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W więc tunel?!W więc tunel?!

• angielski dla najmłodszych już od 2 roku życia
• zajęcia dla grup JUNIOR oraz TEEN wzbogacone warsztatami 
   językowymi i kulturowymi oraz konwersacjami
• zajęcia dla dorosłych na każdym poziomie zaawansowania
• angielski, niemiecki, włoski, hiszpański
• doskonała lokalizacja
• monitory interaktywne
• nowoczesne metody nauczania - robot edukacyjny EMYS
• Akredytowane Centrum metody Teddy Eddie
• nowoczesne, przestronne, klimatyzowane sale wykładowe
• zimowe i letnie warsztaty językowe

ul. Bazyliańska 1 lok. 49           508-820-820              zamosc@britishschool.pl

NASZA JAKOŚĆ NAUCZANIA TO TWÓJ SUKCES!
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„Jestem z  Ciebie dumna!”, „Gratulu-
ję wysiłku - udało Ci się!” - takie słowa 
skierowali wykładowcy Akademii Za-
mojskiej do  absolwentów kończących 
studia licencjackie na  kierunku pielę-
gniarstwo.

14 września 2022 r. w Akademii Za-
mojskiej miała miejsce uroczystość 
„czepkowania”, podczas której odby-
ło się pasowanie na pielęgniarki i pielę-
gniarzy. Absolwentki otrzymały czepki, 
natomiast absolwenci przypinki pielę-
gniarskie. 

Wydarzenie rozpoczęło wystąpie-
nie dr n. med. Beaty Biernackiej, kierow-
nik Zakładu Pielęgniarstwa AZ, która po-
witała świeżo upieczonych absolwen-
tów, władze uczelni oraz gości. W  tym 
szczególnym dniu absolwentom stu-
diów I  stopnia towarzyszyli przedsta-
wiciele władz uczelni, placówek ochro-

ny zdrowia, Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych oraz wykładowcy i rodzi-
ny. Uroczystość „czepkowania” zaszczy-
cili swoją obecnością m.in.: dr hab. inż. 
Krzysztof Pancerz – prorektor ds. nauki 
i  rozwoju, dr Ryszard Pankiewicz – pro-
rektor ds. kształcenia, mgr Jerzy Korniluk 
– dyrektor administracyjny AZ, Danuta 
Kusiak - przewodnicząca Okręgowej Iz-
by Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.  

Punktem kulminacyjnym wydarze-
nia była ceremonia „czepkowania”, po 
której nastąpiło uroczyste złożenie przy-
sięgi, odebranej przez dr n. med. Beatę 
Biernacką. Po złożeniu przysięgi odśpie-
wano „Hymn Pielęgniarek i Położnych”. 

- Przyjęcie pielęgniarskiego czep-
ka oznacza przyjęcie do  grupy zawo-
dowej. Dziękuję Wam za zaangażowa-
nie, poświęcenie i wkład pracy w trakcie 

studiów. Jestem dumna z Waszej pracy 
i  osiągnięć, jako studentów i  już absol-
wentów - mówiła dr n. med. Beata Bier-
nacka. Zachęcała także do podjęcia stu-
diów II stopnia na  kierunku pielęgniar-
stwo w  Akademii Zamojskiej, pozwala-
jących uzyskać tytuł magistra. Gratula-
cje absolwentom pielęgniarstwa oraz 
ich rodzinom złożył również prorektor 
ds. kształcenia dr Ryszard Pankiewicz. 

Podczas uroczystości, do absolwen-
tów pielęgniarstwa AZ zwróciła się Da-
nuta Kusiak z Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Zamościu - Wydaliśmy 
Wam już prawo wykonywania zawodu. 
Macie dyplom i  możecie podejmować 
pracę. Gratuluję odwagi i  zaangażowa-
nia, ponieważ część z Was ma już swoje 
rodziny i dzieci. Życzę, żebyście zawsze 
wracały do domu zadowolone z tego, że 
Wasza praca służy dobru drugiego czło-
wieka. My, jako samorząd zawodowy, 
będziemy wspierać Wasze kariery i  roz-
wój zawodowy.

W  imieniu kończących studia, głos 
zabrała Diana Drygiel vel Dryglak, któ-
ra krótko podsumowując minione trzy 
lata, podziękowała wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie do zawodu.

Uroczystość zakończył występ arty-
styczny przygotowany przez studentki 
oraz wspólne zdjęcia absolwentów i wy-
kładowców Zakładu Pielęgniarstwa Aka-
demii Zamojskiej.

tekst, fot. akademiazamojska.pl 

Akademia Zamojska zorganizowa-
ła cykl imprez rodzinnych o  cha-
rakterze naukowym. Pikniki na-

ukowe odbyły się już w pięciu miastach: 
Opolu Lubelskim, Janowie Lubelski, 
Świdniku, Puławach i  w  Rykach. Na za-
kończenie cyklu zaplanowano imprezę 
w Zamościu.

Już w niedzielę 25 września na Rynku 
Wielkim w Zamościu w godzinach 10.00 - 
18.00 odbędzie się „Piknik Naukowy Aka-
demia Zamojską dla nauki”. Organizato-
rzy zapewniają otwartą i  przyjazną for-
mułę wydarzenia, co bardzo istotne, moż-
liwość samodzielnego wykonywania eks-
perymentów i doświadczeń podczas po-
kazów naukowych i prezentacji.

Piknik będzie się odbywał pod zada-
szeniem, więc jesienna pogoda nie spła-

ta figla na pewno. Organizatorzy przewi-
dzieli, że na  powierzchni 700m2 zmieści 
się moc atrakcji. Należą do nich z pewno-
ścią mobilne planetarium, robot humano-
idalny Pepper, łaziki marsjańskie, spekta-
kularne pokazy chemiczne, strefa metro-
logii, strefa nauk humanistycznych przy-
gotowaną przez Akademię Zamojską, eks-
ponaty interaktywne z Centrum Nauki Ko-
pernik, wystawę Laboratorium Przyszło-
ści, elektryzujące pokazy, podczas któ-
rych „widać” prąd. Znajdzie się także miej-
sce na  wypoczynek, samodzielne wyko-
nanie przypinki piknikowej, czy chociaż-
by udział w warsztatach mydlarskich.

Organizatorem wydarzenia jest Aka-
demia Zamojska. Partnerami projektu są: 
Ministerstwo Edukacji i  Nauki  , Główny 
Urząd Miar, Centrum Nauki Kopernik, Cen-
trum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 
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Prokuratura nie widzi nieprawidłowości przy zamianie Prokuratura nie widzi nieprawidłowości przy zamianie 
działek przy ul. Wyszyńskiegodziałek przy ul. Wyszyńskiego

Prezydent ma nowego zastępcęPrezydent ma nowego zastępcęNowy dyrektor „starego szpitala”Nowy dyrektor „starego szpitala”
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Ciasta na zamówienie
Przygotowane  według tradycyjnych receptur 

i z naturalnych składników. Doskonałe 
na uroczystości prywatne i firmowe.

 
Katalog ciast dostępny w kawiarni Arabeska, 

ul. Bazyliańska 1, Zamość/ Stare Miasto .

www.arabeskakawiarnia.pl
tel.: 516 080 055

 fb.com/arabeskazamosc

Prokuratura Okręgowa w  Lublinie 
umorzyła śledztwo wszczęte z urzę-
du, dotyczące publikacji prasowej 

z  03.03.2021r. Artykuł Tygodnika Zamoj-
skiego sugerował nieprawidłowości przy 
zamianie działek przy ul. Wyszyńskiego, 
na której spółka TBS miałaby stracić, a zy-
skać miał prywatny inwestor PRBUD.

Prokuratura prowadziła postępowa-
nie w sprawie „nadużycia uprawnień i nie-
dopełnienia obowiązków przez osoby za-
rządzające sprawami finansowymi TBS Sp. 
z  o.o. w  Zamościu poprzez doprowadze-
nie do podziału gruntów o powierzchni ok 
60 arów, uprzednio wniesionych do spół-
ki aportem z  zasobów nieruchomości 
miasta Zamościa, na mocy uchwały Rady 
Miasta Zamościa, usytuowanych przy ul. 
Wyszyńskiego w  Zamościu, a  następnie 
na  zamianie sąsiadujących ze sobą dzia-
łek, co spowodowałoby straty w nieusta-
lonej wysokości, nie mniejszej niż 200.000 
zł, na  szkodę TBS Sp. z  o.o. w  Zamościu, 
tj. o  czyn z  art. 296 §1 kk” - wobec usta-
lenia, iż czyn nie zawierał znamion czy-
nu zabronionego (na podstawie art. 17 § 
1 pkt 2 kpk).

Prokuratura zgromadziła dowody, 
uzyskała negatywną informację od Naj-
wyższej Izby Kontroli wydała negatywną 
opinię w  sprawie ewentualnych niepra-
widłowości oraz uzyskała opinię biegłego 
z Fundacji Polski Instytut Wyceny w zakre-
sie szacowania wartości nieruchomości. Na 
podstawie tych materiałów, Prokuratura 
uzasadnia, że nie można więc uznać, iż TBS 

sp. z o.o. poniosła jakąkolwiek szkodę ma-
jątkową na transakcji wymiany ww. nieru-
chomości gruntowych. Wręcz przeciwnie, 
transakcja ta stała się rentowna i  mieści-
ła się w ramach uprawnień zmierzających 
do realizacji celów ustawowych TBS.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy:

"Na podstawie zgromadzonego ma-
teriału dowodowego oraz uzyskaniu ne-
gatywnej informacji od Najwyższej Iz-
by Kontroli, a  także opinii biegłego z  Fun-
dacji Polski Instytut Wyceny w  zakre-
sie szacowania wartości nieruchomo-
ści ustalono następujący stan faktyczny: 
Wartość nieruchomości TBS po dokona-
niu zamiany wzrosła. Korzyść z  samej tyl-
ko zamiany działek oszacowano na  kwo-
tę 181.000 zł. Wzrost wartości nieruchomo-
ści po dokonaniu zamiany działek wynikał 
z połączenia zamienianych działek z pozo-
stałymi, będącymi w dyspozycji Spółki pose-
sjami. Dodatkowo biegły określił, że wzrost 
wartości nieruchomości zamienianych po-
między TBS a  PRBUD należy zwiększyć, 
o  wynikającą z  umowy zamiany, wartość 
dokonania przez PRBUD przyłączy i  infra-
struktury na działce przekazywanej do TBS. 
Zgodnie z umową zamiany nieruchomości – 
protokołem rokowań i uzgodnień co do za-
miany - PRBUD zobowiązał się wykonać 
przyłącza oraz infrastrukturę, której war-
tość oszacowano na 258.000 zł. Tym samym 
łączne korzyści dla TBS związane z zamianą 
wyniosły ok 439.000 zł. 

W  zaistniałym stanie faktycznym nie 
sposób doszukać się nadużycia uprawnień 

przez pracowników, ani inne osoby odpo-
wiedzialne za podejmowanie decyzji w TBS. 
Decyzja o zamianie sąsiadujących gruntów 
z  lokalnym deweloperem wynikała z  prze-
prowadzonych analiz prawnych, architek-
tonicznych oraz geodezyjnych. Zamiana 
została dokonana w celu realizacji głów-
nych zadań Towarzystwa, tj. budowy miesz-
kań i ich najmu. Dzięki przeprowadzonej za-
mianie zarówno TBS, jak i deweloper uzy-
skali nieruchomości bardziej ustawne, któ-
re można lepiej zagospodarować, co zosta-
ło potwierdzone zgromadzonym materia-
łem dowodowym."

Z pełną treścią oświadczenia podpi-
sanego przez  Magdalenę Godek  Prezes 
Zarządu Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. można zapoznać się na 
stronie www.kurierzamojski.pl 

Prezes TBS w Zamościu Magdalena Godek
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Prezydent Andrzej Wnuk poin-
formował o  powołaniu Piotra 
Orzechowskiego na stanowisko 

Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość.

Od minionego czwartku (14 wrze-
śnia) funkcję tę, obok Anny Marii Antos, 
będzie pełnił Piotr Orzechowski, któ-
ry dotychczas był dyrektorem Wydziału 

Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Za-
mość. Nowy Zastępca Prezydenta Mia-
sta Zamość będzie sprawował nadzór 
nad pracą wydziałów: Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska, Roz-
woju Miasta i Funduszy Zewnętrzych, 
Budownictwa, Urbanistyki i  Ochrony 
Zabytków, Spraw Obywatelskich, Kul-
tury i Sportu

Rada Nadzorcza Zamojskiego Szpi-
tala Niepublicznego, 12 wrze-
śnia podjęła decyzję o  zmianie 

na  stanowisku dyrektora szpitala przy 
ul. Peowiaków. Właścicielem placów-
ki medycznej zatrudniającej 440 osób, 
w 100% jest Miasto Zamość.

Po 11 latach pracy, z  dyrektorskie-
go stanowiska został odwołany Mariusz 
Paszko, a zastąpił go Damian Miechowicz 
- dotychczasowy dyrektor zamojskiego 
pogotowia. Stanowisko szefa Samodziel-
nej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarnego w Zamo-
ściu, Damian Miechowicz, przestał peł-
nić z końcem sierpnia, a na jego miejsce, 
przez władze wojewódzkie, został powo-
łany Piotr Zając.

Kontrakt prezesowski, kierującego 
„starym szpitalem” od 2011 roku Mariu-
sza Paszko, kończyłby się w połowie przy-
szłego roku. Został rozwiązany przed ter-
minem, na mocy porozumienia stron. Od 

teraz, Mariusz Paszko wchodzi w skład  Za-
rządu Szpitala Niepublicznego jako Wice-
prezes.

Poszerzony zarząd „starego szpitala” 
ma za zadanie m.in. utworzenie oddziału 

dziecięcego, ponieważ to jest warunkiem 
kwalifikacji do poziomu szpitali I stopnia 
w „sieci szpitali”, a to przekłada się oczy-
wiście na wysokość kontraktu z NFZ.

■

http://www.kurierzamojski.pl
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Uwaga! Nowy adres redakcji i biura ogłoszeń Nowy Rynek 27 piętro 2 (nad Zielonym Koszykiem) Zapraszamy!

Opcja „tunel” wciąż jest brana pod uwagęOpcja „tunel” wciąż jest brana pod uwagę
13 września w Hotelu Zamojski, 

na  zaproszenie Biura Praso-
wego Centralnego Portu Ko-

munikacyjnego, odbyło się śniadanie 
prasowe, podczas którego przedstawi-
ciele CPK wyjaśnili wszystkie szczegó-
ły dotyczące inwestycji Budowa „szpry-
chy” CPK nr 5: Trawniki – Krasnystaw – 
Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów 
Lubelski – Bełżec  (do  granicy z  Ukra-
iną)". "Szprycha nr 5" to 100 kilometro-
wy odcinek linii kolejowych nr 54 Traw-
niki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska 
- Zamość - Bełżec.

Inwestora (CPK) reprezentowali:  Bar-
tosz Guszczak, Koordynator Projektu CPK 
Trawniki - Zamość  -  Tomaszów Lubelski 
- Bełżec (Biuro Strategii i  Planowania Pro-
gramu Kolejowego), Adam Nalewajko, Ko-
ordynator Projektu CPK Trawniki - Zamość 
- Tomaszów Lubelski - Bełżec (Biuro Relacji 
z  Otoczeniem Inwestycji),  Konrad Majszyk, 
Rzecznik Prasowy spółki CPK (Biuro Prasowe) 
oraz Dominik Zasadziński, Starszy Specjali-
sta ds. Komunikacji (Biuro Prasowe).

Przedstawiciele lokalnych mediów, 
otrzymali odpowiedzi na  wszystkie za-
dane pytania. Przed hotelem zgromadzi-
ła się kilkuosobowa grupa mieszkańców 
z  transparentami - przeciwników budo-
wy linii kolejowej i związanych z tą inwe-
stycją wywłaszczeń. Mieszkańcy nie mie-
li jednak okazji spotkania z koordynatora-
mi projektu.

Przedstawiciele CPK podkreślali za-
lety powstania linii kolejowej w  naszym 
regionie, zaliczając do  najważniejszych 
wzrost atrakcyjności turystycznej regio-
nu, wysoką dostępność komunikacyj-
ną oraz utworzenie nowych miejsc pra-
cy. Na terenie Gminy Zamość miałaby po-
wstać baza utrzymania (serwis) linii ko-
lejowej, co wiązałoby się z utworzeniem 
około 200 nowych etatów.

Inwestycja jest obecnie w zaawanso-
wanej fazie przygotowań studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowiskowego 
(STEŚ) - czyli w  uproszczeniu: studium 
wykonalności.  W  tej chwili trwają prace 
projektowe dla czterech wariantów te-
go odcinka. Celem STEŚ jest opracowa-
nie dla linii kolejowej CPK specjalistycz-
nej dokumentacji na  potrzeby projekto-
we wraz ze wskazaniem jej wariantu in-
westorskiego, czyli rekomendowanego 
przebiegu.

Jak wynika z obowiązujących har-
monogramów, linia Trawniki - Beł-
żec ma zostać wybudowana do końca 
2032 r. w dwóch etapach:

• Trawniki - Zamość: do  końca 
I kwartału 2030 r.

• Zamość - Bełżec - granica pol-
sko-ukraińska: do  końca III 
kwartału 2032 r.

Budowa trasy kolejowej przez 
Zamość w  dalszym ciągu rozgrywa 
się między czterema wariantami. 
Trzy z  nich  zakładają budowę tune-
lu o  długości ok. 6 km, a  także pod-
ziemnego dworca w  centrum mia-
sta. Takie rozwiązanie pozwoliłoby 
przejść bezkolizyjnie pod zabytkową 
częścią miasta, a także zminimalizo-
wałoby ewentualne kolizje z zabudo-
wą. Średnica tunelu miałaby wynieść 
niemal 10 metrów, a zostałby wydrą-
żony na  głębokości 30 metrów pod 
powierzchnią.

O ile zostanie wybrany wariant budo-
wy tunelu pod miastem, dokumentacja 
zakłada, że tunel będzie wykonany me-
todą odwiertów i  zostanie zrealizowany 
w  2 etapach. Jest to oczywiście droższe 
rozwiązanie niż położenie torów na  po-
wierzchni, ale inwestor ma na względzie 
niezwykle istotną kwestię społeczną, 
a  wybór opcji "tunel" minimalizuje ilość 
koniecznych wywłaszczeń i  nie eskaluje 
konfliktów społecznych.

Wybór wariantu inwestorskiego po-
winien zakończyć się w  IV kwartale te-
go roku. W  przyszłym roku wariant in-
westorski - wraz z   wariantami alterna-
tywnymi - spółka CPK włączy do wniosku 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska (RDOŚ) o decyzję środowiskową. Jej 
uzyskanie to będzie ważny etap poprze-
dzający wniosek o  decyzję lokalizacyjną 
i wniosek o pozwolenie na budowę, a na-
stępne właściwą realizację.

Najbardziej kontrowersyjnym aspek-
tem planowanej inwestycji jest sposób 
wypłaty należności za wywłaszczone 
pod budowę kolei nieruchomości. Miesz-
kańcy protestują przeciwko wywłaszcze-
niom, oplakatowują nieruchomosci 
na planowanej trasie, CPK zaś nie wybra-
ło jeszcze wariantów trasy, więc nie wia-
domo które nieruchomości są zagrożone 
wywłaszczeniem.

Kiedy inwestycja wejdzie na  kolejne 
etapy, CPK nie wyklucza uruchomienia 
Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), 
który funkcjonuje w  przypadku realiza-
cji lotniska CPK w Baranowie. Nie ma jesz-
cze decyzji, że PDN miałby u  nas dzia-
łać, ale przedstawiciele CPK nie odrzu-
cają takiej opcji. Program ten jest  formą 
zachęty mieszkańców terenu inwestycji, 
by uprzedzając etap wywłaszczeń, mogli 
do niego przystąpić. W ramach PDN moż-
na dobrowolnie sprzedać nieruchomość 
lub uzyskać działkę zamienną. Z tej opcji 
chce skorzystać około 400 właścicieli nie-

ruchomości, na których ma powstać lot-
nisko "Solidarność".

Pewne jest, że niezgoda właścicie-
la na  wywłaszczenie nie wstrzymuje in-
westycji. Od momentu wydania decy-
zji o  wywłaszczeniu, właściciel ma mini-
mum rok, a niekiedy nawet do 2 lat, pod-
czas których może swobodnie korzystać 
z nieruchomości. Pieniądze za swoją nie-
ruchomość otrzyma oczywiście wcze-
śniej. CPK ma 2 miesiące na  wypłacenie 
właścicielowi nieruchomości 100% przy-
znanej kwoty.

Na naszą prośbę, kwestię ustalania 
wysokości odszkodowań dokładnie 
wyjaśnia Konrad Majszyk, Rzecznik 
Prasowy spółki CPK.

Zmienia się sposób określenia wysoko-
ści odszkodowania za wywłaszczenia nie-
ruchomości pod inwestycje celu publicz-

nego, przykładowo: drogi, linie kolejowe, 
zbiorniki przeciwpowodziowe. Odszkodo-
wanie zostanie w  każdym przypadku po-
wiązane z wartością rynkową nierucho-
mości. Do takiej wartości zawsze dodawa-
ny będzie także bonus pieniężny, który bę-
dzie zryczałtowanym ekwiwalentem kosz-
tów przeprowadzki czy czynności praw-
nych – dotychczas nie refundowanych.

Bonus pieniężny, który wyniesie bazo-
wo 20 proc. wartości nieruchomości nie-
zabudowanej. Bonus w wysokości 40 proc.
dotyczyć będzie wartości obiektów budow-
lanych na  nieruchomości i  wartości loka-
lu. Początkowo bonus miał wynieść odpo-
wiednio: 10 proc. i 20 proc., ale wartości te 
zostały podniesione zgodnie z propozycja-
mi i oczekiwaniami mieszkańców.

Stosowany zapis znalazł się w  formie 
poprawki w Ustawie o usprawnieniu proce-
su inwestycyjnego CPK, która wchodzi w ży-
cie 2 października. Oznacza to, że będą do-
tyczyły Programu Dobrowolnych Nabyć 
(PDN), czyli trwającego wykupu nierucho-
mości (dotyczy lotniska i węzła kolejowego, 
ale nie „szprych").

Stosowny zapis znalazł się też w nowe-
lizacji Ustawy o zmianie ustawy gospodar-
ce nieruchomościami, która obecnie jest 
procedowana przez Sejm. Wyższe bonusy 
będą więc dotyczyły też etapu wywłasz-
czeń za odszkodowaniem, którzy zacznie 
się po uzyskaniu przez spółkę CPK decy-
zji lokalizacyjnej. Obie ustawy są ze sobą 
kompatybilne i się uzupełniają. Np. ustawa 
o usprawnieniu kompleksowo dotyczy ob-
szaru PDN i wybranych zagadnień dotyczą-
cych wywłaszczeń.

W  procedowanym projekcie ustawy 
dodatkowo wprowadzono dwa rozwiąza-
nia w  postaci zabezpieczeń dla osób wy-
właszczanych. Po pierwsze, przysługiwać 
im będzie roszczenie do sądu cywilnego 
o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym 
niż objęty odszkodowaniem. Będzie mógł 
z  niego skorzystać np. przedsiębiorca, dla 
którego wywłaszczenie spowodowało wy-
jątkowo wysokie szkody, nie rekompenso-
wane odszkodowaniem.

Po drugie, jeżeli wysokość odszkodo-
wania za nieruchomość zamieszkałą bę-
dzie niższa niż ustalone ustawowo wskaź-
niki, przysługiwać będzie zwiększenie od-
szkodowania do  poziomu pozwalają-
cego na odtworzenie sytuacji mieszka-
niowej(czasem może to być nawet 100% 
zwiększenia wysokości odszkodowania) – 
zależnie od liczby osób zamieszkujących 

nieruchomość. To rozwiązanie ma być ul-
gą dla osób w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej.

Tory aż do granicy

Nowa linia nie skończy się w Bełżcu, 
jak było to pierwotnie planowane, ale zo-
stanie wybudowana do  granicy z  Ukra-
iną. Dodatkowy odcinek z Bełżca do gra-
nicy będzie miał ok. 15 km. Stąd w przy-
szłości - jeśli zapadnie taka decyzja - bę-
dzie można ją przedłużyć do  Lwowa, 
a docelowo do Kijowa.

Dzięki wydłużeniu linii do  grani-
cy możliwe będzie zaproponowanie 
przez CPK wariantów omijających Beł-
żec. W  tym celu spółka koryguje obec-
nie warianty na  odcinku między Zamo-
ściem i granicą polsko-ukraińską. Jest to 
wyjście naprzeciw propozycjom miesz-
kańców tej miejscowości, obawiających 
się wyburzeń. Kolizje z zabudową miesz-
kalną w Bełżcu byłyby nie do uniknięcia,  
gdyby linia kończyła się w tym mieście.UWAGA!!! NOWOŚĆ Z MYSLĄ O PAŃSTWA WYGODZIE!!!

Szanowni Czytelnicy
Zachęcamy do odwiedzania naszych stałych punktów dystrybucji na terenie całego miasta.

W każdy wtorek bezpłatny tygodnik „Nowy Kurier Zamojski” będzie czekał m.in.:

• Delegatura Urzędu Wojewódzkiego (portiernia, ul. Partyzantów 3)
• Urząd Gminy Zamość (parter, ul. Peowiaków 92)
• D.H . AGORA (parter, wejście od parkingu przy ul. Gminnej),
• Hotel JUBILAT (poczekalnia Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, ul. Wyszyńskiego 52),
• Zamojski Dom Kultury (hol główny, ul. Partyzantów 13),
• Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” (ul. Wyszyńskiego 28A),
• Biuro Informacji Turystycznej (ul. Rynek Wielki 13),
• Kawiarnia „Kawa na ławę” (Rynek Wielki 8),
• Nadszaniec (ul. Łukasińskiego 2)
• Kawiarnia „Mazagran” (ul. Pereca 16),
• Ośrodek Sportu i Rekreacji (parter, przy Recepcji, ul. Królowej Jadwigi 8),
• D.H. HETMAN (parter, przy stoisku „Klucznik”, ul. Piłsudskiego 8)
• Biblioteka na Karolówce (ul. Prusa 2),
• Sklep „Kwartet” (ul. Szwedzka 40),
• Sklep spożywczy (ul. Wybickiego 2)
• Galeria Revia Park (przy stoisku Świat Koszul, ul. Lubelska 40)

Kupony z bezpłatnym ogłoszeniem oraz rozwiązanie krzyżówki można wrzucać do skrzynek przy 
stojakach z gazetami (D.H. Agora, Hotel Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park) lub wysłać pocztą; 
Kalinowice 157i, 22-400 Zamość. Tel.: 730 210 777 

Od lewej: Konrad Majszyk, Rzecznik Prasowy spółki CPK , Adam Nalewajko, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji, Bartosz Guszczak,  
Biuro Strategii i Planowania Programu Kolejowego



Dla odcinka Trawniki - Bełżec spółka 
CPK jest po II turze spotkań informa-
cyjno-konsultacyjnych w  ramach STEŚ. 
Od marca do maja tego roku odbyło się 
w  sumie 31 spotkań, w  każdej gminie 
przez którą przechodzi projektowana li-
nia kolejowa (m.in. miasto i  gmina Kra-
snystaw, miasto i  gmina Tomaszów Lu-
belski, Trawniki, Łopiennik Górny, Izbi-
ca, Nielisz, Zamość, Krynice, Tarnawatka, 
Bełżec, Adamów, Komarów-Osada, Ła-
bunie, Sitno). Wcześniej – w  listopadzie 
ubiegłego roku – w ramach I tury konsul-
tacji spółka CPK zorganizowała 20 spo-
tkań z  mieszkańcami wszystkich gmin, 
przez które przechodziło siedem ówc-
zesnych wariantów.  

Równolegle do  tych spotkań od-
bywały się rozmowy z  przedstawiciela-
mi jednostek samorządu terytorialne-
go. W  ramach I  tury (wrzesień-paździer-
nik 2021 r) i  II tury (luty-maj 2022  r.) od-
było się łącznie 29 takich spotkań z samo-
rządowcami.

Dzięki spotkaniom konsultacyjnym 
i  analizie wielokryterialnej zmniejszono 
liczbę wariantów z  siedmiu do  czterech 
i zostały opracowane korekty oraz szcze-
gółowe rozwiązania techniczne (np. do-
tyczące przebiegów bezkolizyjnych). 
W  trakcie zbierania uwag od mieszkań-
ców każdy z wariantów można było obej-
rzeć ze szczegółami na  interaktywnych 
mapach na  stronie www.cpk.pl Spotka-
nia konsultacyjne pomogły w  dokona-
niu korekt wariantów. Działo się to wszę-
dzie tam, gdzie było to możliwe od stro-
ny technicznej, ekonomicznej, społecz-
nej i środowiskowej.  Efektem konsultacji 
była m.in. zmiana rozwiązań drogowych 
na terenie miasta Krasnystaw. 

Jakie będą korzyści dla podróżnych?

Docelowo kolejowa „szprycha” CPK 
nr 5 zapewni skrócenie czasów przejaz-
du. Dla przykładu z Zamościa do Warsza-
wy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 15 
min (dziś taka podróż trwa ok. 4  godz. 

30 min). Z Tomaszowa Lubelskiego do-
jedziemy pociągiem dzięki tej inwestycji 
w 2 godz. 30 min (dziś jest to niemożli-
we, ponieważ pociągi do tego miasta nie 
docierają).

Na głównym ciągu planowanej linii 
kolejowej pociągi pasażerskie mają poru-
szać się z prędkością do 250 km/h (lekkie 
pociągi towarowe: do 120 km/h). Ponad-
to na  dotychczasowych liniach kolejo-
wych zwiększy się przepustowość na po-
trzeby przewozów regionalnych i  towa-
rowych.

CPK zakłada, że w 2040 roku z prze-
jazdów nową trasą będzie korzysta-
ło 3600 pasażerów rocznie, co stanowi 
9-krotny wzrost liczby pasażerów. Wg 
wyliczeń, taki wzrost będzie spowodo-
wany dodatkowym potencjałem pasa-
żerskim dla połączeń z Ukrainą.

Wydłużenie "szprychy" do Kijowa

Przygotowywany przez spółkę CPK 
odcinek „szprychy” nr 5 Warszawa – Lu-
blin – Trawniki – Zamość – Bełżec –  gra-
nica z Ukrainą (wraz z inwestycjami spół-
ki PKP Polskie Linie Kolejowe) będzie 
gotowy do  przedłużenia w  kierunku 
Lwowa i Kijowa. Taka linia zapewniłaby 
również możliwość obsługi położonych 
na  jej trasie innych ukraińskich miast, 

jak np. Tarnopol, Chmielnicki i Winnica.  
Szczegółowo analizowany jest  poten-
cjał połączenia Kolei Dużych Prędko-
ści w kierunku Lwowa. Wszystkie roz-
wiązania techniczne po polskiej stro-
nie przygotowywane są w taki spo-
sób, żeby mogły zostać zrealizowa-
ne, kiedy tylko zapadnie taka decyzja. 
Wydłużenie odcinka KDP przygoto-
wywanego przez CPK do Lwowa i da-
lej, wpisuje się w zaprezentowany 
przez Komisję Europejską plan odbu-
dowy Ukrainy i koncepcję wydłuże-
nia korytarzy TEN-T na terytorium na-
szego wschodniego sąsiada. Na razie 
w tej sprawie nie zapadły żadne wią-
żące decyzje. Proces inwestycyjny bę-
dzie mógł się rozpocząć po ewentu-
alnym ustaleniu na szczeblu między-
rządowym formuły jego realizacji. 
Jeśli chodzi o potencjalny tabor do ob-
sługi takiego połączenia, to istnieje kil-
ka możliwości. Jedna z nich to tabor o 
zmiennym rozstawie kół. Zmiana szero-
kości mogłaby następować w Rawie Ru-
skiej lub we Lwowie (zakładając inwe-
stycję po stronie ukraińskiej w tor o eu-
ropejskiej szerokości 1435 mm na od-
cinku Rawa Ruska – Lwów). Najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem wydaje się jed-
nak budowa nowej linii kolejowej w eu-
ropejskim standardzie KDP o rozsta-

wie 1435 mm na odcinku: Rawa Ruska 
– Lwów – Kijów, co pozwoliłoby na eks-
ploatację taboru bez zmiany szeroko-
ści toru.

2000 kilometrów torów do 2034 roku

Spółka CPK przygotowuje budowę 
12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, 
prowadzących z różnych regionów Polski 
do Warszawy i Portu Solidarność. W su-
mie jest to 30 zadań inwestycyjnych i pra-
wie 2.000 km nowych linii kolejowych, 
które mają zostać zrealizowane do koń-
ca 2034 r.

W tej chwili CPK opracowuje 10 stu-
diów techniczno-ekonomiczno-środo-
wiskowych (STEŚ) w różnych częściach 
Polski. Dotyczą one kolejowych odcin-
ków: Warszawa – CPK – Łódź; Łódź – Sie-
radz – Wrocław (dla tych dwóch odcin-
ków o łącznej długości 240 km w czerw-
cu i sierpniu spółka CPK przedstawiła wa-
rianty inwestorskie); Sieradz – Kalisz – Po-
znań; Żarów – Wałbrzych – granica z Cze-
chami; Łętownia – Rzeszów; Ostrołęka – 
Łomża – Giżycko; Katowice – Ostrawa; 
Trawniki – Zamość – Bełżec; CPK – Płock 
– Włocławek i Węzeł CPK.

Łącznie prace przygotowawcze STEŚ 
trwają już na 1.300 km z planowanych ok. 
2.000 km nowych linii kolejowych.
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SPRZEDAM
Dom+garaż+ budynek gosp. I bud. 

Sklepu, działka - 736m2 Zamość. Tel. 
601 316 051

Działka nr 79/26 Lipsko Polesie 12 ar 
przy drodze gminnej. Tel. 502 326 027

Wydzierżawię, sprzedam pole orne, 
Suchowola 1,5 ha obok M. Kawalca. 

Tel. 793 590 102

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

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 gospo-
darczymi 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

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. Tel. 
84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamościu, 
ul. Partyzantów (2-ga linia zabudo-

wy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, zie-

mię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 ha, las 
0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolowa 
w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 508 

414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrówka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci Za-
mojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, ul 
Włościanska. Tel. 514 509 091

Sprzedam garaż na Szopinku – Hrubie-
szowska. Tel. 602 375 751

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 piętrze 
bezczynszowe umeblowane na nowym 

osiedlu. Tel. 881 600 406

1 ha, Horyszów Polski. Tel. 84 62 732 40

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

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

424 794

WYNAJEM
Kawalerka 31 m2, ul. Kiepury, obok 

ZUS, 1000+media+kaucja. Tel. 600 
265  531

Wynajmę mieszkanie M-3, 2 piętro, 
umeblowane, 1300 + opłaty. Tel. 

501 611 389

Do wynajmu pokój z kuchnią, I p. Tel. 
501 280 456

Kawalerka do wynajęcia ul. Piłsudskie-
go. Tel. 517 732 156

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 lokal po aptece Tel. 733 
851 482

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

1000zł tel. 790272559

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

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

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

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, ul. 
Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

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

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

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

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

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

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

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

ZAMIENIĘ

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

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę jako sprzątaczka. Tel. 
692 499 742

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 sto-
larza. Tel. 509 478 961

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

Tel. 792 184 243

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

całodobowa. Tel. 510 691 982

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

514 568 954

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

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

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka, posia-
dam doświadczenie. Tel. 514 568 954

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

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

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

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

793 061 934

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

PRACA

 ( Sprzedam Volvo V40, 1.9 diesel, 
1999r., gratis zimówki, c. 2 tys. Zł. 
Tel. 725 230 463
 (Nowe i używane części do żuka, 
różne. Tel. 793 905 211
 (Opryskiwacz 400l, rozsiewacz na-
wozów, zgrabiarka 5. Tel. 608 
357 761
 ( 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 Me-
riva. Tel. 790 532 060
 ( Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-
my. Tel. 884 639 376
 ( Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502
 ( Sprzedam ciągnik C355 1973, po 
całkowitym remoncie. Tel. 571 
488 502
 ( Sprzedam: 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
 ( 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
 ( Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 
2,900 zł. Tel. 515 292 504
 ( Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 
do syreny. Tel. 602 180 912
 ( Sprzedam prostownik Bester (6V, 
12 V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy 
do dętek, części do Kamaza- nowe i 
używane, filtr powietrza, filtr oleju. 
Tel. 602 180 9
 ( Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 
124 181
 ( Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206
 ( Sprzedam: Ursus 330 z narzędzia-
mi, koparkę, przyczepę samocho-
dową, Tel. 535 244 848 lub 784 
688 722
 ( Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 
784 688 722
 ( Sprzedam opony zimowe z felgami 
z Toyoty Verso, 4 sztuki, 205/55/16 
tel. 722 100 734
 ( Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-
lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 
510 831 706

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:
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SPRZEDAM
Garnitur 100% ln, rozmiar 50, włos-

ki, beż/melanż. Tel. 669 747 000 • 
Buty  sportowe,  rozmiar 43. Tel. 669 
747 00

Materac o wymiarach 90x200, 
nowy, nieużywany. Tel. 791 

887174

Podgrzewacz gazowy do wody “Junk-
ers”, nowy, na gwarancji. Tel. 791 

887 174

Drewno wiśniowe do wędzenia. Tel. 
669 747 000

Szlifierka kątowa 230/2200W, tarcza, 
śr. 230 mm. Tel. 664 454 930

Wiertarka Celma 230U/750W, 
uchwyt 16mm. Tel. 664 454 930

Frezy palcowe, śr.14, 16, 18, 20, 22 
mm. Tel. 664 454 930

Kanister 20l, gwintowniki, H20x1,5, 
M12x1,25. Tel. 664 454 9Tel. 664 

454 930

Pustaki, kosę, cegłę, beczkę, cegłę, 
silnik, wóz, rower, sieczkarnię, drze-

wo. Tel. 84 639 55 39

Rower chłopięcy 10-13 lat, koła 24 
cala. Tel. 511 425 575

Rower górski, koła 26”, rower damka 
koła 26”. Tel. 664 454 930

Dywan, stan db. 2x2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(95 zł), dywan naturalny stan bdb., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel na wino §20l, szklany w 
drewnianej obudowie, c. 55 zł. 

Nowy materac odleżynowy (komplet-
ny), c.80 zł. Tel. 796 888 085

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

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

921 505

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

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

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

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 pościel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

Dywan, stan db. 2x2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(95 zł), dywan naturalny stan bdb., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 0855

ZWIERZĘTA
Oddam psa.  

Tel. 669 747 000

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
Nowo otwarte usługi krawieckie, hafty, 

ul. Grodzka 3. Tel. 537 727 861 

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

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

510 533 870
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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.

KOCIĘTA
BRYTYJSKIE

 TEL. 790 270 229

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu ma nową 
siedzibę. Zostało przeniesione z ulicy Partyzantów 5  

na ul. Kilińskiego 68 g w Zamościu. 
Wjazd przy sklepie z artykułami dla dzieci MAR-JO. 

od poniedziałku do piątku:  8.00 – 20.00, 
nr tel.:  84 627 11 15, 84 627 16 16
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #38, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania: Nowy 
Kurier Zamojski, Kalinowice 157i, 22-400 Zamość lub dostarczyć 

do naszych skrzynek przy stojakach z gazetami: (D.H. Agora, Hotel 
Jubilat, D.T. Hetman, Galeria Revia Park)

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #36/2022: „Małe Pierożki 

dużo sosu”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Stanisława Szczęśniak z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 

odebrać do 26 września 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

ZESKANUJ
PRZY KASIE

leclerc.pl

od 20.09 do 01.10.2022 r.

Herbata ekspresowa
owocowa Lipton
Unilever
34 g/20 tor., wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 146,77

41 opak.
99

Napój Lipton
Frito Lay
1,5 litra, wybrane rodzaje
cena za 1 litr = 2,53/3,20

cena
bez karty

cena z kartą
3 1 szt.

79

4 1 szt.
79

Serek 
homogenizowany Danio
Danone
130 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 9,93/13,77

cena
bez karty

cena z kartą
1 1 szt.

29

1 1 szt.
79

Napój 
Piątnica Roślinna
Piątnica
1 litr, owsiany, 
ryżowy, sojowy
5,49 za 1 szt. przy zakupie 2 szt. cena z kartą
6,99 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.

cena
bez karty

cena z kartą

5 1 szt.
49

6 1 szt.
99

przy zakupie 2 szt.

20 września 2022r. (wtorek), 
godz. 16.00: zebranie osiedlo-
we mieszkańców Osiedla Zam-
czysko - Świetlica Osiedlowa, ul. 
Obronna 15,

20 września 2022r. (wtorek), 
godz.17.00: zebranie osiedlowe 
mieszkańców Osiedla Karolów-
ka - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. 
Prusa 10,

20 września 2022r. (wtorek), 
godz. 19.00: Cudowna terapia - 
komedia terapeutyczna. Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 
13. Bilety w cenie 90 zł do nabycia 
w kasie biletowej ZDK oraz online

21 września 2022r. (środa), go-
dz. 16.00: zebranie osiedlowe 
mieszkańców Osiedla Janowice - 
Świetlica PGK, ul Krucza 10,

21 września 2022r. (środa), go-
dz. 17.00: zebranie osiedlowe 
mieszkańców Osiedla Powiatowa 
- Podstawowa Szkoła Katolicka, ul. 
Sikorskiego 11,

22 września 2022r. (czwartek), 
godz. 16.00: zebranie osiedlowe 

mieszkańców Osiedla Zamoyskie-
go - Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych Nr 2, ul. Zamoyskiego 62,

22 września 2022r. (czwartek), 
godz. 17.00: zebranie osiedlowe 
mieszkańców Osiedla Kilińskiego 
- III Liceum Ogólnokształcące, ul. 
Kilińskiego 15

23 września 2022r. (piątek): 
Konferencja naukowa „30 lat Za-
mościa na Liście Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO - sa-
la Consulatus w Ratuszu,

23 września 2022r. (piątek), 
godz. 16.00: zebranie osiedlo-
we mieszkańców Osiedla Rataja - 
Podstawowa Szkoła Katolicka, ul. 
Sikorskiego 11,

23 września 2022r. (piątek), go-
dz. 17.00: zebranie osiedlowe 
mieszkańców Osiedla Majdan - 
Podstawowa Szkoła Katolicka, ul. 
Sikorskiego 11,

23 września 2022r. (piątek), godz. 
17.00: wernisaż wystawy „Erozja 
kształtu” Piotra Siwczuka - BWA Ga-
leria Zamojska, ul. Staszica 27,

24 września 2022r. (sobota), 
godz. 12.00: Plener Twórczy z his-
torykiem sztuki Natalią Szczerbą - 
Zamojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13 (zapisy na organiza-
cja@zdk.zamosc.pl )

24 września 2022r. (sobota), go-
dz. 16.00: otwarcie 8. Festiwalu 
„Eskapady Kresowe”; 16.10: Jó-
zef Kwaśniak – Benefis - 10 x 5000 
metrów n.p.m.; 16:40  WULKAN 
MIŁOŚCI - projekcja filmu; 18:15 W 
Ameryce Centralnej: Panama, Ko-
staryka, Nikaragua – Marek Mar-
cola; 19:10 Aconcagua – sięgając 
po wysokie marzenia – Magda 
Gąbka - CKF „Stylowy”, ul. Odro-
dzenia 9,

25 września 2022r. (niedzie-
la), godz. 10.00: Piknik Nauko-
wy Akademii Zamojskiej - Rynek 
Wielki

30 września 2022r. (sobota), 
godz. 16.00: spotkanie z pisarką 
Krystyną Zofią Kamieniak - Filia Bi-
blioteczna nr 6 na Karolówce, ul. 
Prusa 2,
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