Rozszerzenie pracy więźniów

Program „Praca dla więźniów”, który 
przynosi świetne efekty, zostanie jeszcze 
bardziej rozszerzony. Przed 2016 rokiem 
odsetek zatrudnionych więźniów wyno-
sił tylko 36 proc. Dziś, mimo ograniczeń 
związanych zpandemią, zatrudnionych 
jest 88 proc. skazanych zdolnych do pra-
cy. Liczba pracujących więźniów zwięk-
szyła się od 2015 r. o11 tys. osób.

Powstało już 49 przywięziennych hal pro-
dukcyjnych, awbudowie są kolejne trzy.

Mocnym impulsem do dalszego rozwoju 
programu będzie wprowadzenie przepi-
su, na mocy którego skazani, odbywają-
cy karę pozbawienia wolności, będą mie-
li możliwość wykonania pracy na terenie 
jednostki penitencjarnej wzamian za nie-
spłacone przez nich grzywny.

Nowe regulacje pozwolą też na szybkie 
włączenie skazanych do udziału wusuwa-

niu skutków klęsk żywiołowych. Pozwoli 
to na wsparcie służb ratunkowych wpo-
mocy ludziom znajdującym się wsytuacji 
zagrożenia życia, zdrowia bądź groźby 
utraty mienia.

Rozwój dozoru elektronicznego

Do niedawna dozór elektroniczny ogra-
niczał się do skazanych na rok więzie-
nia. Dziś jest wkolejnej fazie rozwoju, po 
wejściu wżycie nowelizacji zwiększają-
cej górną granicę wykonywania wSys-
temie Dozoru Elektronicznego (SDE) 
kary pozbawienia wolności do 1 ro-
ku i6 miesięcy. Wzwiązku ztym zosta-
ła przeprowadzona przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości niezbędna rozbudowa 
systemu. Zwiększono o2000 miejsc je-
go maksymalną dobową pojemność – 
obecnie to 8000 miejsc do wykonania 
kary na dobę.

Program reform „Nowoczesne Więzien-
nictwo” przewiduje dalsze poszerzenie 
iusprawnienie stosowania dozoru elek-
tronicznego dla sprawców lżejszych prze-
stępstw. Działające wzakładach karnych 
komisje penitencjarne zyskają upoważ-
nienie do wydawania zezwoleń na odby-
wanie kary pozbawienia wolności wSDE 
skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie 
kary nie przekraczającej 4 miesiące. Przy-
spieszy to rozpatrywanie wniosków iod-
ciąży sądy, które obecnie się tym zajmują.

Wprzypadku więźniów skazanych na 
dłuższe kary, ostatnie pół roku pobytu 
wzakładzie karnym skazany będzie mógł 
odbyć wSDE. Pozwoli to kontrolować 
wdrożenie się skazanych do życia na wol-
ności. Wślad za tymi zmianami już wprzy-
szłym roku system zostanie rozbudowa-
ny okolejne tysiące miejsc wykonywania 
kary.

Koniec zignorowaniem kary więzienia

Plagą wymiaru sprawiedliwości jest dziś 
ogromna liczba przestępców skazanych 
prawomocnie na karę więzienia, którzy 
uchylają się od wykonania kary. Wdrugiej 
połowie 2021 roku zaledwie 4,27 proc. 
skazanych dobrowolnie stawiło się do 
odbycia kary. Wykorzystują obecne prze-
pisy, które są nieskuteczne wegzekwowa-
niu kary. Nic nie grozi dziś za jej unikanie, 
aPolicja może zatrzymać idoprowadzić 
skazanego do więzieniu dopiero po wy-
daniu polecenia przez sąd.

Reforma kończy ztym procederem. Ska-
zany zostanie natychmiast doprowadzo-
ny do zakładu karnego przez Policję, bez 
uprzedniego wezwania przez sąd. Jeśli 
sprawca będzie się ukrywał zostanie za 
nim wydany list gończy, który co do za-
sady będzie rozpowszechniony za po-
mocą Internetu, adane oskazanym tra-
fią do internetowej bazy danych poszu-
kiwanych prowadzonej przez Policję. Do-
datkowo przy rozpatrywaniu wniosków 
oprzedterminowe zwolnienie sąd będzie 
brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od 
odbycia kary.

Likwidacja absurdów iprzywilejów

Obecnie więźniowie kierowani są do le-
karzy, wtym specjalistów, poza kolejno-

ścią isystemem udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Więźniom przysługuje 
prawo do opieki medycznej, ale nie ma 
żadnego uzasadnienia, by korzystali ze 
służby zdrowia na lepszych warunkach 
niż ogół Polaków objętych powszech-
nym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla-
tego reforma wprowadza zasadę udzie-
lania świadczeń zdrowotnych osobom 
pozbawionym wolności zzachowaniem 
reguł obowiązujących wszystkich pa-
cjentów.

Ponadto skazani mają być obciążani kosz-
tami badań laboratoryjnych wprzypadku 
pozytywnego wyniku badania na obec-
ność substancji psychoaktywnej. Kosz-
tów takich badań nie powinien ponosić 

budżet państwa, na który składają się po-
datnicy.

Nowe przepisy ograniczą też składanie 
absurdalnych skarg przez więźniów, ta-
kich jak zażalenie na posiłek sprzed sze-
ściu lat. Jeden zwięźniów wciągu pół roku 
wysłał tyle skarg, że same znaczki poczto-
we, za które płaci Służba Więzienna, kosz-
towały 26 tys. zł.

Wzmocnienie bezpieczeństwa

Zmiany wpragmatyce służbowej istruk-
turze Służby Więziennej wprowadzą sze-
reg rozwiązań poprawiających bezpie-
czeństwo wzakładach karnych. Zgodnie 
znowymi rozwiązaniami funkcjonariusze 
Służby Więziennej wykonując czynności 

służbowe będą mieli prawo podjąć po-
ścig, np. jeżeli zbieg znajduje się wpolu 
widzenia funkcjonariusza lub jest znany 
kierunek jego ucieczki.

Jako zasada wprowadzony będzie udział 
skazanych wposiedzeniach sądowych 
wformie zdalnej, co umożliwi zmniejsze-
nie kosztów konwojowania więźniów, 
często między odległymi miastami.

Powstanie Inspektorat Wewnętrzny Służ-
by Więziennej, który zajmie się zwalcza-
niem przestępstw, np. narkotykowych, 
popełnianych przez więźniów, atakże 
wzmocnioną kontrolą działań funkcjona-
riuszy.

■

http://m.in/
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Ruszyła wypłata świadczeń „300+”Ruszyła wypłata świadczeń „300+”

Awansowało 150 policjantówAwansowało 150 policjantów

Podsumowano pilotażowy program Podsumowano pilotażowy program 
resortu resortu sprawiedliwościsprawiedliwości

W poniedziałek, 18 lipca, do rodziców 
trafiły pierwsze tegoroczne wypła-
ty świadczenia na wyprawki szkolne 

w ramach programu „Dobry Start”. To 300 zł 
na każdego ucznia szkoły.

Małgorzata Korba rzecznik ZUS w  woje-
wództwie lubelskim wyjaśnia, że wnioski, któ-
re wpłyną do końca wakacji, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych rozpatrzy maksymalnie do 30 
września. Jeżeli rodzic nie popełnił w  zgłosze-
niu błędów i wszystkie dane zgadzają się z  re-
jestrami państwowymi, to środki trafią do nie-
go znacznie szybciej. ZUS wypłacił już w ponie-
działek 112 tys. świadczeń 300+. We wtorek pie-
niądze trafią do opiekunów kolejnych 177 tys. 
uczniów.

Informacje o  przyznaniu 300+ instytu-
cja umieszcza na profilu klienta w  Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE). W  najbliż-
szych dniach kolejne grupy rodziców mogą spo-
dziewać się takiej wiadomości na swoim kon-
cie w PUE. Dostaną powiadomienie o tym fak-
cie również na adres mailowy, który podali we 

wniosku. – Pieniądze zostaną przekazane na 
rachunek bankowy wskazany przez klienta we 
wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyzna-
nia świadczenia – zapowiada prezes ZUS, prof. 
Gertruda Uścińska. Jeśli we wniosku są błędy 
lub braki, to Zakład skontaktuje się z  opieku-
nem ucznia, by wyjaśnić sprawę. Odpowiednie 
wezwanie umieści na profilu klienta w PUE i po-
wiadomi o tym rodzica SMS-em.

Wnioski o „Dobry Start 300+” można skła-
dać od 1 lipca do końca listopada. Są tylko elek-
troniczne. Można je przesłać jednym z  trzech 
kanałów – przez Platformę Usług Elektronicz-
nych ZUS, bankowość internetową lub portal 
Empatia. Dotychczas rodzice z  województwa 
lubelskiego złożyli wnioski o  300+ na 83 tys. 
uczniów.

Świadczenie przysługuje raz w  roku na 
każdego ucznia szkoły w  wieku do 20 lat. Je-
śli uczeń ma orzeczoną niepełnosprawność, to 
300+ może otrzymywać do 24 roku życia. Sza-
cuje się, że z programu skorzysta w tym sezonie 
ponad 4,4 mln dzieci.

Zamojscy policjanci uroczyście ob-
chodzili 103. rocznicę powołania 
Policji Państwowej. Tegoroczne 

Święto Policji odbyło się przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamo-
ściu. Podczas uroczystego apelu z  rąk 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w  Lublinie nadinsp. Artura Bieleckie-
go funkcjonariusze odebrali akty no-
minacyjne na wyższe stopnie policyjne. 
W tym roku w naszej jednostce awanso-
wanych zostało 147 policjantów. W cza-

sie uroczystości zaproszeni goście wy-
głosili okolicznościowe przemówienia, 
w których podziękowali zamojskim po-
licjantom za codzienne dbanie o  bez-
pieczeństwo lokalnej społeczności.

Policjanci i  pracownicy zamojskiej 
komendy Policji uroczyście uczcili 103. 
rocznicę powołania Policji Państwowej. 
Zorganizowany z  tej okazji uroczysty 
apel odbył się w piątek 15 lipca przy po-
mniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na 
placu przed pomnikiem wielkiego Polaka 
zebrali się policjanci i pracownicy zamoj-
skiej jednostki, zaproszeni goście oraz ro-
dziny i  bliscy awansowanych funkcjona-
riuszy.

W  wydarzeniu udział wziął Komen-
dant Wojewódzki Policji w Lublinie nadin-
spektor Artur Bielecki. Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycili również sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Chró-
ścikowski, Starosta Zamojski Stanisław 
Grześko, Zastępca Prezydenta Miasta Za-
mość Anna Maria Antos, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Zamojskiego Krzysztof 
Rusztyn oraz burmistrzowie i  wójtowie 
gmin powiatu zamojskiego. Obecni byli 
także dowódcy i komendanci stacjonują-
cych w Zamościu jednostek wojskowych 
oraz innych służb mundurowych, przed-
stawiciele instytucji, które stale współ-
pracują z zamojską Policją, przedstawicie-
le policyjnych i pracowniczych związków 
zawodowych, policyjni emeryci, a  także 
kapelan zamojskiej Policji ks. Sylwester 
Zwolak.

Uroczysty apel rozpoczął się od zło-
żenia meldunku Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji w Lublinie nadinspek-
torowi Arturowi Bieleckiemu przez do-
wódcę uroczystości aspiranta sztabowe-

go Marcina Dudę. Po tym Pan Komen-
dant przywitał się ze sztandarem Komen-
dy Miejskiej Policji w Zamościu, dokonał 
przeglądu pododdziałów, przywitał się 
również z policjantami oraz zaproszony-
mi gośćmi. Następnie podniesiona zo-
stała flaga państwowa i odegrany został 
hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części uroczystości Komen-
dant Miejski Policji w  Zamościu inspek-
tor Wiesław Pawluk przywitał gości oraz 
wygłosił okolicznościowe przemówie-
nie, w  którym pogratulował wszystkim 
nominowanym policjantom i  życzył dal-
szych sukcesów. Funkcjonariuszom i pra-
cownikom zamojskiej Policji podziękował 
za trud, wysiłek i  zaangażowanie w  rze-
telne wypełnianie obowiązków służbo-
wych. Komendant Miejski Policji w  Za-
mościu podziękował również rodzinom 
policjantów, parlamentarzystom, samo-
rządowcom oraz służbom, instytucjom 
i strażom, które na co dzień wspierają za-
mojskich policjantów.

Następnie nadkomisarz Mariusz Zub 
Naczelnik Wydziału Wspomagającego za-
mojskiej jednostki Policji odczytał rozka-
zy personalne o  mianowaniu na wyższe 
stopnie służbowe. Po tym Komendant 
Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspek-
tor Artur Bielecki wręczył awansowanym 
policjantom akty mianowania na wyż-
sze stopnie policyjne. W tym roku w za-
mojskiej jednostce awanse otrzymało 147 
policjantów.

Listę awansowanych otworzył I  Za-
stępca Komendanta Miejskiego Policji 
w  Zamościu podinspektor Tomasz Ha-
linowski, który rozkazem Komendanta 
Głównego Policji mianowany został na 
stopień młodszego inspektora. W tym ro-

ku awans na stopień nadkomisarza Po-
licji otrzymał także pełniący obowiązki 
Zastępcy Komendanta Miejskiego Poli-
cji w Zamościu komisarz Marcin Muzyka. 
W  korpusie oficerów starszych Policji na 
stopień podinspektora awanse otrzyma-
li także nadkomisarz Bartłomiej Heider 
oraz nadkomisarz Artur Maciocha.

Po wręczeniu aktów mianowania 
przemówienie wygłosił Komendant Wo-
jewódzki Policji w Lublinie nadinspektor 
Artur Bielecki. Komendant nawiązując do 
trudnej policyjnej służby i  wielu zadań 
wykonywanych przez funkcjonariuszy 
tej formacji podkreślił, że policyjna służ-
ba polega na udzielaniu pomocy wszyst-
kim potrzebującym, a największą nagro-
dą dla policjantów jest uśmiech dziecka, 
uśmiech osoby potrzebującej. Podzięko-
wał policyjnym rodzinom za wyrozumia-
łość i codzienne wsparcie oraz władzom 
samorządowym za okazywaną pomoc. 
Komendant wskazał, że 96% mieszkań-
ców Polski wokół własnego domu czuje 
się bezpiecznie, a województwo lubelskie 
jest jednym z najbezpieczniejszych woje-
wództw w Polsce. Świadczy to o tym, jak 
dobrze funkcjonariusze wykonują swoje 
zadania. Nadinspektor Artur Bielecki do-
ceniając codzienną służbę i pracę zamoj-
skich policjantów i pracowników jednost-
ki podkreślił, że jest dumny, że nadzoruje 
taki garnizon z takimi ludźmi.

Zaproszeni goście w swoich okolicz-
nościowych przemówieniach podzięko-
wali zamojskim policjantom za wzajem-
ną współpracę, podkreślając jednocze-
śnie płynące z tego korzyści dla powiatu 
zamojskiego. Awansowanym funkcjona-
riuszom gratulowali wyróżnień i  dzięko-
wali za to, że są i skutecznie dbają o bez-
pieczeństwo mieszkańców.

18 lipca br. w Lubelskim Centrum Konferen-
cyjnym odbyła się, zorganizowana przez 
Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, 
konferencja podsumowująca działania reali-
zowane w ramach projektu pn. Pilotaż pro-
gramu wdrażającego ideę sprawiedliwości 
naprawczej na terenie Okręgowego Inspek-
toratu Służby Więziennej w Lublinie.

Projekt ten sfinansowano ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Jego głównym celem 
było wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz skuteczna 
readaptacja skazanych.

W trakcie trwania projektu na terenie Okrę-
gowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lubli-
nie, w zakresie mediacji, przeszkolono 80 funk-
cjonariuszy i kuratorów, utworzono 10 pokoi me-
diacyjnych, powołano 2 koordynatorów ds. me-
diacji i sprawiedliwości naprawczej, którzy nad-
zorują poszczególne jednostki.

W ramach projektu przeprowadzono 165 me-
diacji, z których 146 zakończono ugodą. Oznacza 
to niespełna 90% skuteczność naszych mediato-

rów. Ponadto odbyło się ponad 800 dyżurów, pod-
czas których mediatorzy rozmawiali z osadzony-
mi ponad 3300 godzin. Dane te są jeszcze bardziej 
imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez 
większość realizacji projektu w Polsce utrzymywał 
się stan epidemiczny. – mówił Wiceminister pod-
czas otwarcia wydarzenia.

Podczas konferencji odbyły się 2 panele dys-
kusyjne z udziałem przedstawicieli m.in. sądów 
i jednostek naukowych: Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 
oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. 
Dyskutowano nt. perspektyw rozwoju mediacji 
po wyroku w Polsce oraz wyzwań i sukcesów w 
trakcie realizacji projektu. Omówiono również ra-
port końcowy, który poza podsumowaniem reali-
zacji zadań projektowych zawiera również wyniki 
badań w zakresie standaryzacji prowadzenia me-
diacji w warunkach izolacji więziennej.

Cieszę się, że Fundusz Sprawiedliwości miał 
możliwość wsparcia tak ważnej dla społeczeństwa, 
a przede wszystkim dla osadzonych i pokrzywdzo-
nych, inicjatywy. – wspomniał Wiceminister Ro-
manowski.



W 2022 roku przypada 80. rocznica maso-
wych wysiedleń ludności Zamojszczy-
zny (Aktion Zamość) oraz 80. rocznica 

Bitwy pod Wojdą (30.12.1942) – jednego z pierw-
szych powstańczych zrywów Zamojszczyzny 
przeciwko okupantowi niemieckiemu. 

IV Biblioteczne Spotkania z  Historią odbędą 
się w dniach 20-21 sierpnia 2022 roku w przestrze-
ni „Miasta Idealnego” na Rynku Wodnym w Zamo-
ściu. Bohaterami tegorocznej edycji są Róża i  Jan 
Zamoyscy oraz Dzieci Zamojszczyzny. Hasło prze-
wodnie wydarzenia „Wolność pod Skrzydłami 
Anioła Dobroci” nawiązuje do uratowania przed 
śmiercią przez małżonków Zamoyskich blisko 500 
dzieci. Biblioteczne Spotkania z  Historią są wyda-
rzeniem towarzyszącym Zamojskiemu Festiwalowi 
Filmowemu „Spotkania z historią”.  

Głównym założeniem projektu jest przypo-
mnienie losów Dzieci Zamojszczyzny, postaci Róży 
Zamoyskiej „Anioła Dobroci” , która wspólnie z mę-
żem Janem Zamoyskim uratowała od zagłady kilka-
set małych istnień. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
wystawa tematyczna, koncert muzyczny – „Dźwię-
ki wolności” i akcja charytatywna.  Wydarzenie jest 
okazją do przybliżenia tragicznych dat w historii Za-
mojszczyzny – losu dzieci, kobiet i mężczyzn i  ich 
walki o  wolność i  niepodległość. II wojna świato-
wa, choć coraz odleglejsza w  czasie, wciąż bliska 
jest pamięci osób, które jej bezpośrednio doświad-
czyły. Uważamy, że kolejnym pokoleniom okres 
ten powinien być stale przypominany. Wolność bo-
wiem nie jest nam dana na zawsze. Pielęgnowanie 
wolności to pielęgnowanie pamięci. 

W ramach wydarzenia zaplanowano:

„Dźwięki wolności” - koncert Adama Struga (20 
sierpnia 2022 r., Rynek Wodny, godz. 17.00)

panel dyskusyjny z  udziałem dr Beaty Koza-
czyńskiej, Agnieszki Jaczyńskiej, Anny Rudy i  Ma-
rii Rzeźniak, którego celem będzie przypomnie-
nie losów Dzieci Zamojszczyzny, postaci Róży Za-
moyskiej „Anioła Dobroci” i Jana Zamoyskiego oraz 

80. rocznica Bitwy pod Wojdą (30.12.1942) – jeden 
z  pierwszych powstańczych zrywów Zamojszczy-
zny przeciwko okupantowi niemieckiemu. Prowa-
dzenie dr Łukasz Kot. (21 sierpnia 2022 r., Rynek 
Wodny, godz. 17.00)

akcję charytatywną „Róże dla Róży” polegającą 
na zbiórce datków pieniężnych dla hospicjum „San-
ta Galla” w Łabuńkach Pierwszych

Wydarzeniu będą towarzyszyły:

- kiermasz książki używanej (nie tylko histo-
rycznej) i  wystawa na bazie materiałów zgroma-
dzonych przez dr Beatę Kozaczyńską poświęcona 
Dzieciom Zamojszczyzny

Projekt dofinansowano ze środków  Progra-
mu Wieloletniego  NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjne-
go „Niepodległa”

Warsztaty Bezpieczny Maluch dla przyszłych i obecnych rodziców w BoboWózki 
Zamość zbliżają się wielkimi krokami 

Bezpieczny Maluch to najszersza w Polsce kampania edukacyjna prowadzona przez 
rodziców, dla rodziców.

Na miejscu dostępni będą doświadczeni Eksperci, którzy podzielą się wiedzą. 
W programie zostały zaplanowane również ćwiczenia praktyczne na manekinie.

Co więcej przed nami?

• Odkryjesz co robić, kiedy dziecko straci przytomność
• Krok po kroku dowiesz się jak wykonać resuscytacje
• Nauczysz na co zwrócić uwagę, aby wybrać bezpieczny fotelik
• Odkryjesz jak wybrać wózek, aby był funkcjonalny i wygodny
• Odkryjesz jak przygotować miejsce do kąpieli i do snu
• ... i wiele więcej!

Na wszystkich uczestników zajęć czekają prezenty niespodzianki.

Warsztaty odbędą się 5 sierpnia 2022 (piątek) w Zamościu przy Al. 1 Maja 3:

• 11:00 (2h)
• 13:30 (2h)

Ilość miejsc ograniczona! 
Obowiązują zapisy:

https://bezpiecznymaluch.venicci.pl/zamosc/
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Najlepsze GospodynieNajlepsze Gospodynie

Przedsmak Tour de PolognePrzedsmak Tour de Pologne

„Wolność pod skrzydłami Anioła Dobroci”„Wolność pod skrzydłami Anioła Dobroci”

W  sobotę 16 lipca w  Ośrodku Sportu 
i  Rekreacji w  Zamościu odbył się Fi-
nał czwartej już edycji konkursu „Ko-

bieta Gospodarna Wyjątkowa – 2022”. Poznali-
śmy laureatów, którzy konkurowali w trzech ka-
tegoriach: na potrawę z kaszą, ciasto z owocami 
i rękodzieło malowane na drewnie. W wydarze-
niu, objętym honorowym patronatem Małżon-
ki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, wzię-
li udział marszałek Jarosław Stawiarski oraz wi-
cemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Konkurs z roku na rok zyskuje na popularno-
ści – tym razem do programu zgłosiło się 270 kół 
gospodyń wiejskich, natomiast do finału awanso-
wało 160 z nich. 

– Ogromnie cieszy widok tak wielu osób zainte-
resowanych konkursem „Kobieta Gospodarna Wy-
jątkowa”. Dziękuję serdecznie wszystkim zgroma-
dzonym za wasz wkład w kultywowanie tradycji ku-
linarnych i sztuki rękodzielniczej – dziękował pod-
czas finału Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski.

Podczas finału wyłoniono laureatów IV edycji 
konkursu. Na szczeblu powiatowym koła rywali-
zowały w trzech kategoriach konkursowych:

• potrawa z kaszą – na najlepszy produkt z wy-
korzystaniem kaszy;

• ciasto z owocami – na najlepszy wyrób cukier-
niczy;

• malowane na drewnie – na najpiękniejsze rę-
kodzieło.

Na scenie w Zamościu wystąpiły zespoły i ka-
pele ludowe oraz gwiazda wieczoru – Jacek Wój-
cicki z  zespołem w  repertuarze „Jak za dawnych 
lat”. Podczas finału konkursu „Kobieta Gospodar-
na Wyjątkowa” został przeprowadzony pokaz ku-
linarny znanego i cenionego szefa kuchni Jakuba 
Steuermarka, który m.in. zaproponował lody wy-
konane z kaszy. Nie zabrakło też degustacji regio-
nalnych przysmaków i potraw wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Dla zwycięzców przewidziano cenne nagro-
dy:  za I miejsce 3000 zł, za II miejsce 2000 zł; za 
III miejsce 1000 zł; 7 wyróżnień po 500 zł w każ-
dej z kategorii. Zarząd Województwa Lubelskiego 
zwiększył pulę nagród pieniężnych w tegorocznej 
edycji do ponad 100 tys. zł.

Laureaci konkursu „Kobieta Gospodarna Wy-
jątkowa – 2022”

Kategoria „Potrawa z kaszą”:

1. miejsce: „Kapusta z kaszą jęczmienną i jałow-
cem” KGW Wólenianki

2. miejsce: „Gołąbki z kaszą gryczaną z grzyba-

mi pieczone w  sosie grzybowym” KGW Gro-
dysławiczanki

3. miejsce: „Indyk faszerowany kaszą gryczaną” 
KGW Podlasianki z Jedlanki

Wyróżnienia:

• „Krupnik po gospodarsku” KGW Białopole
• „Schab gotowany w mleku z kaszą zapiekaną 

ze szpinakiem” KGW Gałęzów Kolonia Pierw-
sza

• „Łania buszująca w kaszy” KGW Turczanki
• „Postne gołąbki z kaszą gryczaną i suszonymi 

grzybami” KGW w Rososzy
• „Hreczane z mięsiwem” KGW Korolówka Osa-

da
• „Kaczka pieczona z kaszą” KGW Hucianeczki 
• „Kasza jęczmienna z warzywami oraz duszo-

na karkówka w sosie własnym” KGW Rożki Ko-
lonia

Kategoria „Ciasto z owocami”:

1. miejsce: „Tort leśny z frużeliną malinową oraz 
musem malinowo-owocowym” KGW Jago-
dzianki

2. miejsce: „Ciasto z jagodami pod bezową koł-
derką” KGW w Bokince Królewskiej

3. miejsce: „Zawijaniec serowo-wiśniowy” KGW 
w Kocudzy Drugiej

Wyróżnienia:

• „Deser z truskawkami” KGW w Zarajcu
• „Rolada z masą serową i malinami” KGW Mali-

nowy Poperczyn
• „Jagodzianki” KGW Liśnik Mały
• „Torcik truskawkowy bez pieczenia” KGW 

Łuszczów Kolonia
• „Drożdżowe kopytka z  suszonymi owocami” 

KGW w Podedwórzu
• „Jabłecznik” KGW Olszanki
• „Ciasto Jakuba” KGW w Bereściu

Kategoria „Malowane na drewnie”:

1. miejsce: „Łąki umajone” KGW Polanki
2. miejsce: „Wiejska chata” KGW Rokitno bez gra-

nic
3. miejsce: „Kwiaty malowane na drewnie” KGW 

Modryń Kolonia

Wyróżnienia:

• „Zwierzęta naszej wsi” KGW Marynin
• „Polne maki” KGW w Pawłówc
• „Zmierzch nad jeziorem” KGW Wóleckie Ba-

beczki
• „Pejzaż z kapliczką” KGiGW Majdan-Grabin
• „Skrzynia posagowa” KGW Marysieńki
• „Środopoście w Adelinie” KGW Adelinianki
• „Krzyż przydrożny” KGW Feliksowianki 

Za nami Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie”. 
Zamojska edycja Rajdu odbyła się pod ho-
norowym patronatem Marszałka Wojewódz-

twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Starosty 
Zamojskiego Stanisława Grześko oraz Wójta Gmi-
ny Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Rajd promują-
cy Tour de Pologne, został zorganizowany przez 
Klub Sportowy „Agros” Zamość, przy wsparciu fi-
nansowym Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie i Starostwa Powiatowe-
go w Zamościu.

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” odbył się 
16 lipca. Miłośnicy dwóch kółek zebrali się o  godzi-
nie 10:30, przed Biblioteką Publiczną w  Mokrem, 
aby wspólnie o godz. 11:00 wyruszyć w podróż pięk-
nymi drogami powiatu zamojskiego. Przed wyjaz-
dem wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe, 
w których były min. pamiątkowe koszulki „Tour de Lu-
belskie” oraz woda. Pogoda na starcie nie zawiodła, 
a humory dopisywały wszystkim uczestnikom rajdu. 
Trasa wynosiła ok. 24 km i  prowadziła przez: Mokre 
(plac siedziby OSP) – Hubale – Wychody – Wólkę Wie-
przecką – Hubale – Mokre (plac siedziby OSP). 

Na linii startu udanej zabawy życzył rowerzystom 
Mariusz Tłuczek Kierownik Filii Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego w  Zamościu. Sta-
rosta Zamojski Stanisław Grześko osobiście witał za-

wodników na mecie. O wyżywienie dla rowerzystów 
zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem. 
Po krótkim odpoczynku rozpoczął się piknik, w cza-
sie którego przeprowadzone zostały liczne gry i  za-
bawy przygotowane przez pracowników Gminy Za-
mość. Prezes KS „Agros” Zamość Konrad Firek, tak jak 
i w roku ubiegłym przygotował test wiedzy o Wyści-
gu Rowerowym „Tour de Pologne”.

Wyścig kolarski Tour de Pologne będzie gościł na 
terenie powiatu zamojskiego w niedzielę 31 lipca. „To-
ur de Lubelskie” jest przedsmakiem 79. „Tour de Polo-
gne”, które już po raz drugi zawita na Lubelszczyźnie.

https://bezpiecznymaluch.venicci.pl/zamosc/?fbclid=IwAR3a2jXhkw79tJqG3tpBe8sVZ1dCFQwNBEnuM03-tJWMelWjowViKTp5oNg


SPRZEDAM
Mieszkanie 75m2, 3 pokoje, Turkowice 

(gm. Werbkowice). Tel. 511 601 553

Sprzedam mieszkanie, dwa pokoje, 
30m2, ul. Kilińskiego. Tel. 601 796 272.

Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-
szyńskiego, piętro II. Tel. 577 754 717

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

795 949 510

Sprzedam nowy dom + działka 60a, Ja-
rosławiec. Tel. 506 107 350

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. Kra-

snobród. 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 Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

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

Tel. 608 074 175

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

sem. Tel. 537 809 803

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

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

795 949 510

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

Domek 30m2 na działce 2-arowej, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

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

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

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

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

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

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnorynko-

wa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam lub 
zamienię na parter lub do II piętra z 

windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków albo 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 922 443

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 gospodarczy-
mi na 200-arowej działce w Jarosław-

cu. 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 domkiem 

30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

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 parterze, 
tel. 609 510 301 

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

579 055 487

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

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

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

Tel. 695275253

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

WYNAJEM
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 

50m2, ul. Kamienna, zamosć. Tel. 
692 801 588.

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

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

ZAMIENIĘ
Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-

rowany garaż zamienię na szerego-
wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

 ( Sprzedam pług dwuskibowy. Tel. 
784 646 234
 ( Koła felga 4 otwory, zimo-
we 185/65 R1486 opony letnie 
225/55R17 97 W. Tel. 517 635 968
 ( Sprzedam zgrabiarkę do sia-
na 7-rzędową, stan bdb. Tel. 501 
122 563
 (Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912

 ( 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 tarcze i klocki, linki ha-

mulcowe, stan super, przegląd do 
III 2023r. Tel. 792 184 795
 (Alufelgi 18” z oponami na 5 otwo-
rów (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 technicznie, do siana i 
słomy. Tel. 884 639 376

 ( Sprzedam: obsypnik do ziemnia-
ków, kultywator, obsypnik 3 - rzę-
dowy do ziemniaków, 7-kołową 
przetrząsaczo -zgrabiarkę, kopacz-
kę 1-rzędową, cyrkularkę z silni-
kiem. Tel. 537 996 979.
 ( Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, kopar-
ka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

 X Działka inwestycjna ul. Nowa, 0,893 ha Cena 360 tys. zł
 X Mieszkanie M-3, 46 m2 ul. Piłsudskiego, cena 257 tyś zł.
 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

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

MALOWANIE
ELEWACJI 

TEL. 783 800 351

MALOWANIE  
MIESZKAŃ.  

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH.  

TEL. 697 623 251

STYROBETON 
TEL. 729 911 254

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Fotowoltaika 

tel: 508 67 57 24tel: 508 67 57 24 www.ozevolt.plwww.ozevolt.pl

Oferuję kompleksowe usługi Foto-
woltaiczne. Posiadam jeden do-
świadczony zespół z którym od 

początku do końca jestem na placu bu-
dowy. W ten sposób mogę zagwaranto-
wać bezawaryjność i satysfakcję nawet 
najbardziej wymagającego klienta.

Sprawdź nas, polecam i zapraszam.

• sprzedaż
• montaż,
• serwis
• dofinansowanie



SPRZEDAM
Sprzedam prawie za darmo sprzęt 

wędkarski. Tel. 661 221 400

Skórzana 3-osobowa sofa z funkc-
ją rozkładanych podnóżków, kol-

or- czekolada. Madei in USA, c. 2499 zł 
do negocjacji, odbiór w zarzeczu. Tel. 
606 409 171

4 okna plastikowe, używane 116,5 
143,5, betoniarka50. Tel. 696 

921 505

Kosiarkę na siłę, silnik 1,5 kW, prze-
wód 30m, wyłącznik. Tel. 574 

235 637

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

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

Krajalnica Zelmer – nowa, sokownik 
– nowy. Tel. 664 515 599

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

Kanapa skórzana 3-osobowa, z roz-
suwanymi podnóżkami, wyprodu-

kowana w USA, kolor: ciemna czekola-
da, stan dobry, odbiór w Zarzeczu. Tel. 
606 409 171

Spawarka transformatorowa ET100, 
prąd 40A-105A, 300 zł. Tel. 605 

098 505

Spawarka transformatorowa ST-
250, prąd 50A-300A, 500 zł. Tel. 

605 098 505 

Moskitiery na drzwi, brązowa: 
2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 

c.100 zł. Tel. 605 098 505

Moskitiera na okno, brązowa 
77,5cmx107,5 cm, c. 50 zł. Tel. 

605 098 505

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Sprzedam mleko kozie i ser. Tel. 729 
976 979

Nowa nadstawka na sedes, regu-
lowane nóżki, dla osoby niepełno-

sprawnej. Tel. 504 272 967

Sokownik, kuchenka indukcyjna, dy-
wan 120/130. Tel. 729 976 979

Łaty sosnowe używane gr. 4cm, ok. 
500 mb, w dobrym stanie. Tel. 574 

235 637

Drzewo opałowe, rury hydrauliczne, 
kolanka, styropian twardy, uprząż 

konna. Tel. 696 815 510

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

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

Deski jesionowe suche, grube 4 i 5 
cm, brus grubość 8 cm. Tel. 517 

635 968

Sprzedam miód. Tel. 602 530 283

Belki stalowe 16, 3 szt. Dł. 490. Tel. 
517 635 968

Drzwi używane 90, w dobrym stanie, 
lewe, białe pełne, z zamkiem i fu-

tryną. Tel. 574 235 637

Rynny metalowe spustowe, dobre, 
używane, śr. 10 cm, szt. 10, kolana 

szt. 6. Tel. 574 235 637

Agregat prądotwórczy “Overssen” - 
Germany – nowy. Cena 4 tys. Zł. 

Tel. 791 867 341

Zszywacz elektryczny niemiecki, 
nowy, c. 100 zł. Tel. 519 106 797

Sprzedam ladę sklepową 123x55, c. 
90 zł. Tel. 516 898 477

Znaczki pocztowe polskie PRL, 7 kla-
serów, tanio. Tel. 516 898 477

Złotą bransoletę pr. 585, waga 27 
gram, c. 4800 zł. Tel. 516 898 477

Tanio sprzedam pralkę automat, w 
dobrym stanie, wielofunkcyjna. Tel. 

664 962 142

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

Rower BMX do lat 10, c. 100 zł. Tel. 
519 106 797

Narożnik duży, pojemnik na posciel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

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

Butel 20l, szklany w drewnianej 
obudowie, c. 65 zł. Nowy materac 

odleżynowy (kompletny), c.80 zł. Tel. 
796 888 085

Sprzedam orbiterek - przyrząd do 
treningu, stan bardzo dobry, tanio. 

Tel. 603 962 136

Sprzedam parniki 3 szt., 200l. - 1 szt., 
100l. - 1 szt., 60 l.- 1 szt. Tel. 721 

519 896 (wieczorem)

Kościarka, mieszałka, wilk (stoją-
cy), łamacz. Tel. 721 519 896 (wiec-

zorem)

Czyszczarka własnej konstrukcji do 
drewna. Tanio. Tel. 721 519 896 

(wieczorem)

Płyta pilśniowa twarda, grubość - 
5mm, wymiary: 2,75x1,70m, 8 szt. 

Tel. 721 519 896 (wieczorem)

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

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896 
(wieczorem)

Rowery: Orkan (męski, 28”), Gazela 
(damka 27”), szosowe (wyścigów-

ka), inne (Jubilat 24”). Tel. 721 519 
896

Tanio sprzedam wóz, platforma, 
kultywator. Tel. 500 144 310

Tanio sprzedam cegłę, dziurawkę, bi-
ałą 1400 szt. Tel. 500 144 310

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

w Zamościu. Tel. 795 949 510

Używaną kostkę brukową, wym. 
20x10, kolor czerwony – 23m2, 

szary – 8m2, cena 20 zł/m2. Tel. 574 
235 637

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce kotki. Tel. 501 

958 347

Sprzedam rodziny pszczele. Tel. 607 
413 029

Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 
źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

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 wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe. 
 Tel. 607 187 807

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

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

INNE
Przyjmę mieszkanie w zamian za 

opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 
049 740

Oddam za darmo dwie pary drzwi 70. 
Tel. 787 563 281

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

510 533 870

Przyjmę używaną pralkę i lodówkę. 
Nie mam za co kupić. Dziękuję. Tel. 

695 958 316

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

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

84 627 00 61
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Szukam opiekunki do starszej, cho-
dzącej 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 opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

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

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód 
stolarza. 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

TOWARZYSKIE

Szukam opiekunki do starszej, cho-
dzącej 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 opiekunka 
osób starszych, mam wykształce-

nie medyczne 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

PRACA

Różne

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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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 #30, 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 #28/2022: „Ożywczy 
ranek na plaży”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzyma Pan Jan Bondyra z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 

odebrać do 1 sierpnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

NISKIE CENY
od 26.07 do 06.08.2022 r.

-30%

A

ZESKANUJ
PRZY KASIE

Herbata ekspresowa owocowa 
Piramidki Lipton
Unilever
28 g - 36 g/20 tor., wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 178,22 - 138,62

499
1 opak.

Mydło w płynie Dove
Unilever
250 ml/500 ml, mix rodzajów
cena za 1 litr = 3,20/1,60

799
1 szt.

Fix do potraw Knorr
Unilever
27 g - 70 g , wybrane rodzaje
cena za 1 kg =
79,63 - 30,72/99,63 - 38,43

cena
bez karty

cena z kartą
2 1 szt.

15

2 1 szt.
69

PR
OD

UKTMRO

ONY

Play-Doh Śmieciarka/
Makaronowe szaleństwo/Piec do pizzy
Hasbro
* Prezentowane ceny uwzględniają rabat 30% 
i obowiązują w całym okresie trwania katalogu.

7999*
1 szt.

Lody Magnum
Unilever
88 ml - 120 ml, mix rodzajów
3,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt.  
cena z kartą
4,69 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.  
cena za 1 litr = 
33,25 - 45,35/39,09 - 53,30

cena
bez karty

cena z kartą

3 1 szt.
99

4 1 szt.
69

przy zakupie 2 szt.
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