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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Za-
mościu składa serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy w tym roku przekazali swój 1% 
podatku na rzecz zamojskiego stowarzyszenia. 
Zebrano rekordową kwotę 111.000 zł, dzięki któ-
rej ruszyły prace remontowe budynku przy ulicy 
Orlicz - Dreszera 10. To właśnie tam grupy mło-
dzieżowe i dorosłe będą rozwijać swoje talenty i 
przystosowywać się do samodzielnego życia.

To oczywiście tylko mała część potrzebnej Sto-
warzyszeniu kwoty.  Na remont potrzeba ponad 3 
mln zł! Liczy się każda złotówka. Jeśli chcesz pomóc, 
to do końca sierpnia trwa ogólnopolska akcja Kilo-
metry Dobra. Jej celem jest zbiórka pieniędzy dla 
PSONI. Zamojskie stowarzyszenie jest liderem spo-
śród wszystkich PSONI w Polsce, ponieważ zebrało 
dotąd ponad 71 tys. zł.

Dołącz do grona Darczyńców i wpłać swój da-
tek na stronie www.psonizamosc.org.pl
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CKZiU w Zamościu 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

50% 
zajęć przez

internet

ul. Partyzantów 14
tel. 84 62 713 60
tel. kom. 533 48 48 48
www.ckziu.net.pl
E-mail: centrum@ckziu.zamosc.pl

CKZiU to:

Kwali�kacyjne Kursy Zawodowe 
(ponad 30 zawodów)

Szkoły Policealne

Branżowa Szkoła II stopnia

Liceum Ogólnokształcące 
(po ZSZ, Gimnazjum, SP, BS I st.)

l

   

SZKOŁY STACJONARNE 
- bezpłatne zajęcia trzy dni w tygodniu

SZKOŁY ZAOCZNE
- bezpłatne zajęcia dwa dni w tygodniu

Oferujemy wiele ciekawych zawodów!

Nabór na Regionalnych Przedstawicieli  Nabór na Regionalnych Przedstawicieli  
Młodzieżowej Rady SprawiedliwościMłodzieżowej Rady Sprawiedliwości

Spełnia się marzenie kawalerzystówSpełnia się marzenie kawalerzystów

Na żołnierską nutęNa żołnierską nutę Zamojski OSIR podał informację o zamknię-
ciu Krytej Pływalni. Zamojski basen, od 
wtorku 16 sierpnia będzie nieczynny. O ter-

minie ponownego otwarcia OSiR będzie informo-
wał w stosownym czasie.

Tym razem, nie jest to zwyczajowa przerwa 
związana z  czyszczeniem i  konserwacją zbiornika 
i z pewnością potrwa kilka tygodni. Zamknięcie pły-
walni ma związek z trwającymi od pewnego czasu 
pracami, związanymi z termomodernizacją budyn-
ku Krytej Pływalni. Dalszych prac nie można prowa-
dzić przy czynnym basenie.

Prace prowadzone w obiekcie pływalni obejmą 
m.in. wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej, wy-
konanie ocieplenia ścian wraz z  elewacją, a  także 
montaż paneli fotowoltaicznych, ale także remont 
zewnętrznych schodów głównych i bocznych oraz 
unowocześnienie systemu wentylacji.

Koszt inwestycji przekracza 4,6 mln złotych 
i  jest częścią trwającego dużego projektu moder-
nizacji obiektów OSiR, którego zwiększony w  ma-
ju budżet ustalono na  25 mln złotych. Inwestycję 
na basenie realizuje zamojska firma Zakład Remon-
towo-Konserwacyjny sp. z o.o.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi na-
bór na  Regionalnych Przedstawicieli Mło-
dzieżowej Rady Sprawiedliwości!  Zgłosić 

można się do 19 sierpnia 2022 roku.

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości to organ do-
radczy Ministra Sprawiedliwości. Celem Rady jest 
przede wszystkim kreowanie i  promowanie wśród 
młodzieży aktywnego współdziałania w  rozwoju 
i  budowaniu świadomości prawnej, a  także włącza-
nie młodzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawie-
dliwości i kształcenia prawnego w Polsce. Rada reali-
zuje różnego rodzaju inicjatywy edukacyjno-praw-
ne: konkursy, ogólnopolskie i międzynarodowe kon-
ferencje naukowe, warsztaty edukacyjne, spotkania 
z  decydentami oraz organizacjami młodzieżowymi 
zarówno z Polski, jak i z zagranicy.Regionalni Przed-
stawiciele Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości są te-
renowymi reprezentantami Młodzieżowej Rady Spra-
wiedliwości. Ich zadaniem jest wspieranie i  realizo-
wanie  działań Rady na  poziomie lokalnym, zrzesza-
nie młodych ludzi zainteresowanych tematyką edu-
kacji prawnej, nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz 
podobnych zagadnień, których poznanie może przy-
nieść korzyść lokalnym społecznościom.

Rekrutacja trwa do 19 sierpnia 2022 roku. Zgłosić 
mogą się osoby, które ukończyły 16 lat i  jeszcze nie 
mają 26 lat. Aby się zgłosić, wystarczy przesłać swo-

je CV, formularz zgłoszeniowy i krótką notatkę doty-
czącą wizji rozwoju swojego regionu na adres: mlo-
dziezowa.Rada.Sprawiedliwosci@ms.gov.pl  Więcej 
informacji można znaleźć na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. Ponadto na stronie Mło-
dzieżowej Rady Sprawiedliwości można uzyskać wię-
cej informacji o jej inicjatywach.

Na polach Wolicy Śniatyckiej, w miejscu le-
gendarnej już wielkiej bitwy kawalerii pod 
Komarowem, powstał długo wyczekiwany 

pomnik.

Trwają ostatnie prace przy montażu rzeźb, by już 
wkrótce (28 sierpnia) mogło się odbyć oficjalne od-
słonięcie pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Kon-
nej.

Idea budowy pomnika zrodziła się w 1936 roku, 
kiedy to zawiązał się komitet jego budowy. Marze-
niem kawalerzystów było najprawdopodobniej od-
słonięcie pomnika w 20. rocznicę zwycięskiej bitwy. 
II wojna pokrzyżowała plany, a projekt zaginął w wo-
jennej zawierusze. Ponowne starania o budowę po-
mnika rozpoczęto blisko 20 lat temu. Przez ten czas 
Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” z prezesem 
Tomaszem Dudkiem na czele zabiegało o pozyskanie 
pozwoleń i środków na budowę monumentu, a także 
na „walkę z wiatrakami”. Stowarzyszenie czyniło tak-
że, a może przede wszystkim, starania o zakorzenie-
nie w świadomości Polaków pamięci o tej największej 
kawaleryjskiej bitwie XX wieku, kiedy to wojska pol-
skie rozgromiły wielką siłę   konnej armii bolszewic-
kiej w 1920 roku. W tym celu, od 2006 roku, w roczni-
cę bitwy, organizowana jest inscenizacja fragmen-
tów bitwy z 1920 roku, w której udział biorą corocz-
nie setki kawalerzystów ochotników.

Na Wzgórzu 255, gdzie toczyły się zacięte walki 
polsko - bolszewickie został posadowiony betonowy 
postument z kilkunastometrowymi skrzydłami hu-
sarskimi.  pomiędzy którymi stanęły odlane z brązu 
sylwetki koni i żołnierzy kawalerii.

Na elementach betonowych pomnika znajdą 
się znaki 40 pułków kawalerii, a także cytaty z bitwy. 
Pomiędzy skrzydłami umocowane zostaną zaś trzy 
rzeźby szarżujących kawalerzystów.  Każda z rzeźb 
mierzy ok. 4-4,5 metra, ważąc przy tym po ok. 2,5 to-
ny. Wewnętrzna konstrukcja pomnika wykonana ze 
stali to kolejna tona i 200 kilogramów. Warto też pa-
miętać o ogromnej ilości użytego betonu, który też 
waży niemało.

Autorem projektu konstrukcji pomnika jest inż. 
Jan Dworzycki, a autorami rzeźb kawalerzystów, któ-
re wykonała odlewnia artystyczna Garstka Studio, 
są Tomasz Radziewicz i Artur Wochniak. Bryłę i całą 
kompozycję zaprojektowali: architekt Tomasz Dudek 
oraz grafik Konrad Głuchowski.

Wielomilionowe środki finansowe na budowę 
pomnika pozyskano ze zbiórek społecznych, wspar-

cia rządowego, a także dzięki hojności anonimowe-
go sponsora. Od początku, budowę pomnika wspie-
ra Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość.

Oficjalne obchody 102. rocznicy Bitwy pod Ko-
marowem rozpocznie tradycyjny capstrzyk kawale-
ryjski na komarowskim cmentarzu oraz oddanie ho-
norów i złożenie kwiatów na mogile poległych kawa-
lerzystów (sobota 27 sierpnia, godz. 17.30). Zostanie 
także odprawiona msza za poległych w bitwie pod 
Komarowem w kościele parafialnym w Komarowie 
(sobota, 27 sierpnia, godz. 18.00). Po zachodzie słoń-
ca o godz. 20.00 odbędzie się koncert patriotyczny   
w wykonaniu Reprezentacyjnego Artystycznego Ze-
społu Wojska Polskiego (Wolica Śniatycka przy Po-
mniku).

Głównym dniem uroczystości jest niedziela 28 
sierpnia, kiedy to na polach Wolicy Śniatyckiej, na 
wzgórzu 255, o które toczyły się boje w 1920 roku, 
odbędą się obchody 102. rocznicy wielkiej bitwy ka-
waleryjskiej.

W samo południe zostanie odprawiona polowa 
msza święta, a bezpośrednio po niej (godz. 13.00) 
rozpocznie się Święto Kawalerii Polskiej. Najważniej-
szy punkt programu to oczywiście odsłonięcie Po-
mnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej - Święto Ka-
walerii Polskiej, tradycyjna już spektakularna insceni-
zacja epizodów bitwy pod Komarowem, a na zakoń-
czenie pokazy wyszkolenia wojskowego.

Już po raz 17. na Rynku Wielkim w Zamościu od-
będzie się Przegląd Muzyki Wojskowej i Patrio-
tycznej. Wydarzenie zaplanowano na  piątek, 

19 sierpnia. 

Organizatorem przeglądu, jak co roku, jest Sto-
warzyszenie ,,Jesteśmy z  Tobą – Bądź z  Nami”, przy 
którym działa Nieetatowa Orkiestra Wojskowa, we 
współpracy z 3 Batalionem Zmechanizowanym z Za-
mościa, Zamojskim Domem Kultury oraz Zarządem 
Osiedla Majdan. Przedsięwzięcie organizowane jest 
dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Zamość 
oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

W  tegorocznym przeglądzie, wezmą udział or-
kiestry: Orkiestra Wojskowa z Lublina, Orkiestra OSP 

w  Lubartowie,  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z  Sitna 
oraz Nieetatowa Orkiestra Wojskowa działająca przy 
Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Tobą, Bądź z Nami” w Za-
mościu. Orkiestry paradnie wejdą na  Rynek Wielki 
o godzinie 16.00.
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Festiwal „Zamość na Okrągło” po-
wraca na imprezową ma-
pę wakacyjnych atrakcji 

w Zamościu. W tym roku 
święto motoryzacji, od-
będzie się w niedzielę 
21 sierpnia na Rynku 
Wielkim.

To już 6. edycja 
imprezy dla moto-
maniaków. Już wia-
domo, że swoje po-
pisy przed zamojską 
publiką prezentować 
będą freestylowcy 
motocrossu: Rafał Bia-
ły FMX, Marcin Łukasz-
czyk FMX Rider, Mikołaj 
ZAPSA Tempka FMX, Grze-
gorz „Greg” Czerwiec - FMX 
promotor, MC, event producer.

Dotychczasowe edycje wabiły 
do Zamościa wielbicieli czte-

rech kółek, dwóch kółek, 
akrobacji motocrosso-

wych, amatorów wy-
polerowanych kla-

syków motoryza-
cyjnych oraz nie-
ustraszonych te-
renówek.Impre-
zie zawsze to-
warzyszy do-
bra energetycz-
na muza. Już 

wiadomo, że w 
tym roku , na sce-

nie pojawi się hip-
-hopowy zespół 

PRAGMATON. Szcze-
gółowego programu 

wydarzenia szukajcie na 
www.kurierzamojski.pl 
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Ustawa ma bronić wolności wyznaniaUstawa ma bronić wolności wyznania

Będzie tunel kolejowy pod Zamościem?Będzie tunel kolejowy pod Zamościem?
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11 sierpnia przy schodach zamojskie-
go ratusza odbył się briefing pra-
sowy z  udziałem Ministra – człon-

ka Rady Ministrów Michała Wójcika oraz 
Wiceministra Sprawiedliwości dr Marci-
na Romanowskiego. Spotkanie dotyczy-
ło obywatelskiego projektu „W  obronie 
chrześcijan”.

Z  inicjatywy„Solidarnej Polski” został 
zawiązany komitet społeczny, który zbie-
ra w  kraju podpisy pod projektem usta-
wy pt. „W obronie chrześcijan”. Akcja zbie-
rania podpisów trwa już miesiąc. Zebrano 
dotąd około 75 tysięcy podpisów popar-
cia pod ustawą, a w samym tylko okręgu 
nr 7 (zamojsko-chełmskim) podpis złoży-
ło ponad 5 tysięcy osób. Aby sejm zajął się 
ustawą, Solidarna Polska musi złożyć pro-
jekt ustawy poparty 100 tysiącami podpi-
sów obywateli. Pomysłodawcy mają na to 
jeszcze dwa miesiące.

Wiceminister Marcin Romanowski wy-
jaśnił, że celem ustawy mają być zmiany 
w prawie karnym. Zmiany nie będą pole-
gać na zaostrzeniu kar, mają jedynie spo-
wodować nieuchronność kary za przewi-
nienie. „Ze względu na niejasne przepisy, 
pełne luk, sądy mają często pretekst, aby 
uniewinniać osoby, które dokonują aktów 
wandalizmu np. w  kościołach” - wyjaśnia 
wiceminister.

Solidarna Polska spodziewa się po-
parcia projektu ustawy ze strony parla-
mentarzystów różnych barw politycz-
nych, gdyż projekt staje w  obronie kon-
stytucyjnej wolności religii i  wolności su-
mienia. Jak doprecyzowuje minister Mi-
chał Wójcik, nie chodzi tylko o chrześcijan, 
czy wyznawców judaizmu, protestantów, 
czy muzułmanów. Projekt ustawy skupia 
się na wolności religijnej. Osoby, które wy-
znają jakąś wiarę, wysoko cenią sobie wol-
ność wyznania, a osobiste przeżycia są dla 
nich czymś wyjątkowym.

„Jako katolicy nie życzymy sobie, że-
by ktokolwiek przerywał msze święte, że-
by ktokolwiek niszczył nasze symbole reli-
gijne, żeby Matka Boska była przedstawia-
na w kształcie waginy lub naklejki z jej wi-
zerunkiem były przyklejane na toaletach. 
Tych incydentów w  ostatnich latach jest 
znacznie więcej niż w  latach ubiegłych” - 
wypunktowuje minister Wójcik.

Sprawy karne za takie przewinienia są 
obecnie najczęściej umarzane, z tego po-
wodu, że przepisy prawa są tak skonstru-
owane, że znamiona przestępstwa nie 
są określone w  sposób przejrzysty, ostry 
i wyraźny. Przykładem może być określe-
nie, czy sprawca działał w sposób złośliwy. 
Przy rozpatrywaniu spraw w sądzie, bądź 
prokuraturze, niejednokrotnie trudno jest 
określić, czy czyn został popełniony zło-
śliwie, ponieważ sformułowanie „złośli-
wy” jest niejasnym kryterium. „W  prakty-
ce, aby udowodnić, że ktoś działa złośli-
wie, musiałby się do tego przyznać” - wy-
jaśnia wiceminister Romanowski.

Projekt zakłada wprowadzenie zo-
biektywizowanych kryteriów popełnia-
nych przestępstw i wykroczeń. Po wejściu 
w  życie ustawy, przerwanie mszy świętej 
traktowane będzie jako naruszenie we-
dług jasnych przepisów prawa. 

Minister Michał Wójcik zakłada zebra-
nie znacznie większej niż 100 tysięcy licz-
by podpisów pod projektem, a także roz-
poczęcie prac sejmowych nad ustawą we 
wrześniu.

Po briefingu, obaj ministrowie złoży-
li wieniec przed tablicą pomordowanych 
na Zamojskiej Rotundzie. W złożeniu wień-
ca przed tablicą upamiętniającą pomordo-
wanych asystowali funkcjonariusze Służby 
Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu 
wraz z zastępcą dyrektora Zakładu Karne-
go w Zamościu kpt. Piotrem Grabczakiem.

Dożynki to święto, które ma w Pol-
sce długą tradycję sięgającą XVI wieku. 
To wyjątkowe spotkanie jest niezwy-
kle ważnym wydarzeniem w  życiu lo-
kalnej  społeczności. Jest ono przede 
wszystkim wyrazem podziękowania za 
zebrane plony, uhonorowaniem cięż-
kiej pracy rolników, a  także przekaza-
niem młodemu pokoleniu szacunku 
do  polskiej ziemi oraz lokalnego oby-
czaju.

Tradycyjnie, każdego roku Staro-
stwo Powiatowe w Zamościu, docenia-
jąc trud rolników podczas żniw, organi-
zuje dożynki. Tegoroczne Dożynki Po-
wiatowo – Gminne odbędą się w nie-
dzielę 21 sierpnia 2022 roku w Miączy-
nie, na obiekcie sportowym przy szkole 
podstawowej.  Wydarzenie rozpocznie 
się o  godz. 10.00 od tradycyjnego do-
żynkowego korowodu. Następnie za-
planowano przemówienia Wójta Gmi-
ny Miączyn oraz Starosty Zamojskiego, 
wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla 
Rolnictwa” oraz uroczystą mszę świętą 
dziękczynną.  W  dalszej części imprezy 
przewidziano występy artystyczne Or-
kiestry Dętej z  Grabowca, zespołu Lo-
lek Orkiestra, Chóru Petrus oraz zespo-
łu Wołyńskie Słowiki. O godz. 16.45 roz-
strzygnięty zostanie konkurs na  wie-
niec dożynkowy oraz konkurs „Bitwa 
Regionów”. O godz. 18.00 na scenie wy-
stąpi formacja MALIBU, po niej odbę-
dzie się koncert znanego i  lubianego 
discopolowego zespołu SKANER. Na-
tomiast o godz. 20.00 wystąpi gwiazda 
wieczoru - zespół PIERSI. Zwieńczeniem 
imprezy będzie dyskoteka z DJ-em SKY. 
Nowy Kurier Zamojski jest patronem 
medialnym wydarzenia.

Święto plonów Gminy Łabunie 
odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia od 
godz. 14.00 na boisku sportowym w Ła-
buniach. 

Na Dożynki Gminno - Parafialne 
zapraszają: Rada Gminy Łabunie, Wójt 
Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz 
Proboszcz Parafii Łabunie. W tym roku 
wydarzenie zostało podzielone na stre-
fy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Strefę tradycji stanowi rozpoczynający 
się o godz. 14.00 korowód dożynkowy, 
a zaraz po nim msza święta i wręczenie 
odznaczeń.W Strefie rękodzieła będzie 

można zakupić makramy, ręcznie wy-
konane torebki i biżuterię a także, eko 
kosmetyki lub zioła. Dzieci z  pewno-
ścią chętnie odwiedzą Strefę Rodziny, 
gdzie będzie czekał bogaty program 
animacji. Strefę muzyki wypełnią wy-
stępy zespołów muzycznych. W tym ro-
ku oprócz zespołów i solistów z gminy 
Łabunie wystąpią:  Dj Tony,  Zespół Co-
co Jumbo (od 18.00 do  19.00),  Gwiaz-
da Dożynek – Zespół Eratox (od 19.00 
do  20.00), Zespół LOTDtl (od 20.00 
do północy).

W  pierwszą niedzielę września 
(04.09.2022r.) w  Wólce Wieprzeckiej 
odbędą się Dożynki Gminy Zamość. 
Pierwszy raz od dwóch lat święto 
plonów zorganizowane zostanie w tra-
dycyjnej formule. W latach 2020 i 2021, 
ze względu na pandemię, obchody do-
żynkowe w  gminie Zamość odbywa-
ły się w formie zdalnej. 

Tym razem  nie zabranie  spotkań 
na żywo, tradycyjnego korowodu, festy-
nu i koncertów. Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 11.00 na placu przy świetlicy 

wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej. O godz. 
11.30 wystartuje korowód sołectw, a po 
nim nastąpi wręczenie odznaczeń i wy-
różnień oraz  złożenie dożynkowych 
chlebów i wieńców. Na godz. 13.00 za-
planowano mszę świętą dziękczynną, 
zaś na  14.00 - wystąpienia zaproszo-
nych gości. O godz. 14:30 rozpocznie się 
biesiada artystyczna z zespołami Gmi-
ny Zamość i regionu. W trakcie biesiady 
odbędzie się finał konkursu na „Najład-
niejszy Wieniec Dożynkowy”. Wieczo-
rem, ok. godz. 20:00 odbędzie się kon-
cert disco-dance zespołu Malibu, nato-
miast ok. godz. 21:00 wystąpi gwiazda 
wieczoru – zespół Shantel.

Organizatorzy dożynek zadba-
li także o  atrakcje dla najmłodszych. 
W godzinach 15:00 – 20:00 będą mogły 
one odwiedzać  Dziecięcą Krainę Za-
baw, która  oferować będzie  m.in. bez-
płatne zabawy na  dmuchanych zam-
kach oraz zajęcia z animatorami. W trak-
cie Dożynek organizatorzy zaprasza-
ją także na sołeckie stoiska dożynkowe 
i wystawę wieńców.

Planowana budowa prowadzącej 
przez Zamojszczyznę szybkiej 
linii kolejowej do Centralnego 

Portu Komunikacyjnego powodu-
je niepokój i protesty wśród  miesz-
kańców naszego regionu. Nie zga-
dzają się oni na zaproponowane wa-
rianty, które mogą spowodować ko-
nieczność przeprowadzki albo wy-
burzeń domów.

W związku z planami budowy szyb-
kiej kolei w naszym regionie rozżaleni 
mieszkańcy Żdanowa (gm. Zamość) za-
powiadają, że jeśli nic się nie zmieni, 
protesty przybiorą na sile.

„Warto byłoby, żeby ktoś z władz 
naszych argumentów wysłuchał – prze-
konuje sołtys wsi Dariusz Maślany. - Do-
tychczas naszą sytuacją zainteresował 
się jedynie poseł Jarosław Sachajko. 
Rozmawialiśmy z nim na sesji naszej Ra-
dy Gminy”.

Pochodzący z Zamojszczyzny po-
seł Kukiz ‚15 - Jarosław Sachajko przy-
znaje, że budowa szybkiej kolei jest Za-
mojszczyźnie potrzebna, gdyż przyczy-
ni się do rozwoju regionu i dodaje, że 
nikt w ramach inwestycji nie może zo-
stać pokrzywdzony.

- Została przecież przegłosowa-
na ustawa - mieszkańcy wywłaszczo-
nych domów otrzymają 140% ich war-
tości, będą to ceny realne, rynkowe. W 
przypadku pól będzie to 120%. Ponad-
to przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 
odszkodowania. To ważne, dla ludzi ko-
rzystne. - podkreśla poseł Sachajko.

Poseł uspokaja mieszkańców Żda-
nowa, obawiających się wywłaszczeń 

pod kolejową inwestycję. Przekonuje 
on, że bardzo prawdopodobny jest wy-
bór koncepcji zakładającej budowę kil-
kukilometrowego tunelu pod Zamo-
ściem, a nie torów wokół miasta.

- Wersja z tunelem pod Zamościem 
nadal jest poważnie brana pod uwa-
gę. Wprawdzie to kosztowna inwesty-
cja, ale dzięki niej wywłaszczeń będzie 
mniej – mówi poseł Sachajko.

Centralny Port Komunikacyj-
ny  to największa obecnie planowa-

na przez rząd inwestycja, zakładająca 
budowę węzła przesiadkowego mię-
dzy Warszawą i Łodzią, który zintegru-
je transport lotniczy, kolejowy i drogo-
wy. Na Program Kolejowy CPK składa 
się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 
10 tzw. szprych prowadzących z  War-
szawy i CPK do różnych regionów Pol-
ski. Łącznie powstać  1981  km nowych 
linii kolejowych. Szprycha Nr 5 prowa-
dzić będzie przez Zamość  do Bełżca 
i pobiec ma aż do Lwowa. Całość pro-
gramu zostanie zrealizowana w latach 
2020-2034.

http://www.kurierzamojski.pl


I Społeczna Szkoła Podstawowa im Unii Europejskiej w Zamościu 
realizuje projekt „Programowanie i robotyka w edukacji podsta-
wowej” w ramach programu Erasmus+. Partnerem projektu jest 

I Osnovna Skola Cakovec. 

Działania projektowe koncentrują się na poznaniu programu na-
uczania i metod pracy nauczycieli w zakresie nauczania programo-
wania.

W trakcie ostatniego pobytu w czerwcu 2022, nauczyciele z I Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu uczest-
niczyli w  zajęciach oraz seminariach, przygotowanych przez chor-
wackich partnerów. I Osnovna Skola Cakovec jest wiodącą jednostką 
edukacyjną w Chorwacji w zakresie nauczania programowania a Iva-
na Ruzić, nauczyciel informatyki, jest ambasadorem programu Code 
Week Unii Europejskiej. Szkoła posiada świetne wyposażenie tech-
niczne, co jest pokłosiem współpracy z Apple i Microsoft.

Cechy charakterystyczne chorwackiego podejścia do nauczania 
programowania i informatyki to:

 – elastyczny program nauczania, dający nauczycielowi swo-
bodę w jego realizacji,

 – ukierunkowanie na praktyczne działania i uczenie się teorii 
„przy okazji”,

 – powiązanie nauczania ze współpracą z lokalnymi firmami in-
formatycznymi i uczelniami wyższymi,

 – wyposażenie techniczne szkół,

 – współpraca międzynarodowa i  promowanie zaangażowa-
nia uczniów w konkursy i zawody w programowaniu czy ro-
botyce.

Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2022 roku, ale współ-
praca ze szkołami partnerskimi będzie kontynuowana w przyszłości. 
Już 23 sierpnia 2022 roku w  Zamościu gościć będziemy nauczycie-
li ze szkoły I Osnovna Skola Cakovec (a także z Uniwersytetu Jyvasky-
la z Finlandii, wydawnictwa Skolska Knijga z Chorwacji, Agrupamen-
to  de Escolas de Fornos de Algodres z Portugalii),  którzy przyjadą 
na konferencje podsumowującą inny projekt Społeczniaka: Naucza-
nie programowania w szkole podstawowej: podstawa programowa, 
metody dydaktyczne, podręczniki, wsparcie online”, którego koordy-
natorem jest Zamojskie Towarzystwo Oświatowe. Zachęcamy i zapra-
szamy nauczycieli do uczestnictwa. Więcej informacji na stronie szko-
ły www.facebook.com\ZamojskieSzkolySpoleczne.

dr Bogusław Klimczuk
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Edukacja ustawiczna o energii i zmianach klimatu  Edukacja ustawiczna o energii i zmianach klimatu  
– Społeczniak w Niemczech– Społeczniak w Niemczech

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Za-
mościu realizuje projekt „Innowacyjna edukacja o zmianach kli-
matu” w ramach programu Erasmus+. Partnerem projektu jest 

Stadtverwaltung Schwabisch Hall w Badenii Wirtembergii w Niem-
czech.

Cele szczegółówe projektu to:

 – poznanie przez nauczycieli, nauczających w  liceum ogól-
nokształcącym, innowacyjnych metod nauczania w  zakre-
sie zmian klimatycznych i ochrony zasobów środowiska, po-
przez udział w job shadowing w Niemczech

 – nabycie przez nich umiejętności wykorzystywania innowa-
cyjnych technik i narzędzi dydaktycznych (inquiry based le-
arning, learning by doing, w nauczaniu o zmianach klimatu 
i poszanowaniu zasobów środowiska,

 – poznanie  metod wychowawczych i dydaktycznych uwzględ-
niających problematykę zmian klimatu w

 – nauczaniu przedmiotowym,

 – pozyskanie  wiedzy na temat edukacji ustawicznej nauczy-
cieli w Niemczech.

Powyższe cele szczegółowe dadzą się uogólnić w cel główny pro-
jektu: zwiększenie skuteczności i innowacyjności nauczania o zmia-
nach klimatycznych i poszanowaniu zasobów środowiska realizowa-
nego w ścisłym związku ze zmieniającym się otoczeniem technolo-
gicznym i informacyjnym.

Tematyka projektu stałą się bardzo istotna w kontekście wojny 
pomiędzy Rosją i Ukrainą, w której kwestie źródeł energii i zarządza-
nia dostępem do niej stały się kluczowe.

Dziewięciu nauczycieli Społeczniaka mogło przez dziesięć dni 
na  początku lipca gościć w  szkołach w  mieście partnerskim Zamo-
ścia, w Schwabisch Hall. Pierwsze wrażenia z pobytu to:

 – duże obawy społeczeństwa niemieckiego w  zakresie per-
spektyw zaopatrzenia w gaz i prąd w zimie 2022/23,

 – przekonanie nauczycieli i decydentów o konieczności zmian 
źródeł energii, z konwencjonalnych na odnawialne,

 – szok u  wielu partnerów rozmów jako reakcja na   politykę 
energetyczną Rosji i  wykorzystywania źródeł energii jako 
narzędzia wojny,

 – ideologicznym podejściu decydentów w  zakresie wyłącza-
nia z użytkowania elektrowni atomowych.

Program Erasmus+ po raz kolejny umożliwił rozwój zawodowy 
nauczycieli Społeczniaka i pozwolił na poznanie problemów środo-
wiska w innym kraju. 

dr Bogusław Klimczuk



SPRZEDAM
Sprzedam M3, mieszkanie z balko-

nem 43,3m2, Os. Zamoyskiego. Tel. 
532 883 161

Mieszkanie 61m2, IV piętro, wyre-
montowane i umeblowane. Tel. 508 

874 307

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. Tar-
nawatka 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

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

KUPIĘ 
KKupię 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

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

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.

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

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

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 61m2, IV pię-

tro, wyremontowane i umeblowane 
na mniejsze na parterze lub z winą. Tel. 
508 874 307

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

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

 (Opryskiwacz 400l, rozsiewacz na-
wozów, zgrabiarka do siana. Tel. 
608 357 761
 ( Silnik 3-fazowy 1,5 kw + wy-
łącznik, przewód 30 mb. Tel. 574 
235 637
 ( 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
 ( Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, kopar-

ka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266
 ( Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 
zł. Tel. 602 247 516
 ( Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 
Tel. 571 488 502
 (Grabarka 7-gwiazdowa ciągniko-
wa. Tel. 884 639 376

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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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

USŁUGI BUDOWLANE 
TEL.  690 400 599

STYROBETON, 
GRANULAT STYROPIANOWY

ZAMOŚĆ 
TEL. 729 911 254
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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
Koncentrator tlenu YUWELL YU-300, 

stan idealny. Do tlenoterapii do-
mowej - zwiększa ilość wdychanego 
tlenu z powietrza; na bezdech senny, 
astmę, tp. Cena 1500 zł do negocjacji. . 
Tel. 606 409 171

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową z funkcja rozkładanych pod-

nóżków; ciemny brąz. Made in USA, 
cena 2499zł do negocjacji, odbiór w 
Zarzeczu. Tel. 606 409 171

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, 150 zł. Tel. 605 

098 505

Spawarka transformatorowa ST-
250, prąd 50A-300A, 300 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

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

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

INNE
Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 

transportem. Tel. 84 530 34 29

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
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Katolik, 52 lata, wolny; pozna panią 
do 55 lat, może być wdowa. Jestem 

bardzo samotny, z Zamościa, rencista. 
Tel 695 958 316

Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. Nie-

zależny pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

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

w czerwonych beretach), lat 54, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 
782 488 541

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

720 648 517

TOWARZYSKIE

Szukam opiekunki do starszej, chodzą-
cej 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 go-
dziny 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 ca-

łodobowa. 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

PRACA

Różne

FIRMA KOTTISCH TRANS POSZUKUJE 
PRACOWNIKÓW DO PRACY W NIEMCZECH: 

KIEROWCA KATEGORIA C Z KURSEM NA PRZEWÓZ 
RZECZY I KOMISJONIER (ROZKŁADANIE PIECZYWA). 
MOGĄ BYĆ MAŁŻEŃSTWA, PARY. TAKŻE OSOBY BEZ 

ZNAJOMOŚCI JĘZYKA. 

ZAROBKI: KIEROWCA 2100€ EURO NETTO/MIESIĄC, 
KOMISJONIER 1300-1600€  NETTO/MIESIĄC. 

ZAPEWNIONE ZAKWATEROWANIE.  
MIEJSCOWOŚĆ: 77855 ACHERN BADEN-WÜRTTEMBERG.  

PROSZĘ POWOŁAĆ SIĘ NA NAZWISKO KULA, 
TEL. 015 173 063 065

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 
515 524 708

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.

KOCIĘTA
BRYTYJSKIE

 TEL. 790 270 229
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #33, 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 #31/2022: „Będzie wiało do 
północy”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pan Zbigniew Klikocki z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 
do 22 sierpnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13

ZESKANUJ
PRZY KASIE

leclerc.pl

od 09.08 do 20.08.2022 r.

Karma dla kota 
Purina One
Purina
750 g/800 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 17,32/16,24

121 szt.
99Kawa mielona Etiopia

100% Arabika
250 g
cena za 1 kg = 43,96
Meksyk/Gwatemala/Brazylia/Kenia 
100% Arabika, 250 g - 1399

cena za 1 kg = 55,96

101 szt.
99

Płyn do podłóg Ajax
Colgate Palmolive
1 litr, wybrane rodzaje

cena
bez karty

cena z kartą
4 1 szt.

99

6 1 szt.
15

Lody Manhattan
Froneri
1,4 litra, mix rodzajów
cena za 1 litr = 7,85

101 opak.
99
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ZAMOŚĆ:
18 sierpnia 2022r. (czwartek), 
godz. 20.00: Inauguracja 10. Za-
mojskiego Festiwalu Filmowe-
go „Spotkania z  Historią” i  pro-
jekcja filmu „Gra o  koronę” - Ry-
nek Wodny
18-20 sierpnia 2022r. (czwar-
tek - sobota): 10. Zamojski Festi-
wal Filmowy „Spotkania z Histo-
rią”. Konkurs filmu dokumental-
nego, animowanego i  reporta-
żu filmowego o  tematyce histo-
rycznej ze statuetkami „Zamość 
– Perła Renesansu”. Gala finałowa 
z  koncertem na  Rynku Wielkim. 
Centrum Kultury Filmowej „Sty-
lowy”, Rynek Wielki.
19 sierpnia 2022r. (piątek), 
godz. 16.00: Przegląd Muzy-
ki Wojskowej i Patriotycznej. Ry-
nek Wielki.
20 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 16:45: Pokaz specjalny 
najnowszego filmu Marii Dłu-
żewskiej „Dzielnieśmy stali, cel-
nie rzucali”. Projekcja dokumen-
tu odbędzie się w ramach 10. Za-
mojskiego Festiwalu Filmowe-
go „Spotkania z  historią”. Wstęp 
wolny. Centrum Kultury Filmo-

wej „Stylowy”, ul. Odrodzenia 9. 
20 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 20.30: Gala Finałowa 10. 
Zamojskiego Festiwalu Filmo-
wego „Spotkania z Historią” oraz 
koncert „Motion Trio” - Rynek 
Wielki.
21 sierpnia 2022r. (niedziela): 
Festiwal „Zamość na  Okrągło”. 
Zamojskie święto motoryzacji. 
Rynek Wielki.
28 sierpnia (niedziela): Piknik 
Rodzinny nad Łabuńką
3 września 2022r. (sobota), 
godz. 20.00: Pożegnanie wa-
kacji Fiesta Latina. Zabawa ta-
neczna. Zagra Rey Ceballo z Trio 
Cubano. Ogródek Jordanowski 
na Osiedlu Partyzantów.

REGION:
19-21 sierpnia 2022r. (piątek 
- niedziela): Festiwal piwny - 
Chmielaki  Krasnostawskie. Wy-
stąpią m. in.: Varius Manx, Kayah, 
Red Lips, Roxana Węgiel. Krasny-
staw (centrum miasta).
21 sierpnia 2022r.(niedziela), 
godz. 10.00: Dożynki Powiato-
wo – Gminne w  Miączynie. Wy-
stąpi zespół Piersi. Obiekt spor-
towy przy Szkole Podstawowej 

w Miączynie.
27 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 17.30: Capstrzyk kawale-
ryjski na  cmentarzu w  Komaro-
wie w  102. rocznicę Bitwy pod 
Komarowem
27 sierpnia 2022r. (sobota), 
godz. 20.00: Koncert patrio-
tyczny   w  wykonaniu Reprezen-
tacyjnego Artystycznego Zespo-
łu Wojska Polskiego (Wolica Śnia-
tycka przy Pomniku)
4 września 2022r. (niedziela), 
godz. 11.00: Dożynki Gminy Za-
mość i  Parafii Kosobudy. Wystą-
pią m.in. zespoły Malibu i  Shan-
tel. Plac przy świetlicy wiejskiej 
w Wólce Wieprzeckiej.
28 sierpnia 2022r. (niedziela), 
godz. 12.00: polowa msza świę-
ta, Święto Kawalerii Polskiej oraz 
uroczyste odsłonięcie Pomnika 
Chwały Kawalerii i Artylerii Kon-
nej w 102. rocznicę Bitwy pod Ko-
marowem.
28 sierpnia 2022r. (niedziela), 
godz. 14.00: Dożynki Gminno - 
Parafialne w  Łabuniach. Boisko 
sportowe w Łabuniach.
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