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Z okazji Świąt Wielkanocy składamy
wszystkim Kursantom i Przyjaciołom

najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie

czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.

                                Zespół Dobrej Szkoły



W kamaszeW kamasze

W Tomaszowie powstanie łuk tryumfalnyW Tomaszowie powstanie łuk tryumfalny

W  Tomaszowie Lubel-
skim stanie 6-metrowy 
łuk tryumfalny. Postu-

ment, który zostanie wybudo-
wany na terenie jednego z tam-
tejszych liceów, upamiętniać 
ma 100-lecie Bitwy Warszaw-
skiej i pobyt Józefa Piłsudskie-
go na Ziemi Tomaszowskiej. 
Koszt pomnika oszacowano na 
200 tys. zł. Akt erekcyjny pod 
budowę łuku podpisał 20 mar-
ca, podczas wizyty w Tomaszo-
wie Lubelskim, 
wicepremier i mi-
nister aktywów 
państwowych Ja-
cek Sasin.

Łuk tryumfal-
ny stanie przed I Li-
ceum Ogólnokształ-
cącym im. Bartosza 
Głowackiego w  To-
maszowie Lubel-
skim, które równo 
sto lat temu 20 mar-
ca 1921 r. odwiedził 
Marszałek Piłsudski.

- Będzie młode-
mu pokoleniu przy-
pomniał o  dokona-
niach naszych przod-
ków, o naszej wielkiej 
polskiej historii. Bę-
dzie budował naszą 

polską tożsamość i  będzie przyczy-
niał się do tego, że my jako naród pol-
ski będziemy trwać, że nie roztopimy 
się w  jakiejś ogólnonarodowej, ogól-
noetnicznej magmie europejskiej, ale 
będziemy cały czas tutaj żyli w przeko-
naniu, że jesteśmy Polakami, że mamy 
swoją historię, mamy swoją tradycje, 
swoją kulturę, którą chcemy zacho-
wać i  chcemy dalej, w  kolejnych po-
koleniach również czuć się Polakami 
- powiedział o  łuku triumfalnym, cy-
towany przez PAP wicepremier Jacek 
Sasin. 

Łuk tryumfalny w  Tomaszowie 
Lubelskim będzie miał sześć me-
trów wysokości. Po jednej stronie – 
poświęconej upamiętnieniu 100-le-
cia Bitwy Warszawskiej – zostanie 
na nim umieszczony napis "Cud nad 
Wisłą" i daty 1920 i 2020, a także sym-
boliczne postaci ułana, piechura i ks. 
Ignacego Skorupki (kapelana WP 

w  czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej). Będą też płaskorzeźby z wize-
runkiem Matki Boskiej Łaskawej i or-
ła legionowego. Z drugiej strony łu-
ku – upamiętniającej setną roczni-
cę pobytu Piłsudskiego na Ziemi 
Tomaszowskiej znajdzie się napis 
"Marszałek J. Piłsudski", płaskorzeź-
ba z  jego wizerunkiem i  daty 1921 
i 2021. Łuk ma być betonowy, a zdo-
bienia z brązu.

- Mam nadzieję, że łuk triumfal-
ny odsłonimy najpóźniej 11 listopa-
da tego roku – powiedział wicesta-
rosta tomaszowski Jarosław Korzeń.

Łuk triumfalny powstanie z  ini-
cjatywy Komitetu Organizacyjne-
go Obchodów 100-lecia Bitwy War-
szawskiej i  Stowarzyszenia Samo-
rządów Powiatu Tomaszowskiego, 
które prowadzi zbiórkę funduszy na 
ten cel. Jego budowę oszacowano 
na ok. 200 tys. zł.



W kamaszeW kamasze

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości,
pogody ducha i wszelkiej życzliwości.

Niech ten szczególny czas napełnia Państwa radością,
a Zmartwychwstały Chrystus

budzi w Waszych sercach nadzieję
i pomnaża dobro.

Niech te święta będą czasem spędzonym
w rodzinnym gronie w spokoju i wytchnieniu

od trudów dnia codziennego.

Wesołego Alleluja!

Andrzej Wnuk

Prezydent Zamościa



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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Ogromny sukces odniósł uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Za-
mościu w  Ogólnopolskim Kon-

kursie pod hasłem „Z  kredką i  pędz-
lem w świecie finansów”. Karol Gajak 
z klasy VIII a zajął II miejsce.

Organizatorem konkursu „Z  kred-
ką i  pędzlem w  świecie finansów” by-
ła Fundacja Warszawski Instytut Banko-
wości w Warszawie, która od 5 lat pro-
wadzi program “Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży BAKCYL”.

W  ramach programu uczniowie 
klas VIII wraz z  nauczycielem “Wiedzy 

o społeczeństwie” uczestniczyli w  lek-
cji z zakresu finansów i bezpieczeństwa 
w  cyberprzestrzeni przy użyciu tech-
nologii webcast. Lekcja online „Bez-
pieczeństwo w cyberprzestrzeni” prze-
prowadzona została przez specjalistów 
sektora bankowego. Poruszała istotne 
kwestie związane z  zagrożeniem wy-
stępującym w  cyberprzestrzeni. Przy-
stąpili również do Europejskiego Quizu 
Finansowego. Uczestniczyli w  wirtu-
alnej wycieczce przygotowanej przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Po-
znali historię, zadania i rolę kluczowych 
instytucji finansowych w Polsce, a także 
zagadnienia z zakresu finansów, w tym 

historię 
pienią-
dza, do-
mowy 
budżet, 
płatno-
ści bez-
gotów-
kowe, 
banko-
wość in-
terne-
tową 
i  mobil-
ną oraz 
bezpie-
czeństwo korzystania z  usług finanso-
wych.

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk 
podpisał z  Marszałkiem Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosławem Sta-

wiarskim umowę na dofinansowanie pro-
jektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowe-
go szkół Miasta Zamość”. Wysokość dofi-
nansowania wynosi ok. 9,5 mln zł. Całko-
wita wartość projektu to ponad 11 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w  ramach Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na la-
ta 2014-2020, Działanie 12.4-Kształcenie za-
wodowe.

Projekt, który zrealizuje Miasto Zamość, 
obejmuje Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych Nr 5 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Zamościu. Projektem ob-
jęto 765 uczniów z Zespołów Szkół Ponad-
podstawowych oraz Szkoły Specjalnej Przy-
sposabiającej do Pracy w SOSW w Zamościu.

424 uczniów uzyska dodatkowe kwalifi-
kacje w ramach pozaszkolnych form kształ-
cenia, na które jest zapotrzebowanie na lo-
kalnym rynku pracy. 433 uczniów zostanie 
objętych szkoleniami/doradztwem w  za-
kresie kompetencji cyfrowych. 509 uczniów 
zdobędzie doświadczenie zawodowe dzięki 
udziałowi w  wysokiej jakości stażach/prak-
tykach u pracodawców z obszaru oddziały-
wania szkół, zgodnie z kierunkami kształce-

nia objętymi wsparciem. 41 nauczycieli za-
wodu z  tych szkół podniesie swoje kwalifi-
kacje zawodowe.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoły za-
cieśnią współpracę z  otoczeniem społecz-
no-gospodarczym, placówki będą doposa-
żone w  nowoczesny sprzęt do kształcenia 
zawodowego, odzwierciedlający rzeczywi-
ste warunki pracy i uwzględniający oczeki-
wania pracodawców.

Wartość projektu ogółem wyniesie 
11  228  964,97 zł, a  kwota dofinansowania 
UE to 9  544  620,22 zł. Projekt będzie reali-
zowany w okresie 01.01.2021r. - 30.09.2023r.

 źródło: Urząd Marszał-
kowski w Lublinie

Pod takim hasłem od 1 kwietnia Główny 
Urząd Statystyczny będzie przeprowa-
dzał Narodowy Spis Powszechny Lud-

ności i Mieszkań.

1 kwietnia rozpoczyna się największe 
badanie statystyczne realizowane raz na 10 
lat  - Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021.  Zgodnie z Ustawą o Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań spis prowadzony będzie od 1 kwietnia 
2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak 
z   uwagi na obecne zagrożenie epidemicz-
ne związane z COVID-19 w celu umożliwienia 
efektywnego przeprowadzenia spisu trwa-
ją prace nad nowelizacją ustawy tak, by wy-
dłużyć czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące  
- wówczas spis powszechny będzie trwał do 
dnia 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył się w Pol-
sce w 2011 roku. Badanie realizowane obec-
nie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły 
w  procesach demograficzno–społecznych 
i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu 
mieszkań i budynków oraz gospodarstw do-
mowych i  rodzin w  powiązaniu z  warunka-
mi mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-
2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla 
tworzenia budżetów przez samorządy oraz  
podstawę określania wysokości subwen-
cji państwowych czy dotacji dla gmin i wo-
jewództw. Ponadto są  wykorzystywane 
przez kluczowe resorty do planowania dzia-
łań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, po-
lityki żywnościowej, finansów, zagospoda-
rowania przestrzennego, potrzeb mieszka-
niowych czy gospodarki wodno- ściekowej. 
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc 
w  Parlamencie Europejskim zależą m.in. od 
liczby mieszkańców, określonej wynikami 
ostatniego spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali 
wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i  cudzo-
ziemcy), którzy  stale mieszkają lub przeby-
wają czasowo na terenie Polski. Jak również  
Polacy przebywający czasowo za granicą. 
Przedmiotem spisu są również mieszkania, 
budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania 
i inne zamieszkane pomieszczenia nie będą-
ce mieszkaniami.

Dane podawane w  spisie dotyczą sta-
nu na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, 
a  z  treścią pytań, zawartych w  formularzu 
można zapoznawać się pod adresem www.
spis.gov.pl w zakładce „lista pytań”.

Podstawową metodą spisu jest samo-
spis internetowy poprzez formularz spiso-
wy dostępny na stronie spis.gov.pl już od 
pierwszego dnia spisu. Każda z osób podle-
gających spisowi będzie również mogła sko-
rzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy za-
dzwonić na Infolinię spisową pod numer te-
lefonu 22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostę-
pu do Internetu lub potrzebuje pomocy by 
się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłat-
nie  z udostępnionego na terenie gminy lub 
w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i  jego 
Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem 
komputerowym umożliwiającym przepro-
wadzenie samospisu.  Taka forma spisu bę-
dzie możliwa tylko w  przypadku gdy sytu-
acja epidemiczna na to pozwoli. 

Z  osobami, które nie spiszą się samo-
dzielnie skontaktuje się rachmistrz, aby zre-
alizować spis w  formie wywiadu telefonicz-
nego lub – jeśli będzie to konieczne – bezpo-
średniego, z  zachowaniem wymogów bez-
pieczeństwa.

Rozpoczynając wywiad rachmistrz mu-
si podać swoje dane identyfikacyjne (tj. imię 
i nazwisko oraz urząd statystyczny, który re-
prezentuje). Tożsamość rachmistrza telefo-
nicznego lub terenowego  można zweryfiko-
wać dzwoniąc na Infolinię spisową pod nu-
mer telefonu 22 279 99 99 oraz w  aplikacji 
„Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl 

Dane zbierane w  spisie są bezpieczne. 
Osoby wykonujące prace spisowe są obo-
wiązane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Przed przystąpieniem do pracy są 
pouczani o  istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w  ramach prac spisowych są poufne i  pod-
legają szczególnej ochronie, na zasadach 
określonych w ustawie o statystyce publicz-
nej oraz w  ustawie o  ochronie danych oso-
bowych. Dane osobowe od momentu ich ze-
brania stają się danymi statystycznymi i obję-
te są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemni-
cy statystycznej ma charakter absolutny, jest 
wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobo-
we i  nie przewiduje żadnych wyjątków da-
jących możliwość jej uchylenia. W  procesie 
przetwarzania danych osobowych uczestni-
czą wyłącznie osoby upoważnione przez Ad-
ministratora Danych do przetwarzania da-
nych osobowych z zachowaniem zasady wie-
dzy koniecznej. Dane jednostkowe są anoni-
mizowane. 

Administratorem danych osobowych 
jest Prezes Głównego Urzędu Statystyczne-
go.

Dane pozyskane podczas spisów mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opraco-
wań, zestawień i  analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do badań staty-
stycznych prowadzonych przez służby sta-
tystyki publicznej. Udostępnianie lub wyko-
rzystywanie danych uzyskanych w  spisach 
dla innych niż podane celów jest zabronio-
ne, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o spisie można znaleźć 
na stronie dedykowanej Narodowemu Spiso-
wi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  
spis.gov.pl 

Minął rok od momentu, w którym 
rozpoczęliśmy pracę w „pande-
micznych” warunkach. Wciąż 

trudno jest nam przyzwyczaić się, wszy-
scy uczymy się pokonywać trudności, 
poszukując nowych metod, zarówno 
pracy, jak i nauki. Sytuacja dyktuje wy-
zwania i okazuje się, że niektórzy podej-
mują je, osiągając prawdziwy sukces.

Emilia Niewożewska z  klasy drugiej 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Bernarda Morando w Zamościu 
zakwalifikowała się  do ostatniego eta-
pu ogólnopolskiej 45. Olimpiady Arty-
stycznej w sekcji historii sztuki. Emilia jest 
w klasie ze specjalizacją snycerstwa, a hi-
storią sztuki zainteresowała się od pierw-

szych lekcji w Liceum, i  co najciekawsze, 
przed nią jeszcze dwa lata nauki. To przy-
kład uczennicy, która potrafiła odnaleźć 
się w  specyficznej szkolnej rzeczywisto-
ści „online”, choć nie było łatwo, bo jak po-
wiedziała – taka nauka wymaga o  wiele 
więcej „własnego wkładu”, brakuje kon-
taktów z rówieśnikami i najgorsze jest to 
ciągłe siedzenie przed komputerem. Nie 
mamy innego wyjścia. Za to Internet ofe-
ruje nam coraz więcej wirtualnych wycie-
czek i spotkań ze sztuką i może to jest je-
dyny plus tej naszej „zdalnej” rzeczywisto-
ści . Do tej specyficznej sytuacji dostoso-
wano w  tym roku regulamin Olimpiady 
Artystycznej, w której uczestnictwo onli-
ne, wbrew pozorom, wcale nie było uła-

twieniem. Emilia bez trudu pokonała dwa 
etapy – szkolny i  rejonowy (pokonując 
uczniów ze starszych klas). Gratulacje! To 
cieszy i jest jak promyk światła w tej naszej 
ponurej pandemicznej codzienności.

  Izabela Winiewicz-Cybulska 
nauczyciel historii sztuki w PLSP

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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.

Liczymy się dla PolskiLiczymy się dla Polski

Karol z kredką i pędzlem w świecie finansówKarol z kredką i pędzlem w świecie finansów

Sukces uczennicy „Plastyka”Sukces uczennicy „Plastyka”

M iasto Zamość oraz Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Zamo-

ściu włączyły się do ogólnopolskiej 
ekologicznej akcji, polegającej na 
sprzątaniu rzek w  linii brzegowej 
oraz ich korytach. Organizatorem 
akcji jest wydawca magazynu „Kra-
ina Bugu”.

W Zamościu akcja będzie przebie-
gać pod hasłem „Sprzątajmy Łabuńkę” 
i odbędzie się 9 kwietnia 2021 r. godz. 
10.00. Miejsce rozpoczęcia akcji: ul. Kró-
lowej Jadwigi (Bulwar Żółkwi).

-  „Planujemy sprzątanie rzeki Łabuń-
ki na odcinku od. ul. Królowej Jadwigi do 
Al. 1 Maja. Zachęcamy wolontariuszy do 
wzięcia udziału w tej inicjatywie”- zapra-
sza dyrektor wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Zamość Jarosław Miechowiecki.

Osoby zainteresowane udziałem 
w sprzątaniu naszej miejskiej rzeki, po-
winny zarejestrować się na stronie or-
ganizatora www.operacjarzeka.pl

W związku z obostrzeniami związa-
nymi z epidemią COVID-19, w akcji mo-
że wziąć udział tylko 20 wolontariuszy. 

System rejestracji automatycznie bę-
dzie zamykał nabór do akcji w momen-
cie uzyskania limitu 20 osób.

Wolontariusze będą mieli zapew-
niony niezbędny sprzęt: rękawiczki jed-
norazowe, worki itp.

Fundusze europejskie dla zamojskich szkółFundusze europejskie dla zamojskich szkół Operacja „rzeka”Operacja „rzeka”

http://www.spis.gov.pl
http://www.spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
http://www.operacjarzeka.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

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha 0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 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

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

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

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna 
umeblowana kawalerka przy ul. 

Orzeszkowej, cena najmu – 1100 
(do negocjacji) +media, czynsz pła-
ci właściciel, wymagana kaucja 
1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w 
bloku 2 piętro od października 

20. Tel. 609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. 

Tel. 662 475 848 

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

SPRZEDAM
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. Tel. 608 074 175

Maszynę wieloczynnościową, 
cyrkulatkę, grubościówkę. Tel. 

733 851 482

Uprząż na konia. Tel. 511 721 311

Silnik 1,3 kW 220V, silnik 1,1 kW 
220V, 28000 obrotów. Tel. 511 

721 311

Wałek do heblarki 40 cm, kom-
pletny

Sprzedam 3 brzozy do ścięcia, Niel-
isz. Tel. 602 194 063

Marynarki, garsonki, kurtki zi-
mowe, spodnie, spódnice, buty 

(obcas wysoki) i wiele innych rzeczy. 
Po 5, 10 zł, rozmiar średni, 160cm. Tel. 
660 004 114

Siano- bele, 20 szt., c. 40 zł/szt. Tel. 
696 218 400

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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkulatka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe i 
używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt sa-
motny pozna Panią w 

stosownym wieku, 22400. 
Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, space-
ry. 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 kobie-
tą, 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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leclerc.pl

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 #13, 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 #11: „Pęki kwiatów”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Jan Radliński z Sitańca. Gratulujemy. Na-
grodę można odebrać do 5 kwietnia 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.


