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Lewy do prawego...Lewy do prawego...



Koncerty, festiwale, 
wystawy, przeglą-
dy  – na wsparcie te-

gorocznych inicjatyw kul-
turalnych Miasto Zamość 
przeznaczyło łącznie 120 
tys. zł. Kto i ile dostanie?

16 marca 2021r. zamojski 
magistrat opublikował wyni-
ki ogłoszonego w lutym kon-
kursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultu-
ry, sztuki, ochrony dób kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 

w 2021r. Na liście beneficjen-
tów znalazło się 10 podmiotów.

Najwyższą dotację, w wy-
sokości 30 tys. złotych otrzy-
mało Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ludowego Zespołu Pieś-
ni i Tańca Zamojszczyzna na 
organizację 19. edycji Między-
narodowego Festiwalu Folklo-
rystycznego Eurofolk.

21 tys. zł trafi do Stowa-
rzyszenia Zamojski Klub Ja-
zzowy im. Mieczysława Ko-

sza na organizację przedsię-
wzięcia pod nazwą "Zamość 
Jazz Festiwal 2021".

15 tys. zł z tej puli otrzy-
ma  Zamojskie Towarzystwo 
Fotograficzne. Za środki z do-
tacji zorganizuje wystawy w 
Galerii Fotografii Ratusz, a tak-
że konkurs "Zdjęcie Roku" i wy-
stawę plenerową pt. "Wschod-
nia"

13 tys. zł dofinansowa-
nia przyznano Stowarzysze-

niu  Zamość - 1920, które zor-
ganizować ma wydarzenie "Za-
mość 1920 - przywrócić w pa-
mięci w następne stulecie...".

11,5 tys. zł trafi do Stowa-
rzyszenia "Wszystko gra" na 
organizację imprezy "Wszyst-
ko gra 2021".

Dotacja w kwocie 10 tys. zł 
wesprze organizowane przez 
Stowarzyszenie "Turystyka 
z pasją" przedsięwzięcie pod 
nazwą "Lato z pasją".

Chór Ziemi Zamojskiej 
"CONTRA" dostanie 6 tys. zł na 
przygotowanie "XI Roztoczań-
skiego Koncertu Kolęd i Pasto-
rałek".

5,5 tys. zł trafi do  Stowa-
rzyszenia Kultura dla Zamo-
ścia  i zostanie przeznaczo-
ne na organizację VII Przeglą-
du Fotografii Zamojskiej. Do-
datkowo to samo Stowarzysze-
nie otrzyma też 3 tys. zł, które 
przeznaczy na Zamojską Gale-
rię Fotografii "Galeria Mała".

Stowarzyszenie "Jeste-
śmy z Tobą - Bądź z Nami" 
otrzyma natomiast 5 tys. zł, 
które wspomogą organizację 
XVI Przeglądu Muzyki Wojsko-
wej i Patriotycznej - Niepodle-
gła 2021.

„Ukryte piękno”  – to tytuł wystawy wycho-
wanków Pracowni Batiku MDK w Zamościu, 
którą można oglądać od 18 marca 2021 r. w 
Centrum Edukacyjno - Muzealnym  w Szcze-
brzeszynie

Autorzy prac to: Karol Będziejewski, Emilia 
Brykner, Jakub Brykner, Emilia Buczak, Julia Ga-
jewska, Gabriela Gawiczek, Aleksandra Jacho-
rek, Julia Klimkiewicz, Oliwia Kuźma, Zuzanna 
Kamińska, Kinga Majkut, Julia Miszczyszyn, Oli-
wia Piwko, Zuzanna Skowron, Aleksandra So-
kół, Bartosz Stadnik oraz Zuzanna Żak

Bohaterkami wszystkich prac są kobie-
ty.  Ukryte w duszy kobiet wdzięki możemy 
podziwiać na cudownie wykonanych bati-
kach.  Artyści podkreślają, że ich celem było 
pokazanie piękna kobiet, zarówno tego we-
wnętrznego, jak i zewnętrznego. Bardzo po-
doba im się idea promowania piękna i kobie-
cości. Twarze kobiet, przedstawione przez ar-
tystów, są bardzo wyraźne, spokojne i delikat-
ne, niejednokrotnie możemy dostrzec podo-
bieństwo samych autorów.

10-miesięczna Zuzia Pe-
tryk z Zamościa pilnie po-
trzebuje operacji serdusz-

ka, której koszt to prawie 700 
tysięcy złotych. Wciąż braku-
je jeszcze ponad 140 tysięcy 
złotych.  Na zebranie potrzeb-
nej kwoty rodzice dziewczynki 
mają czas do 1 kwietnia 2021r. 
Możemy im w tym pomóc!

„Zuzia urodziła się z krytycz-
ną wadą serduszka! Ostatnie 
cewnikowanie wykazało, że ko-
nieczna jest kolejna operacja ra-

tująca życie! Ze względu na to, 
jak bardzo skomplikowana i zło-
żona jest wada, musimy lecieć aż 
do Bostonu, gdzie najlepsi spe-
cjaliści uratują naszą córeczkę. 
Niestety – cena, którą musimy 
zapłacić za ratunek, zwala z nóg. 
To niemal 700 tys. zł… Prosimy 
Cię, bądź z  nami w  tej najtrud-
niejszej walce w  naszym życiu 
i pomóż nam ratować naszą Zu-
zię!” (…) Niemal 700 tysięcy zło-
tych –  tyle kosztuje życie naszej 
córeczki! Jako rodzice obiecali-
śmy sobie, że zrobimy wszystko, 
by ratować naszą Zuzię, ale bez 
Waszej pomocy nie poradzimy 
sobie! Codziennie ze strachem 
obserwujemy, jak Zuzia oddy-
cha, czy nie ma duszności, czy 
nie męczy się zbyt szybko przy 
wysiłku… Boimy się myśleć, co 
będzie, gdy jej stan pogorszy się 
na tyle, że nie zdążymy z ratun-

kiem - apelują o pomoc dla uko-
chanej Zuzi rodzice Marta i Piotr 
Petryk.

Jak możemy pomóc dziew-
czynce?

• Wpłacając choćby drobną 
kwotę za pośrednictwem 
strony www.siepomaga.pl  
(Waleczna Zuzia)

• Wysyłając SMS o  treści 
0105528 na nr 72365 (koszt 
2,46zł brutto - z  czego na 
zbiórkę Zuzi wpada bezpo-
średnio 2zł)

• Wziąć udział w licytacjach dla 
Zuzi na Facebooku (Uratujmy 
serce Zuzi)

• Przekazując 1% podat-
ku, wpisując numer KRS 
0000266644 (cel szczegóło-
wy: ZC 8739 Zuzanna Petryk)
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Obczaj ten słownikObczaj ten słownik Sukcesy modelarzySukcesy modelarzy

Obczaj OCB? - to tytuł słowni-
ka slangu młodzieżowego, 
nad którym obecnie pra-

cuje Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Zwierzyńcu. Projekt 
zakłada stworzenie obrazkowe-
go słownika i wydanie go w wersji 
papierowej i elektronicznej. 

Pierwszym etapem, który po-
trwa do końca kwietnia, jest zgro-
madzenie haseł, zwrotów i powie-
dzeń młodzieżowych. Do współ-
pracy zaproszono młodzież 7 i 8 
klas Szkoły Podstawowej w Zwie-
rzyńcu oraz klasy Zespołu Szkól 
Drzewnych i Ochrony Środowiska. 
Swoje propozycje można przesyłać 
na messengerze przez facebooko-
wy profil Centrum Kultury i Biblio-
teka Publiczna w Zwierzyńcu, zgła-
szać mailowo i telefonicznie, ale też 
wrzucać do specjalnej skrzynki wy-
stawionej przed budynkiem Cen-
trum Kultury.

Kolejnym etapem będzie cykl 
warsztatów komiksowych, pod-
czas których uczestnicy pod okiem 

profesjonalnego rysownika ze 
Zwierzyńca – Grzegorza Molasa 
– stworzą grafiki do poszczegól-
nych haseł. Jednocześnie grupa 
młodzieży weźmie udział w warsz-
tatach teatralnych prowadzonych 
przez Bartka Miernika – reżysera 
teatralnego – tworząc scenki z wy-
korzystaniem slangu młodego po-
kolenia.

Podsumowaniem projektu bę-
dzie spotkanie promujące wydanie 
słownika połączone z premierą na-
granych wcześniej scen, które od-
będzie się jesienią tego roku.

Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ra-
mach programu Narodowego Cen-
trum Kultury „Ojczysty – dodaj do 
ulubionych 2021”

Więcej informacji: Centrum Kul-
tury i Biblioteka Publiczna w Zwie-
rzyńcu, nr tel. 84 687 26 60,  adres 
mailowy: zokir@o2.pl

- materiał nadesłany

Agata Czuk - uczennica I 
LO w Zamościu zakwali-
fikowała się do trzeciego, 

finałowego etapu Ogólnopol-
skiej Olimpiady Fizycznej. Za-
mojska licealistka świetnie po-
radziła sobie na poziomie okrę-
gowym zarówno z teorią fizyki, 
jak i częścią doświadczalną. W fi-
nale będzie jedyną przedstawi-
cielką płci pięknej.

Opiekę merytoryczną nad 
uczennicą sprawuje nauczyciel 
fizyki Andrzej Mazurkiewicz.

Agata jest osobą wszech-
stronnie utalentowaną i o wie-

lu zainteresowaniach: śpie-
wa w chórze, tańczy w zespo-
le „Zamojszczyzna”, jest laure-
atką konkursów literackich. Lu-
bi ludzi i dla każdego ma po-
godny uśmiech. Uwielbia czy-
tać książki. Jak mówi:  „Ucząc się 
matematyki, opieramy się na fak-
tach, niepodważalnych zasadach 
działania, a liczby muszą się zga-
dzać, dlatego miło jest czasem 
zrobić sobie przerwę uciekając w 
miejsca, gdzie bieg wydarzeń jest 
ograniczony jedynie przez naszą 
wyobraźnię. Fizyka z kolei, tłuma-
czy funkcjonowanie otaczające-
go nas świata, literatura pozwala 
tworzyć go na nowo.”

Jedyna w PolsceJedyna w Polsce

13 marca już po raz 
czternasty na ha-
li Hrubieszowskie-

go Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, odbyły się Ogól-
nopolskie Zawody Modeli 
Szybowców Halowych kla-
sy F1N zaliczane do Pucha-
ru Polski o Puchar Burmi-
strza Miasta Hrubieszowa.

Reprezentacja mode-
larni Spółdzielni Mieszka-
niowej im. J. Zamoyskiego 
w Zamościu zajęła w zawo-
dach czołowe miejsca:

1 miejsce  – Filip Dziedzic, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. J. Zamoyskiego
2 miejsce – Roman Bikow-
ski, Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. J. Zamoyskiego
3 miejsce – Hubert Kordas, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. J. Zamoyskiego
4 miejsce – Stanisław Mo-
sór, Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. J. Zamoyskiego

Dodatkowo Daniel Czo-
pek w swoich pierwszych 
tego typu zawodach zajął 
8 miejsce w kategorii MŁO-
DZICY. Gratulacje!

http://www.siepomaga.pl
mailto:zokir@o2.pl


15 marca to jedno z najważniejszych 
świąt narodowych na Węgrzech. Te-
go dnia, w 1848 roku wybuchła rewo-

lucja. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w 
Zamościu zawsze pamięta o tej ważnej dla 
Narodu Węgierskiego dacie i świętuje ją w 
sposób szczególny. 

W tym roku uczniowie Zespołu Szkół 
"Krok za krokiem" wspólnie z nauczycielami 
przypomnieli sobie wydarzenia z 1848 roku, 
przygotowali węgierskie i polskie flagi oraz 
wykonali układ taneczny do utworu Johan-
nesa Brahmsa "Taniec Węgierski" nr 5.

Ponadto, w poniedziałek 15 marca dele-
gacje Stowarzyszenia Krok za krokiem oraz 
Urzędu Miasta Zamościa złożyły wieńce pod 
tablicą pamiątkową przy ulicy Piłsudskiego, 
upamiętniającą inny bohaterski zryw naro-
du węgierskiego z 1956 roku. Kwiaty złoży-
ła Maria Król Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
Krok za Krokiem w Zamościu, a w imieniu 
Prezydenta Miasta Zamość Dyrektor Wy-
działu Kultury i Sportu Piotr Orzechowski.

Miasto Zamość realizuje 
obecnie dwie inwesty-
cje drogowe. W budowie 

jest ul. Jesienna oraz ul. Daszyń-
skiego. 

Roboty na ul. Daszyńskiego są 
w całości finansowane z miejskie-
go budżetu. Zakres zadania obej-
muje m.in. budowę nowej kon-
strukcji jezdni z betonu asfalto-

wego, budowę chodnika, wyko-
nanie zjazdów indywidualnych i 
publicznych, budowę kanaliza-
cji deszczowej, wymianę istnieją-
cych słupów i opraw oświetlenio-
wych oraz montaż dodatkowych 
słupów z oprawami LED do oświe-
tlenia ulicy. Inwestycja ma być za-
kończona do 29.07.2021r. Umo-
wa z wykonawcą opiewa na po-

nad 763 tys. zł. Cała inwestycja ma 
kosztować ponad 800 tys. zł.

Na budowę ulicy Jesiennej 
Miasto Zamość otrzymało dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 60% 
wartości robót budowlanych.  W 
ramach inwestycji powstanie: no-
wa nawierzchnia z betonu asfalto-
wego,  chodnik,  kanalizacja desz-

czowa i teletechniczna oraz no-
woczesne oświetlenie LED. Za-
kres robót przewiduje m.in.  wy-
konanie indywidualnych zjazdów 
do posesji,  budowę brakujących 
przyłączy sanitarnych i wodocią-
gowych,  montaż trzech nowych 
słupów oświetleniowych. Zgod-
nie z umową zadanie ma być wy-
konane do 30.07.2021r.

Budują drogiBudują drogi

Hiszpanie w RatuszuHiszpanie w Ratuszu

Węgierska rocznica w „Krok za Krokiem”Węgierska rocznica w „Krok za Krokiem”
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Ambasador Hiszpanii w Polsce Francisco 
Javier Sanabria Valderrama odwiedził Za-
mość. Ambasadorowi towarzyszył dyrek-

tor Instytutu Cervantesa, Fernando Vara de Rey. 
Delegacja spotkała się w Ratuszu z Prezyden-
tem Zamościa Andrzejem Wnukiem.

 - Jest nam niezmiernie miło, że Pan Ambasa-
dor odwiedził nasze miasto. Podczas spotkania 
rozmawialiśmy o nawiązaniu współpracy- chce-
my zorganizować wydarzenie poświęcone Ży-
dom sefardyjskim, przybyłym do Zamościa za 
czasów Jana Zamoyskiego. Niewykluczone, że 
konferencję uda się przygotować jeszcze w tym 
roku - mówi Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Po wizycie w Ratuszu, goście odwiedzili Cen-
trum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego.

Źródło: UM Zamość

Tego politycznego transferu 
chyba nikt się nie spodzie-
wał. W niedzielę, 21 marca 

gruchnęła wieść o tym, że posłan-
ka Monika Pawłowska reprezen-
tująca dotąd Wiosnę Roberta Bie-
dronia w klubie Lewicy, przecho-
dzi do obozu Zjednoczonej Prawi-
cy, a dokładniej do Porozumienia 
Jarosława Gowina. 

Monika Pawłowska mandat po-
słanki na Sejm RP uzyskała w wybo-
rach parlamentarnych w 2019. Kan-
dydowała z okręgu numer 7 (cheł-
msko-zamojski) z listy Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej (w ramach 
porozumienia partii lewicowych). 
W listopadzie 2019 została wybra-
na na wiceprzewodniczącą klubu 
parlamentarnego Lewicy. W nie-
dzielę, 21 marca 2021 niespodzie-
wanie poinformowała o przejściu 
do ugrupowania Porozumienie Ja-
rosława Gowina.

Decyzję o zmianie barw par-
tyjnych Monika Pawłowska ogłosi-
ła za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. 

- Lewico dziękuję – za wspólną 
pracę i wszystkie działania. Teraz 
kończę ten etap. To decyzja zgodna 
z moim sumieniem i tym, do czego 
zobowiązałam się wobec moich 
WYBORCÓW. Dziś rozpoczynam 
współpracę z Porozumieniem Jaro-
sława Gowina. Zarówno jego pro-
gram, jak i praktyka działania poli-
tycznego, są w obecnej sytuacji mi 
najbliższe. To jedyne ugrupowanie 
szczerze zainteresowane ponad-
partyjną współpracą dla dobra Pol-
ski. - napisała w niedzielę  wieczo-
rem na Twitterze posłanka Monika 
Pawłowska. Podkreśliła też, że nie 
wstępuje do klubu parlamentarne-
go Prawa i Sprawiedliwości i pozo-
stanie posłem niezrzeszonym. Do-
dała także, ze jest to decyzja zgod-
na z jej sumieniem i tym, do czego 
zobowiązała się wobec swoich wy-
borców.

Więcej o powodach swoje-
go politycznego transferu, Mo-
nika Pawłowska opowiedziała w 
poniedziałkowej „Rzeczpospoli-
tej”. W rozmowie z gazetą posłan-

ka stwierdza, że dzisiejsza Lewi-
ca nie przypomina już ugrupowa-
nia z którym przed laty się związa-
ła. Jej zdaniem - formacja ta stra-
ciła swoją społeczną wrażliwość i 
obecnie skupia się niemal wyłącz-
nie na sprawach światopoglądo-
wych. - Ja nie uważam, że ludzi po-
winno się karać za to, że są pracowi-
ci i utalentowani. Albo że przez wie-
le lat się kształcili, a teraz godnie za-
rabiają. Ale uważam też, że trzeba 
troszczyć się o najbiedniejszych i 
wykluczonych. A Porozumienie łą-
czy wrażliwość społeczną z szacun-
kiem dla przedsiębiorców. - tłuma-
czy Pawłowska. 

- Od początku byłam na Lewi-
cy osobą dość wyjątkową w swoich 
poglądach. Różniliśmy się w wie-
lu sprawach, np. zatrzymania Mar-
got albo działań policji. Ja uważam, 
że policji należy się szacunek. - do-
daje w rozmowie z dziennikiem po-
słanka. 

Zdaniem Moniki Pawłowskiej 
jedyną istotną kwestią, która różni 
ją od Jarosława Gowina jest stosu-

nek do aborcji. - Jak wszyscy wie-
my, dawny kompromis rozpadła 
się po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego. Skoro Prawo i Sprawie-
dliwość przekreśliło tak ciężko wy-
pracowaną przed laty konstrukcję, 
to moim zdaniem należy dopuścić 
prawo kobiety do bezpiecznego 
przerywania ciąży do 12 tygodnia. 
To moje osobiste przekonanie, cho-
ciaż uważam aborcję za wybór dra-
matyczny i ostateczny. - mówi Mo-
nika Pawłowska i podkreśla, że zga-
dza się jednak z premierem Gowi-
nem, że obecnie tylko referendum 
w tej sprawie może uspokoić rozpa-
lone po obu stronach emocje.

 W wywiadzie z „Rzeczpo-
spolitą” Monika Pawłowska zapew-
nia, że nie zdecydowała się na zmia-
nę barw partyjnych ze względu na 
korzyści, które mogłaby w ten spo-
sób osiągnąć. - Nie otrzymuję posa-
dy w ministerstwie ani stanowiska 
w spółce Skarbu Państwa. Jestem 
w polityce dla ludzi, nie dla stano-
wisk - deklaruje.

Źródło: „Rzeczpospolita”

Z Lewicy do Zjednoczonej PrawicyZ Lewicy do Zjednoczonej Prawicy



wyczyść i wprowadź dane

ul. Lwowska 30/18, 22-400 Zamość
tel. 729 912 178

Porozmawiajmy o pieniądzachPorozmawiajmy o pieniądzach
Nareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmoNareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmo
Planujesz zakup nieruchomości lub samo-

chodu? A może masz już kredyt, który jest 
zbyt drogi?  Mieszkańcy Zamościa i okolic 

w końcu mogą liczyć na bezpłatną pomoc eks-
perta finansowego. mFinanse zaprasza do swo-
jej placówki na bezpłatne konsultacje dot. kre-
dytów, leasingu i finansów osobistych.  

O tym jak trudno podjąć dobrą decyzję do-
tyczącą kredytu wie każdy, kto próbował go 
samodzielnie uzyskać. Mnogość ofert na rynku 
pochodzących od różnych dostawców utrud-
nia podjęcie decyzji. Sprawa komplikuje się, 
gdy chcesz dopasować kredyt do swoich in-
dywidualnych potrzeb i jednocześnie sprostać 
wymaganiom kredytowym. Nie musisz korzy-
stać z pierwszego lepszego rozwiązania. Prze-
myślana decyzja, może dać Ci wymierne korzy-
ści finansowe. Jak podejść do wyboru kredytu, 
gdy nie czujesz się specjalistą od finansów?

Z pomocą przychodzą eksperci mFinanse, 
którzy bezpłatnie pomagają dopasować indy-
widualne rozwiązania z zakresu finansów oso-
bistych. Właśnie uruchomiono kolejną partner-
ską placówkę w Zamościu

„Analiza potrzeb finansowych mieszkań-
ców małych i  średnich miejscowości w  Polsce 
wykazała lukę w  dostępności profesjonalnych 
usług finansowych. Jednocześnie wzrasta za-
potrzebowanie mieszkańców na zakup grun-
tu, budowy domu czy remontu już posiada-
nej nieruchomości. Dynamicznie rozwija się 
w tych miejscowościach przedsiębiorczość. To 
właśnie sprawia, że powiększamy sieć bezpłat-
nych punktów obsługi finansowej. Przecież nie 
tylko mieszkańcy dużych aglomeracji mają ma-
rzenia, które chcą sfinansować. Mamy je wszy-
scy.” – mówi Agnieszka Sochacka, dyrektor pla-
cówki partnerskiej mFinanse w Zamościu.

Świadomość Polaków dotycząca finansów 
i podstawowej wiedzy ekonomicznej jest wciąż 
na niezadowalającym poziomie, czego dowo-
dzą liczne badania statystyczne. Zadłużamy się 
na niekorzystnych warunkach i  podejmujemy 
ryzykowne posunięcia finansowe właśnie dla-
tego, że brakuje nam wiedzy i dostępności za-
ufanych osób, które mogłyby pomóc. 

mFinanse w oparciu o unikalną jakość ob-
sługi i  merytorycznie wysokie przygotowanie 
swoich ekspertów gwarantują, że wspólnie po-
dejmowane decyzje będą w  pełni świadome 
i  najbardziej optymalne dla potrzeb każdego 
zainteresowanego. 

Z tego też powodu mFinanse zaprosiło do 
współpracy wiodące instytucje finansowe ofe-
rujące kredyty i  pożyczki hipoteczne, kredy-
ty inwestycyjne dla firm, kredyty samochodo-

we, karty kredytowe oraz kredyty gotówkowe 
na najlepszych warunkach. Obecnym zadłuże-
niem potencjalnych zainteresowanych zajmą 
się banki posiadające sprawdzone rozwiąza-
nia konsolidacyjne. Do grona partnerów zosta-
ły zaproszone również firmy leasingowe oraz 
firmy oferujące ubezpieczenia,  tak aby oferta 
wsparcia odpowiadała ich  jak najszerszym po-
trzebom. 

mFinanse to już ponad 250 punktów obsługi 
w całej Polsce i kilkuset doświadczonych eksper-
tów finansowych, którzy gwarantują dotarcie do  
nawet najmniejszych miejscowości, po to by roz-
mawiać o finansach, wspierać inwestycje, a tak-
że pomagać w  najważniejszych decyzjach kre-
dytowych. Oczywiście każdy może je podjąć sa-
modzielnie, ale na szczęście już nie musi. 

■
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Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Zamościu włą-
czyła się do ogólnopolskiej ak-
cji szczepień przeciw COVID-19. 
Po otrzymaniu z Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Lublinie 48 tys. 
ulotek  informacyjnych na temat 
profilaktyki oraz szczepień prze-
ciwko COVID-19, Strażacy dokona-
li nadruku numerów telefonów in-
folinii dla każdej z 15 gmin nasze-
go powiatu. Ulotki zostały prze-
kazane komendantom gminnym 
ZOSP RP, a następnie będą dys-
trybuowane do mieszkańców po-

wiatu przez strażaków z jednostek 
OSP, które zadeklarowały wsparcie 
przedsięwzięcia.

- Nadrzędnym celem tej akcji 
jest dotarcie z ulotką do wszystkich, 
mieszkańców naszego powiatu. 
Ulotka zawiera informacje dotyczą-
ce sposobu postępowania w przy-
padku zamiaru przystąpienia do ak-
cji szczepień. - mówi Andrzej Szozda, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
PSP w  Zamościu - W sytuacji, gdy 
osoba ma problem z transportem do 
punktu szczepień, to wówczas nale-

ży zgłosić się na wskazany numer in-
folinii danej gminy. Transport osób 
będą prowadzili strażacy OSP z tere-
nu powiatu zamojskiego. - informu-
je rzecznik.

W grudniu ubiegłego roku Mini-
sterstwo Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej  ogło-

siło konkurs pod nazwą „zesPOLe-
ni”, celem którego było zaangażowa-
nie młodzieży do poszukiwania ob-
szarów i wątków, które świadczą o 
pozytywnym wpływie Polaków na ży-
cie  i gospodarkę współczesnej Nor-
wegii, Islandii i Liechtensteinu.

Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów II i III klas szkół ponadpodsta-
wowych z  miejscowości położonych  w 
średnich miastach,  wg definicji przyję-
tej w Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju.

Każda szkoła mogła wystawić tyl-
ko jedną 6-osobową drużynę z opie-
kunem. Jednym z  warunków przystą-
pienia do konkursu była bardzo do-
bra znajomość języka angielskiego. 
Zadaniem uczestników konkursu było 
przedstawienie w maksymalnie 4-mi-
nutowym filmie pozytywnego wpływu 
Polaków na gospodarkę w/w państw.  
Wielkość filmu nie mogła przekroczyć 
128 MB, a praca konkursowa musia-
ła być wykonana w języku angielskim 
z polskimi napisami oraz posiadać cha-
rakter  autorski i nie mogła  naruszać 
dóbr osobistych i praw autorskich osób 
trzecich.

Wspólnie z Ewą Szewc nauczy-
cielem języka angielskiego, wyłonio-
no 6-osobową drużynę w składzie: 
Wiktoria Puzio kl. 3S, Wiktoria Pakuła 
kl.3E, Jakub Siek  kl.2M, Piotr Panas, Da-
wid  Oczkoś  i Krzysztof Podoba - klasa 
3F.  Opiekunem grupy został Marek Ba-
nach,  pomysłodawca  scenariusza  pro-
jektu. W realizację konkursu włączyli się 
także nauczyciele - Renata Banach i To-
masz Matysiak.

- Temat naszej pracy konkurso-
wej brzmiał:  To  NORway  from  PO-
Land. Wspólnie z młodzieżą  dotarli-
śmy  do  grupy emigrantów  z miejsco-
wości  Bodaczów  i Szczebrzeszyn,  któ-
rzy od lat pracują i mieszkają w Norwe-
gii. Porozmawialiśmy z polskimi miesz-
kańcami Norwegii na temat ich życia, 
pracy i pozytywnym wpływie na go-
spodarkę tego kraju. Nie wszystkie wy-
wiady udało się przeprowadzić w ję-
zyku angielskim, więc uczniowie pod-
łożyli dubbing oraz zgodnie z zasada-
mi konkursu - polskie napisy. Stworzyli 
również gazetkę przedstawiającą Pola-
ków pracujących w Norwegii w różnych 
zawodach. Postanowiliśmy też pokazać 
nasze miasto i szkołę - zespół wykonał 
sesję fotograficzną. - opowiada  Marek 
Banach, opiekun grupy. 

Uczestnicy konkursu na bieżąco 
śledzili stronę konkursu, na której pu-
blikowane były informacje na temat 
Mechanizmu Finansowego EOG i Nor-
weskiego Mechanizmu  Finansowego. 
Dowiedzieli się, że to forma bezzwrot-
nej pomocy zagranicznej przyznawa-
nej przez Islandię, Norwegię i Liechten-
stein nowym członkom UE – kilkuna-

stu państwom Europy Środkowej i Po-
łudniowej oraz krajom bałtyckim. Dzię-
ki tej współpracy zmniejszają się różni-
ce ekonomiczne i społeczne w obrębie 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go i wzmacniają się relacje między ty-
mi państwami. 

Do konkursu przystąpiło 50 zespo-
łów z całej Polski. 15 marca zostały po-
dane wyniki:

1. Zespół Szkół Technicznych w 
Ostrowie Wielkopolskim

2. Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 3 w Zamościu

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w  Augustowie,  I Liceum Ogólno-
kształcące im. Grzegorza Piramo-
wicza w Augustowie

Dwie zwycięskie szkoły otrzymają 
w nagrodę vouchery na sprzęt sporto-
wy do sieci sklepów Decathlon o warto-
ści 4500 zł dla szkoły i po 900 zł dla każ-
dego uczestnika.

Ze względu na pogarsza-
jącą się sytuację epidemiolo-
giczną,  jury  poinformowało 
o odwołaniu  wizyt studyjnych w Nor-
wegii i Krakowie, które były plano-
wane dla zwycięzców. Jury pogra-
tulowało  zwycięzcom za kreatyw-
ność, pomysłowość i umiejętno-
ści oraz  podziękowało  wszystkim 
zespołom za udział w konkursie. 
Więcej o nagrodach na www.konkur-
szespoleni.pl  oraz na profilu konkursu 
na FB @konkurszespoleni.  Wszystkie 
konkursowe filmy są dostępne na szkol-
nym kanale YouTube.

materiał nadesłany
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Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w XV edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie.

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania znaku określa Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Projektu 
Gospodarczego Marka Lubelskie  oraz informacje o programie znajdują się na stronie: www.marka.lubelskie.pl. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest chęć przystąpienia do projektu oraz prowadzenie działalności na 
terenie województwa lubelskiego od minimum  24 miesięcy. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku.

Norweski projekt uczniów „Elektryka”Norweski projekt uczniów „Elektryka”

Strażacy propagują szczepienia przeciw Strażacy propagują szczepienia przeciw Covid-19Covid-19

Obrazy skazanych na licytację dla serduszka ZuziObrazy skazanych na licytację dla serduszka Zuzi
Zakład Karny w 

Zamościu postano-
wił przyłączyć się do 
zbiórki środków finan-
sowych w ramach po-
mocy dla Zuzi Petryk, 
która urodziła się z wa-
dą serduszka i wyma-
ga kolejnej operacji. 

Dyrektor zamoj-
skiego Zakładu Karne-
go, ppłk Jacek Zwierz-
chowski przekazał ta-
cie dziewczynki dwa 
obrazy  na licytację. 
Obrazy namalowa-
li skazani na zajęciach 
koła plastycznego.

http://www.konkurszespoleni.pl
http://www.konkurszespoleni.pl


SPRZEDAM
Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 

Chyża. Tel. 602 362 609

Mieszkanie (duży pokój z kuchnią) 
na parterze, 44m2, ul. Oboźna. Tel. 

601 781 008

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam 4ha z budynkiem, 10 km od 
Zamościa, tel. 786 012 542

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

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

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

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

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

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II pię-

tra 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 kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-

wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

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

brzeszyna. Tel. 515 796 951

Domek 30m2 na działce 2 ary. Tel. 515 
796 951

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 
000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 
137. Dzwonić po godzinie 12.00

Działka rolna 4ha, 10km od Zamościa. 
Tel. 786 012 542

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

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

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-
ce. Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 

297 626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Domek 30m2 do zamieszkania na 
placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-

tem + prąd, woda, kanalizacja. Tel. 515 
796 951

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamieszka-

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

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

795 949 510

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

KUPIĘ 
Kupię małą kawalerkę do 29m2 na 

parterze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 
piętro lub wieżowiec. Tel. 513 

957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. Tel. 

792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskiego/

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w okolicach Wy-

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w Zamościu w oko-

licach ul Wyszyńskiego. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Je-
den lub dwa pokoje. tel. 516 

877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 
602 463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub oko-

licy, cena do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na 
Roztoczu. Tel. 601 206 529

WYNAJMĘ 
Poszukuję domu do wynajmu z 

możliwością wykupu. Tel. 669 
747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Pe-
owiaków naprzeciwko parku, 

umeblowana. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom parte-
rowy dla rodziny, Zamość i okoli-

ce tel. 799 946 860

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II piętro. 

Tel. 84 627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. Hru-

bieszowska. Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. 
Tel. 887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamo-
ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 

639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobo-
wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli 
Justowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, kuchnia, łazienka. Tel. 609 

204 222

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

ulica Orzeszkowej, po remoncie na 
większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 
262 Zamienię mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

SPRZEDAM
Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 

zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wirówka do bielizny do pralki Frani, 
beczki stalowe na wodę lub pali-

wo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 180 912

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

łóżko drewniane w dobrym stanie. Tel. 
507 639 018

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Wasąg na wóz konny. c. 150 zł. Tel. 
519 106 797

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12, krzyż podświetlany. 

Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010 

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan bdb. 

Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 
500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda z 
witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor, kamizelka 250 

zł. Tel. 516 898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 638 

65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. Tel. 
797 387 864

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 84 

638 65 45

Dwie meblościanki z szafami 
2-drzwiowymi, cena po 500 zł. Tel. 

84 638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy - 400 zł. Tel. 84 638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifierka, 
800 zł. Tel. 84 638 59 08

4 fotele po 50 zł/szt, 4 pufy, 4 tabore-
ty po 25 zł/ szt. Tel. 84 638 59 08

Heblarka własnej konstrukcji – 200 
zł, klepka dębowa sucha 35x8x2,2 

cm – 75m2, cena 100 zł. Tel. 84 638 
59 08

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

Kredens kuchenny, drewnia-
ny, rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

Łóżko białe podwójne, sypialniane. 
Tel. 607 934 520

Znaczki pocztowe, monety, w tym 
srebrne. Tel. 516 898 477

Radioodtwarzacz samochodowy+ 
głośniki, 70 zł. Tel. 516 898 477

Magnetowid Video Sony stereo, 
cena 100 zł. Tel. 516 898 477

Pompę do brudnej wody, cyrkulatkę. 
Tel. 608 074 175

Materac przeciwodleżynowy z 
pompką. Tel. 730 004 404

Chodzik – balkonik rehabilitacyjny, 
aluminiowy, lekki, nowy i wózek 

inwalidzki mało używany. Tel. 730 
004 404

Sprzedam silnik elektryczny oraz bet-
oniarkę 150l. Tel. 503 005 366

Sprzedam kierat – zabytek. Tel. 692 
796 377

Rower górski, koła 26. Tel. 786 
012 542

Czyste kasety audio i video, po 50 szt. 
Video, 2 zł szt. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i oszk-
lone, nieużywane, 40 zł/szt. Tel. 

516 898 477

Grób na Cmentarzu Parafialnym przy 
ul. Peowiaków. Tel.730 004 404

Wersalkę+2 fotele (stan dobry) 
oraz łóżko dębowe jednoosobwe. 

Tel. 730 004 404

Sokowirówkę firmy Holden. Tel. 730 
004 404

Sanie z wasągiem. Tel. 602 442 017

Siodło kowbojskie i siodło spor-
towe skokowe. Tel. 608 371 851

Kulbaka niemiecka z 1941 r. Tel. 608 
371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Dryling niemiecki Merkel kal. 7x65, 
Luneta Zaiss 6x42. Tel. 604 281 010

Pompa do wody brudnej zanurze-
niowa, silnik 400 W, wys. 5 m. Tel. 

514 624 403

Odsprzedam białe fartuchy, np. dla 
opiekunów medycznych. Tel. 84 

62 797 03

Rower stacjonarny cena 250 zł, tel 
533 758 999

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

Rowery 2 szt., 28” i 26”. Tel. 608 
074 175

Dwa brusy suche z czereśni, oś z 
kołami, udźwig 6 ton. Tel. 727 

325 709

Cyrkulatka na siłę ze stołem. Tel. 607 
934 520

Spawarka Einchel, gniazdkowa z 
Francji, 140 amperów, 250 zł. Tel. 

790 888 846

Tanio sprzedam telewizor Sony, 29 
cali. Tel. 791 385 008

Sanki z kierownicą, prawie nieuży-
wane. Tel. 727 325 709

Kratę metalową w kilku elementach, 
wypełnienie drutem żebrowanym, 

śr. 12, wym. Dł. 210, szer. 118, 98, 100, 
64, 43. Tel. 574 235 637

Blachę trapez 180m2, obecnie na da-
chu, cena 1800 zł, solidna. Tel. 574 

235 637

Sprzedam maszyny do lnu, odziar-
niaczka, nopowiązałka, rwaczka 

części i pasy do rwaczki lnu. Tel.  500 
204 533

Zabytkowe radio, telefon, telewizor. 
Tel. 608 074 175

Słupy oświetleniowe, do ogrodu. Tel. 
608 074 175

Fotele 4 szt. T 
el. 608 074 17

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Rębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wieczo-
rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

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

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

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

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

INNE
Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 

oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Pomogę w gospodarstwie rolnym os-
obom starszym, samotnym. Tel. 574 

235 637

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

Pilnie potrzebuję używany telewizor w 
dobrym stanie, pralkę. nie mam za co 

kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symboliczną 

opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. Tel. 
695 958 316

Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. Tel. 730 
666 780.

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. Tel. 
500 449 770
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Różne

 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 
1351ar. Cena 675 tys. zł

 X Działka  budowlana ul. B. Prusa 8a cena 105 
tys. zł

 X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2 cena 320 
000 zł

 X Mieszkanie, ulica Polna, 69m2, cena 298 000 
zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar, 135 000 zł
 X Las, Krasnobród, 93 ar, 125 000 zł
 X Dom Żuków 112m2 na działce 5970 Cena 
370 tys. zł.

 X Gospodarstwo i magazyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2 306 tys. 
Zł

 X Las Zawalów 15a 12 tys. zł
 X Łąka Koniuchy 30a 12 tys. zł
 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-Sie-
lec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



Części do Kamaza, nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

Części do Warszawy syreny. Tel. 608 
074 175

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt. 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61 521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy przód, 
tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 10s., 
2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania do 
samochodu lub ciągnika, z głowi-

cą, wyrób fabryczny, stan dobry. Tel. 
602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 3,900 
zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5500 zł, przebieg 45 000. Tel.  500 

582 289

Sortownik mały na kamienie. Tel. 
536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do ciągnika. 
Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 sztuki. 
Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. Tel. 
84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota Verso 
205/55 R16. Tel. 722 100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 508 

079 632

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja ba-
wełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 100 
zł/ szt., z felgami. Tel. 500 522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 100 zł 
za 1 sztukę. Tel. 500 522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 1995, 
B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r. 2005, XII, 
dobry stan, Zamość, c. 12.90. Tel. 

505 987 592

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 mtg, 
przegląd i OC zapłacone, cena do 

uzgodnienia. Tel. 665 225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 1332 
cm3, Zamość. Tel. 697 719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Zamo-

ścia. Tel. 694 887 911
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt samot-
ny pozna Panią w sto-

sownym wieku, 22400. Tel. 
602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, spacery. 
Tel. 782 488 541

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

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobietą, 
która mieszka na wsi, z dala 
od cywilizacji. Tel. 507 530 
822

TOWARZYSKIE
Szukam pracy: technik technologii 

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

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

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

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

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

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

Szukam pracy, mam busa 9-osobowe-
go, Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

PRACA

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

http://www.absolutio.pl/
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C E N Y

od 23.03 do 03.04.2021 r.

Kiełbasa biała regionalna  
Kabanos

999
1 kg

Filety śledziowe 
a’la Matjas w zalewie solonej

999
1 kg

Kawa mielona/ziarnista 
Lavazza Qualita Oro
Orbico
250 g, cena za 1 kg = 55,96

1399
1 szt.

Twaróg sernikowy 
Primo
Zott 
1 kgcena bez karty

cena z kartą

-1 zł

599

699
1 szt.

1 szt.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #12, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #10: „Światłosiła”, ufundował hipermarket 
E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Andrzej Piotrowicz z Zamościa. Gratuluje-
my. Nagrodę można odebrać do 29 marca 2021 roku w punkcie informacyjnym hiper-

marketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13. Nie zapomnij zabrać 
ze sobą aktualnego wydania gazety.


