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Rzecznik Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego Konrad Majszyk, poinfor-
mował, że spółka wskazała wyko-

nawcę prac przygotowawczych planowa-
nej nowej linii kolejowej przez Zamość i 
Tomaszów Lubelski do Bełżca. 

Dzięki tej inwestycji Tomaszów Lubel-
ski i Bełżec zostaną włączone do sieci kole-
jowej, a Zamość i Krasnystaw do sieci połą-
czeń dalekobieżnych. Spółka Centralny Port 
Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu na prace przygotowaw-
cze do budowy kluczowego fragmentu tzw. 
szprychy nr 5 na wschodzie Polski.

W ramach tej inwestycji powstanie w 
sumie ok. 90 km nowych torów. W jej skład 
wchodzi budowa odcinków linii kolejowych: 
nr 54 Trawniki – Krasnystaw  i 56 Wólka Or-
łowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Beł-
żec. W rejonie Zamościa  część przebiegów 
zakłada przejście pod miastem tunelem, co 
wiąże się z budowę podziemnej stacji pasa-
żerskiej.

Przetarg dotyczy prac przygotowaw-
czych, a konkretnie opracowania  studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe-
go (STEŚ). Za najkorzystniejszą spółka CPK 
uznała ofertę złożoną przez konsorcjum z 
firmą Egis  jako liderem: 19,5  mln zł netto. 
O wyborze zdecydowały dwa czynniki: ce-
na  (w 70 proc.) i doświadczenie persone-
lu (pozostałych 30 proc.). Budowa linii umoż-
liwi szybkie połączenia południowej części 
województwa lubelskiego z Warszawą i CPK, 
ale nie tylko.

– Dzięki planowanej linii Tomaszów Lu-
belski i Bełżec zostaną włączone do sieci ko-

lejowej, a Zamość i Krasnystaw do sieci po-
łączeń dalekobieżnych. Docelowo trasa sta-
nie się częścią korytarza międzynarodowe-
go w kierunku Lwowa – mówi Mikołaj Wild, 
prezes spółki CPK.

W ramach STEŚ powstanie analiza prze-
biegów planowanej linii kolejowej oraz inne 
analizy: techniczne, środowiskowe i ekono-
miczne. Na ich podstawie spółka CPK wska-
że preferowany przebieg linii  (tzw. wariant 
inwestorski) w zakresie koniecznym do pro-
wadzenia dalszych przygotowań.

Po dopełnieniu wszystkich formalności 
spółka podpisze umowę z wykonawcą, któ-
ry na przygotowanie STEŚ będzie miał rok. 
Realizacja i rozliczenie całej umowy może 

potrwać o kilka miesięcy dłużej, ponieważ w 
skład zamówienia wchodzi także dokumen-
tacja geologiczna i mapy do celów projek-
towych.

Przygotowywana budowa tego odcinka 
– tzw. szprychy nr 5 –oznacza liczne korzyści 
dla pasażerów. Zapewni on skrócenie prze-
jazdu do Warszawy: z Krasnegostawu  do 2 
godz., z Zamościa do 2 godz. 15 min (obec-
nie ta trasa zajmuje koleją ponad 5 godz.), a 
z Tomaszowa Lubelskiego w 2 godz. 30 min. 
Dzięki tej inwestycji trasę z Zamościa do Lu-
blina da się pokonać w 50 minut. Czas prze-
jazdu szprychą nr 5 z Lublina do Warszawy 
wyniesie półtorej godziny. Ponadto na do-
tychczasowych liniach kolejowych zwiększy 

Po tym, jak wykonawca rewitalizacji 
zabytkowego gmachu Akademii Za-
mojskiej - spółka Furmanek Renewal 

w listopadzie ubiegłego roku zrezygno-
wał z prowadzenia dalszych prac, miasto 
zmuszone zostało do rozpisania  kolejne-
go przetargu na  dokończenie robót  bu-
dowlanych i  prac konserwatorskich w 
obiekcie. Swoje oferty złożyło osiem chęt-
nych firm. Miasto  już wybrało najkorzyst-
niejszą z nich. Kontynuacją remontu Aka-
demii zajmie się lubelska firma Lubren Sp. 
z o.o., która realizację zadania zapropono-
wała najniższą kwotę - niecałe 54 mln zł.

Do przetargu stanęły również:  zamoj-
skie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bu-
dmat, konsorcjum z Krakowa (liderem jest 

spółka Texom), spółka Budimex S.A. z War-
szawy, firma Erbud z Jasionki, Przedsiębior-
stwo Robót Budowlanych i Transportowych 
Cechini z Krynicy-Zdroju, Konsorcjum firm z 
Żywca i Sosnowca (liderem jest Wodpol Sp. 
z o.o.). Najwyższą kwotę - ponad 88 mln zł 
– zaproponowała firma   Furmanek Rene-
wal, poprzedni wykonawca inwestycji, któ-
ry wszedł w spór z miastem i zszedł z miej-
sca budowy.

Całkowita wartość projektu pod nazwą 
„Rewitalizacja historycznego obiektu Aka-
demii Zamojskiej w Zamościu” to 42 281 
263,17 zł. Na realizację inwestycji Miasto Za-
mość otrzymało unijne dofinansowanie w 
wysokości 23 925 305,26 zł.

Po zakończeniu prac, w obiekcie swo-
ją siedzibę będzie miało ponownie I Liceum 
Ogólnokształcące. Z ogólnej przestrzeni 
użytkowej budynku Akademii Zamojskiej 
na  cele  kulturalne przeznaczone zostaną 
trzy pomieszczenia na parterze adaptowa-
ne na ekspozycję muzealną pn. „Dzieje Aka-
demii Zamojskiej i drukarni akademickiej”. 
Dziedziniec i poddasze zostaną w całoś-
ci zaadaptowane na cele kulturalne Zamoj-
skiej Akademii Kultury.

W ramach projektu zakupiony zosta-
nie sprzęt niezbędny do realizacji nowych, 
atrakcyjnych ofert w zakresie działalności 
kulturalnej i edukacji kulturalnej m. in. zakup 
wyposażenia aranżacyjnego oraz multime-
dialnego pomieszczeń Zamojskiej Akade-
mii Kultury, na którą składać będą się: eks-
pozycja muzealna Dzieje Akademii Zamoj-
skiej i drukarni akademickiej – przestrzeń 
zajmowana przez Muzeum Zamojskie w Za-
mościu,  Zamojskie Centrum Ilustracji  – 
przestrzeń zajmowana przez Biuro Wystaw 
Artystycznych – Galeria Zamojska, kino stu-
dyjne – Akademicka Filmoteka (Zamojska 
Akademia Filmowa)  – przestrzeń zajmo-
wana przez Centrum Kultury Filmowej „Sty-
lowy”, Multimedialna Biblioteka (MultiBi-
blio/Mediateka)  – przestrzeń zajmowana 
przez Książnicę Zamojską w Zamościu, Aka-
demicka Pracownia Humanistyczna, Aka-
demicka Pracownia Wielokulturowa, Po-
ligon warsztatowy – przestrzeń zajmowa-
na przez Zamojski Dom Kultury, Muzyczna 
Scena Plenerowa oraz Teatr w Akademii – 
sprzęt i wyposażenie  z  przeznaczeniem  na 
organizację przedsięwzięć kulturalnych na 
dziedzińcu Akademii Zamojskiej przez Or-
kiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłow-
skiego w Zamościu oraz Zamojski Dom Kul-
tury.
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W niedzielę (20 czerwca) spektaklem 
Drom - ścieżkami Romów rozpo-
częło się 46. Zamojskie Lato Te-

atralne. W programie tegorocznej edycji 
festiwalu znalazło się 12 wydarzeń w pro-
gramie głównym oraz towarzyszący ZLT 
Teatr Fotografii.

Zamojskie Lato Teatralne otworzył 
spektakl Drom - ścieżkami Romów w wy-
konaniu Teatru Migro z Krakowa. Inaugu-
racyjne przedstawienie rozpoczęło się o 
godz 19.00 na Rynku Wielkim w Zamościu. 
Drom to poetycko-filozoficzna opowieść o 
wędrówce i historii Romów – grupy etnicz-

nej, która zamieszkuje niemal wszystkie kra-
je świata. W trakcie przedstawienia nie pa-
dają słowa, jego osią narracyjną jest muzyka 
romska z różnych krajów świata od żywio-
łowego swingu po melancholijne brzmienie 
skrzypiec, od czardasza aż po energetyczne 
rytmy flamenco. 

Kolejne przedstawienie w ramach 46. 
ZLT – spektakl Ach, jak cudowna jest Pana-
ma Teatru Guliwer z Warszawy odbędzie się 
w środę, 23 czerwca o godz. 18.00 na Rynku 
Wielkim w Zamościu. Jest to propozycja dla 
najmłodszych widzów. Miś i Tygrysek - bo-
haterowie sztuki mieszkają w dolince nad 
rzeką w przytulnym domku. Pewnego dnia, 
zainspirowani napisem „Panama” ze skrzyn-
ki wyłowionej z rzeczki, postanawiają wyru-
szyć w podróż w poszukiwaniu nowego do-
mu, decydują się na wspólną wyprawę po 
szczęście. Czy wymarzoną Panamą okaże się 
miejsce pachnące bananami? A może Pana-
ma jest po prostu tam, gdzie czujemy się do-
brze i bezpiecznie? Spektakl łączący środki 
teatru lalek i teatru plastyki ruchu przezna-
czony dla widowni familijnej od 4 roku ży-
cia. Bilety w cenie 8 zł są do nabycia w ZDK i 
na stronie biletyna.pl.

W ramach 46. ZLT w sumie obędzie się 
12 wydarzeń w programie głównym oraz to-
warzyszący ZLT Teatr Fotografii.

Ideą tegorocznego festiwalu jest „Siła 
opowieści”. Jak zawsze program będzie róż-
norodny tematycznie, od opowieści o dwo-
istości natury ludzkiej, o poszukiwaniu swo-
jego miejsca w świecie, uprzedzeniach, o 
ludzkich przywarach, po temat najważniej-
szy, czyli miłość. Artyści swoje opowieści 
wyśpiewają, wytańczą, wygrają obrazem i, 
przede wszystkim, słowem.

Większość spektakli teatry wystawią 
w przestrzeniach otwartych – na Rynkach 
Wielkim i Wodnym, w amfiteatrze oraz na 
Dziedzińcu Wewnętrznym Pałacu Zamoj-
skich. Na dwa przedstawienia widzowie zo-
staną zaproszeni do sali widowiskowej w Za-
mojskim Domu Kultury.

Szczegółowe informacje programowe 
znajdą Państwo na stronie internetowej Za-
mojskiego Lata Teatralnego www.zlt.zdk.
zamosc.pl 46. Zamojskiemu Latu Teatralne-
mu patronują:  Andrzej Wnuk Prezydent Za-
mościa oraz Beata Ścibakówna i Jan Englert. 
Sponsorami festiwalu są: PKO Bank Polski, 
Veolia i PGE Dystrybucja S.A.

Nowy wymiar koleiNowy wymiar kolei

Tak będzie wyglądał budynek Akademii Zamojskiej 
po rewitalizacji. Widok od ul. Akademickiej (wizualizacja)

się przepustowość na potrzeby prze-
wozów regionalnych i towarowych.

Według harmonogramu pierw-
sze roboty budowlane – na odcinku 
między Trawnikami i Zamościem  – 
mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do 
końca 2027 r. Budowa odcinka  do 
Bełżca  powinna ruszyć w 2029 r., a 
dopuszczenie do eksploatacji jest 
planowane na 2032 r.  Pociągi bę-
dą jeździły tędy z prędkością do 250 
km/h. Przyjęte parametry projekto-
we (np. zastosowane promienie łu-
ków) umożliwią podniesienie pręd-
kości w przyszłości, jeśli będzie taka 
potrzeba.

W województwie lubelskim w ra-
mach programu kolejowego CPK po-
wstanie 187 km nowych linii kolejo-
wych, a kolejne 284 km zostaną zmo-

dernizowane. Ponad 1,7 mln miesz-
kańców  województwa znajdzie się 
wtedy w zasięgu linii kolejowych.

Program CPK zakłada także wy-
budowanie nowej linii nr 631 Mila-
nów – Biała Podlaska – Fronołów, sta-
nowiącej fragment tzw. Magistra-
li Wschodniej, łączącej Rzeszów, Lu-
blin i Białystok. Prace budowlane dla 
tej linii mają ruszyć w 2030 r. i zakoń-
czyć się w 2034 r.

Program Kolejowy CPK zakła-
da budowę łącznie prawie 1800 km 
nowych linii, które mają powstać do 
końca 2034 r. Na te inwestycje skła-
da się w sumie 12 tras kolejowych, 
w tym 10 „szprych” prowadzących 
z różnych regionów Polski do War-
szawy i CPK.

http://www.zlt.zdk.zamosc.pl
http://www.zlt.zdk.zamosc.pl
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139 nowoczesnych i  funkcjonalnych loka-
li mieszkalnych w  otoczonej zielenią, spo-
kojnej okolicy, nieopodal centrum miasta. 
Tak przedstawia się jedna z  najnowszych 
inwestycji mieszkaniowych, realizowanych 
obecnie w Zamościu u zbiegu ulic Lipskiej 
i  Fredry. I  etap projektu został bardzo do-
brze przyjęty, swoich nabywców znala-
zły już niemal wszystkie lokale mieszkal-
ne. Obecnie zamojski deweloper prowadzi 
sprzedaż mieszkań i powierzchni pod loka-
le użytkowe w kolejnej fazie inwestycji.

Osiedle „Lipska 61” powstaje na terenie 
dawnej „Autonaprawy”. Inwestor - firma PR-
-BUD z Kalinowic zakupił tę działkę na począt-
ku 2019 roku z  licytacji komorniczej i wkrót-
ce potem rozpoczął budowę. Docelowo osie-
dle składać się będzie z czterech kameralnych 
czterokondygnacyjnych budynków miesz-
kalnych z windami. Znajdzie się w nich łącz-
nie 139 lokali mieszkalnych o podwyższonym 
standardzie o  powierzchni od 42 do 85 m2, 
z balkonami, tarasami lub ogródkami, w za-
leżności od kondygnacji. Ponadto na parte-
rach zaprojektowano 7 lokali przeznaczo-
nych na cele usługowe. Do dyspozycji miesz-
kańców i  najemców będzie 117 miejsc par-
kingowych w garażach podziemnych oraz 54 
ogólnodostępnych miejsc parkingowych na 
parkingach zewnętrznych. W  trosce o  kom-
fort i  bezpieczeństwo przyszłych mieszkań-
ców, zainstalowany został monitoring, pla-
nowane jest również utworzenie rekreacyj-
nej przestrzeni dla najmłodszych.

Realizacja inwestycji przebiega zgod-
nie z  planem. Pierwszy etap budowy osie-
dla został już ukończony. Do użytku odda-
no dwa bloki od strony ul. Fredry. Właścicie-
le mieszkań właśnie dokonują odbioru kluczy 
i wkrótce będą się mogli wprowadzać do go-
towych lokali. Dodatkowo inwestor wyko-
nał na własny koszt i  oddał w  użytkowa-
nie Urządu Miasta Zamość fragment ulicy 
Aleksandra Fredry wraz z dwoma zjazda-
mi z niej na teren inwestycji. Obecnie reali-

zowany jest drugi etap inwestycji, w ramach 
której powstają dwa kolejne budynki wielo-
rodzinne. Planowane zakończenie prac ma 
nastąpić na przełomie 2022/23 roku, ale za-
kupić mieszkanie można już teraz. Wszystkie 
szczegóły dotyczące inwestycji, a  także pla-
ny mieszkań znaleźć można na stronie inter-
netowej dewelopera http://www.prbud.eu/.

Bogata oferta mieszkań skierowana jest 
do szerokiej grupy odbiorców. Spośród do-
stępnych lokali mieszkalnych (przytulnych 
mieszkań dwupokojowych, wygodnych trzy-
pokojowych oraz komfortowych mieszkań 
czteropokojowych) zarówno single, rodziny 
z dziećmi, jak i seniorzy znajdą coś na miarę 
swoich potrzeb.

Niepodważalnym atutem inwestycji jest 
świetna lokalizacja i  bliska dostępność waż-
nych punktów, jak sklepy, szkoły czy przed-
szkola. Osiedle zlokalizowane jest kilka mi-
nut drogi spacerem od zamojskiego Starego 
Miasta. Ponadto, w pobliżu znajduje się rze-
ka Łabuńka oraz Zalew Miejski, dzięki cze-
mu mieszkańcy będą mieć możliwość miłe-
go spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Stonowana, utrzymana w  szarościach 
i bieli kolorystyka elewacji oraz zastosowane 
przeszklenia sprawiają, że osiedle prezentu-
je się elegancko i nowocześnie. Jak podkre-
śla inwestor - zastosowane w  projekcie za-
łożenia, mają przyczynić się do niskich kosz-
tów eksploatacji, komfortu użytkowania oraz 
funkcjonalności osiedla.

Osoby zainteresowane kupnem mieszka-
nia na Osiedlu „Lipska 61”, po wcześniejszym 
umówieniu się mogą obejrzeć wnętrza już 
istniejących budynków mieszkalnych. W tym 
celu należy kontaktować się z biurem sprze-
daży firmy PR-BUD pod adresem

Kalinowice 44,  
nr tel. kom. +48 500 793 501,  

email: lipska61@prbud.eu



Dyrektor Zakładu Karnego w  Za-
mościu, ppłk Jacek Zwierzchow-
ski podpisał kolejną umowę o od-

płatnym zatrudnieniu skazanych z  Za-
kładem Mięsnym Wasąg, który repre-
zentował Maciej Wasąg - jeden z współ-
właścicieli spółki.

Współpraca pozwoli na  zatrudnie-
nie odpłatne skazanych na  rzecz zakła-
du pracy. Docelowo w  zakładzie będzie 
świadczyło prace 20 skazanych.

- Przy podjętych przez jednostkę dzia-
łaniach, które mają na  celu zwiększenie za-

trudnienia, liczy się każdy pracodawca. Za-
trudnienie jest jedną z najważniejszych form 
oddziaływania na  osoby pozbawione wol-
ności, która umożliwia osiągnięcie pożą-
danych efektów ekonomicznych i  korzyści 
społecznych, jak  również sprzyja kształto-
waniu w  skazanych społecznie pożądanych 
postaw. Praca osadzonego skierowanego 
do odpłatnego zatrudnienia w ramach umo-
wy będzie dla niego ważnym elementem pro-
cesu resocjalizacji. - tłumaczy kpt. Jarosław 
Małecki z Zakładu Karnego w Zamościu.

Pracując odpłatnie skazany ponie-
sie po części koszt utrzymania, jaki po-

nosi Skarb Państwa, podczas jego poby-
tu w więzieniu.

Blisko 2 500 litrów krwi i ponad 750 
zarejestrowanych krwiodawców – 
z okazji Światowego Dnia Krwio-

dawcy lubelscy terytorialsi podsumo-
wali swoje dotychczasowe zaangażowa-
nie w obszarze HDK.

Przypadający w dniu 14 czerwca Świa-
towy Dzień Krwiodawcy jest dobrą okazją, 
aby podsumować zaangażowanie żołnie-
rzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej w akcje krwiodawstwa na rzecz lo-
kalnej społeczności. Dzielenie się krwią 
jest jednym z ważniejszych zadań żołnie-
rzy obrony terytorialnej, co wynika z misji 
WOT, jaką jest obrona i wpieranie lokalnej 
społeczności. Akcje HDK to również bar-
dzo ważny aspekt działań przeciwkryzy-
sowych WOT.

kpt. Damian Slanula, rzecznik praso-
wy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej poinformował, że od początku dzia-
łalności, lubelscy terytorialsi oddali już po-
nad 2 500 litrów krwi. To czyni ich lidera-
mi donacji krwi w Wojskach Obrony Tery-
torialnej. Od pierwszych zbiórek z  udzia-
łem żołnierzy OT, minęło już ponad cztery 

lata i od tamtej pory liczba krwiodawców 
2 LBOT stale rośnie. Obecnie w szeregach 
brygady jest ponad 750 zarejestrowanych 
krwiodawców, z czego ponad 400 z nich 
oddaje krew regularnie. Akcje HDK są sys-
tematycznie organizowane we wszystkich 
batalionach 2 LBOT – w Lublinie, Dęblinie, 
Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu. 
Dziś żołnierze – krwiodawcy świętują od-
dając krew, m.in. w Białej Podlaskiej. 

Podsumowując zaangażowanie żoł-
nierzy obrony terytorialnej w honorowe 
krwiodawstwo, warto wspomnieć o stra-
tegicznie ważnym dla WOT projekcie - 
„Krwioobieg Terytorialsa”. Jego główny-
mi celami są poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców naszego kraju, zwiększenie 
ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy 
gotowych do alarmowego oddania krwi 
na wypadek zdarzeń kryzysowych. Reali-
zując systematyczną donację krwi, żołnie-
rze WOT pełnią rolę ważnego stabilizatora 
systemu, niwelując wahania w  poziomie 
stanów krwi.

Pokazał to trudny czas pandemii, 
kiedy to w obliczu topniejących zapa-

sów krwi, żołnierze WOT działali szyb-
ko i skutecznie. Terytorialsi niemal na-
tychmiast odpowiadali na wszystkie ape-
le Narodowego Centrum Krwi oraz regio-
nalnych centrów krwiodawstwa, organi-
zując zbiórki krwi w swoich jednostkach 
oraz odwiedzając lokalne punkty pobrań. 
W ubiegłym roku, w ramach akcji „Odpor-
na Wiosna”, a później „Trwała Odporność”, 
żołnierze 2 LBOT oddali w sumie ponad 
1041 litrów tego cennego płynu. Dodat-
kowo, żołnierze – ozdrowieńcy regularnie 
oddają osocze na rzecz osób chorych na 
covid-19. 

Urząd Miasta Zamość poinformo-
wał, że zamojscy przedsiębior-
cy, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19   
mogą ubiegać się o zwolnienie z po-
datku od nieruchomości, należnego 
za miesiące: kwiecień, maj i  czerwiec 
2021 r. Stosowna uchwała Rady Miasta 
Zamość z dnia 31 maja 2021r. została 
opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubelskiego i już 
obowiązuje.

Jest to kolejna uchwała, wprowa-
dzająca zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości: gruntów, budynków i bu-
dowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Pomoc   de-
dykowana  jest przedsiębiorcom, będą-
cym płatnikami podatku od nierucho-
mości i  jednocześnie prowadzącym na 
terenie Miasta Zamość działalność go-
spodarczą w branży: hotelarskiej, usług 
krótkotrwałego zakwaterowania, re-
stauratorskiej i gastronomicznej, tury-
stycznej, rekreacyjnej i   rozrywkowej, 
prania i czyszczenia wyrobów włókien-
niczych, usług fotograficznych, nagrań 
wideo czy świadczenia usług służących 
poprawie kondycji fizycznej.

Warunkiem uzyskania zwolnienia 
jest co najmniej 40% spadek przycho-
dów ze sprzedaży towarów lub usług, 
uzyskanych łącznie w marcu, kwietniu i 

maju 2021 r., w odniesieniu do przycho-
dów uzyskanych w analogicznych mie-
siącach roku 2019.

1. Przedsiębiorca uprawniony do zwol-
nienia z podatku od nieruchomości 
zobowiązany jest do złożenia:

2. korekty deklaracji na podatek od 
nieruchomości lub informacji o nie-
ruchomościach i obiektach budow-
lanych, zgodnie z wzorami określo-
nymi w rozporządzeniu Ministra Fi-
nansów z dnia 30 maja 2019 r. w spra-
wie wzorów informacji o nierucho-
mościach i obiektach budowlanych 
oraz deklaracji na podatek od nieru-
chomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),

3. informacji o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej oraz płynności fi-
nansowej, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały;

formularza informacji przedsta-
wianych przy ubieganiu się o pomoc 
publiczną związaną z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 oraz jej skutków (wzór formula-
rza określa załącznik nr 3 do Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 mar-
ca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubie-
gający się o pomoc inną niż pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnic-
twie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 
53 poz. 312 z późn. zm.)).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
mościu zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w rajdzie ro-

werowym pod hasłem “Rodzina, Rower, 
Radość”. 

Rodzinną imprezę rowerową zapla-
nowano na sobotę, 26.06.2021 r. Rajd 
wyruszy o godz. 10.00 z Rynku Wielkiego. 
Trasa rajdu to 15 kilometrów po ścieżkach 

rowerowych i ulicach Miasta Zamość. W 
ramach wydarzenia przewidziano szereg 
atrakcji oraz nagrody.

Zapisy do udziału w rajdzie, możliwe 
są tylko poprzez formularz elektroniczny 
dostępny na stronie internetowej www.
osir.zamosc.pl  Udział w rajdzie jest bez-
płatny, ilość miejsc ograniczona.
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Skazani zdobywają kwalifikacjeSkazani zdobywają kwalifikacje

Muzealne propozycje dla najmłodszychMuzealne propozycje dla najmłodszych

Kreatywne wakacje - propozycja dla najmłodszychKreatywne wakacje - propozycja dla najmłodszych

Pomaganie mają we krwiPomaganie mają we krwi

Karol Swatko, strażak z Jed-
nostki Ratowniczo Gaśniczej 
w Zamościu zdobył podwójne 

mistrzostwo w kategorii GI (kimo-
no) oraz NO GI (bez kimona) pod-
czas Mistrzostw Polski Służb Mun-
durowych w Brazylijskim JIU-JITSU, 
które odbyły się 12 czerwca w Miń-
sku Mazowieckim. W zawodach ry-
walizowało ok. 350 zawodników w 
różnych kategoriach. Rywalizacja 
była prowadzona w systemie pu-
charowym. Karol stoczył po trzy 
walki w każdej z kategorii. 

Karol Swatko na co dzień trenu-
je w zamojskiej sekcji STRONGHOLD. 
Strażak posiada również czarny pas 
w Judo, jest także reprezentantem 
województwa lubelskiego w spo-
rcie pożarniczym, ratownikiem wod-
nym, obecnie kształci się jako ratow-
nik medyczny.

W ocenie przełożonych i kole-
gów Karol, pomimo młodego wie-
ku (funkcjonariuszem jest od ponad 
3 lat), to strażak z powołania, oddają-
cy „serducho” temu co robi, aktywny 

w służbie i bardzo pomocny, a przy 
tym bardzo sympatyczny. Takich pa-
sjonatów nam potrzeba, wielkie gra-
tulacje!

Rodzinny wypad rowerowyRodzinny wypad rowerowy

Karol Swatko Mistrzem PolskiKarol Swatko Mistrzem Polski

Muzeum  Zamojskie  w  Zamo-
ściu  serdecznie  zaprasza  dzie-
ci,  młodzież  na  warsztaty  mu-

zealne  w  salach  Muzeum  Zamojskie-
go,  Galerii  Prof.  Mariana  Koniecz-
nego  w  okresie  wakacji  (od  czerw-
ca do sierpnia 2021 r.).  

Instytucja proponuje  różnorod-
ne zajęcia, warsztaty archeologiczne, hi-
storyczne, plastyczne. Szczegółowy pro-
gram  warsztatów  muzealnych  znajdu-
je  się na stronie: www.muzeum-zamoj-
skie.pl Zgłoszenia  na  zajęcia  przyjmu-
je  dział  oświaty  Muzeum  Zamojskiego: 
edukacja@muzeum-zamojskie.
pl  tel. 883 375 571

Pomimo trwającej pandemii i  reżi-
mu sanitarnego na przełomie maja 
i czerwca, skazani odbywający karę 

w  zamojskiej jednostce penitencjarnej, 
mieli możliwość zdobycia nowych kwali-
fikacji zawodowych, poprzez uczestnic-
two w kursie zawodowym o specjalności 
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Program kursu, realizowany był ja-
ko dwa bloki tematyczne, mające na  ce-
lu uzyskanie wiedzy teoretycznej i  naby-
cie umiejętności praktycznych do  wyko-
nywania zawodu. Niezwykle istotne by-
ły również zajęcia z  aktywizacji zawodo-
wej, w trakcie których osadzeni mieli szan-
sę rozwinąć umiejętności komunikacyjne 
i  interpersonalne oraz  poznać metody 
sprawnego poruszania się po rynku pracy.

- Większość osób pozbawionych wol-
ności cechuje niski poziom wykształce-

nia, długoletnie bezrobocie, w  połączeniu 
z wieloletnimi wyrokami powoduje ogrom-
ne trudności w  odnalezieniu się na  rynku 
pracy po odbyciu kary. To prowadzi najczę-
ściej do  szybkiego powrotu na  drogę prze-
stępstwa. Zdobycie nowych kwalifikacji jest 
szansą na znalezienie pracy po zakończeniu 
kary. Praca sama w sobie ma ogromną war-
tość resocjalizacyjną i  może pomóc podjąć 
decyzję w dokonywaniu wyboru nowej dro-
gi życiowej, wolnej od zachowań niezgod-
nych z  prawem. Zorganizowany kurs miał 
w  dużej mierze przygotować skazanych 
do  pracy po opuszczeniu zakładu karne-
go,  jest także odpowiedzią na  zapotrzebo-
wanie wolnościowego rynku pracy. Obec-
nie osoby, które znają się na pielęgnowaniu 
roślin ozdobnych w ogrodach lub projekto-
waniu ogrodów są bardzo poszukiwane.  - 
tłumaczy kpt. Jarosław Małecki z Zakła-
du Karnego w Zamościu. -  Promocja za-
trudnienia i  uzyskiwania nowych umiejęt-

ności zawodowych jest cyklicznym oddzia-
ływaniem personelu więziennego na skaza-
nych. Zdobycie nowej pracy po zakończeniu 
kary daje szansę na zmianę dotychczasowe-
go życia. - dodaje.

Zakłady mięsne będą zatrudniać więźniówZakłady mięsne będą zatrudniać więźniów

„Kreatywne wakacje" - pod takim ha-
słem Młodzieżowy Dom Kultury im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Zamościu bę-
dzie organizował zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w okresie ferii letnich tj. od 28 
czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. Oferta 
zapewni młodszym i starszym bezpiecz-
ny i ciekawy wypoczynek.

Uczestnicy będą mieli możliwość po-
znania oferty artystycznych działań, które 
na co dzień realizowane są w MDK Zamość. 
W wakacyjnej ofercie znajdą się między in-
nymi zajęcia taneczne, plastyczne, wokal-
ne, teatralne, szachowe, rytmiczne oraz fo-
tograficzne.

W ramach urozmaicenia zajęć placów-
ka proponuje również spotkanie z Rozto-
czańską Grupą Ratowników Drogowych 
oraz warsztaty kreatywne pod nazwą „Być 

jak Morando" i „Akademia kreatywności". 
Dodatkowo wraz z Osiedlowym Domem 
Kultury „Okrąglak" w Zamościu organizo-
wany będzie projekt „Aktywni z ZTN Raptis".

Zajęcia w MDK Zamość odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8:00 do 14:35. Warunkiem udziału jest 
dostarczenie podpisanej karty kwalifikacyj-
nej/zgody rodzica na udział dziecka w zaję-
ciach okresowych (druk dostępny w sekre-
tariacie MDK Zamość lub na stronie interne-
towej) MDKu. Zapisy przyjmowane są w se-
kretariacie placówki do 25 czerwca 2021 
roku. Szczegółowe informacje dotyczące 
ferii letnich znajdują się na stronie Młodzie-
żowego Domu Kultury im. Kornela Maku-
szyńskiego w Zamościu: www.mdk.zamosc.
pl lub pod nr tel. 84 638 44 46. Ilość miejsc 
jest ograniczona, decyduje kolejność zgło-
szeń.
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Wieś Wysokie i Gmina Zamość wzbogaci-
ły się o nowy obiekt kulturalny. 1 czerwca 
2021 r. odbył się odbiór końcowy inwesty-

cji dotyczącej budowy Centrum Kultury Dawnej w 
Wysokiem.

W 2019 roku wniosek o dofinansowanie projek-
tu przeszedł pozytywną weryfikację przeprowadzo-
ną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Nasze Roztocze”, a następnie przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wnio-
sek został uznany jako zgodny ze Strategią Rozwo-
ju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na la-
ta 2016–2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie w wy-
sokości 392 178 zł.

Zgodnie z założeniami projektu powstały bu-
dynki drewnianej stodoły oraz kuźni. Został zago-
spodarowany teren przy obiektach, który obejmo-
wał wykonanie oświetlenia oraz parkingu z kost-
ki, na którym znalazło się 5 miejsc parkingowych, w 
tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami. Te-
ren Centrum został utwardzony kostką. Projektowa-
na powierzchnia użytkowa drewnianego budynku 
stodoły wynosi 194,4 m2, natomiast powierzchnia 
drewnianego budynku kuźni, z fragmentami ścian z 
cegły, wynosi 27,9 m2.

Centrum będzie pełniło funkcje: turystyczną, 
kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną. W powstają-
cym ogólnodostępnym kompleksie będą mogły od-
bywać się pokazy promujące lokalne dziedzictwo 
kulturowe, pojawi się sporo nowej powierzchni do 
zagospodarowania eksponatami związanymi z pra-
cą w dawnej zamojskiej wsi oraz wykonywaniem 
pracy kowala. W ten sposób promowane będą lokal-
ne dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu. Miejsce 
wpłynie na uatrakcyjnienie pobytu turystów i osób 
odwiedzających Gminę Zamość, którzy w aktywny i 
twórczy sposób spędzą tu czas.

Wykonawcą robót budowlanych była firma FIT-
NESS-BUD Jacek Pupiec z Miączyna. Wartość projek-
tu wynosi 883 686,07 zł.

17 czerwca 2021r., Prezydent Miasta Zamość 
Andrzej Wnuk oraz Wójt Gminy Zamość Ry-
szard Gliwiński podpisali porozumienie okre-

ślające zasady współpracy przy realizacji przedsię-
wzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych (ZIT).

ZIT jest pakietem narzędzi dedykowanym samo-
rządom, które tworzą Miejskie Obszary Funkcjonal-
ne. W ich skład wchodzą miasta jako obszary rdze-
niowe oraz powiązane z nimi funkcjonalnie gminy. 

Celem partnerstwa jest wypracowanie wspól-
nej wizji rozwoju Miasta Zamość i Gminy Zamość w 
oparciu o istniejące potencjały.   To również ważny 
krok w kierunku przygotowań do perspektywy bu-
dżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Obligatoryj-

nym elementem współpracy jest opracowanie Planu 
Działań ZIT, określającego kierunki działania samo-
rządów w ramach zawiązanego partnerstwa. Doku-
ment zawierać będzie również listę projektów do re-
alizacji w ramach wydzielonych działań, możliwych 
do sfinansowania ze środków unijnych.

Festiwal Stolica Języka Pol-
skiego w Szczebrzeszy-
nie wpisał się już na sta-

łe w kalendarz najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych organi-
zowanych w naszym regionie. 
W dniach 1 - 7 sierpnia 2021 r. 
odbędzie się jego siódma edy-
cja. Gośćmi festiwalu, podob-
nie jak w  latach ubiegłych, bę-
dą wyśmienici pisarze, krytycy, 
językoznawcy, artyści i  gwiaz-
dy estrady. Tradycyjnie już, 
punktem  startowym literackie-
go święta będzie Zamość, gdzie 
festiwal zagości na jeden dzień 
(Niedziela w  Zamościu na Ryn-
ku Wodnym - 1.08), na kolejne 
zaś przeniesie się nad urokli-
wą szczebrzeską łąkę nad rze-
ką Wieprz. 

W czwartek, 17 czerw-
ca w  Miejskim Domu Kultury w 
Szczebrzeszynie odbyła się  kon-
ferencja prasowa z udziałem Bur-
mistrza Szczebrzeszyna – Hen-
ryka Mateja, Ali Kołodziejczyk 
reprezentującej zarząd powia-
tu zamojskiego, Agnieszki Po-
lonki - autorki pracy licencjac-
kiej o festiwalu w Szczebrzeszy-
nie, Danuty Kępy - Figury z Kate-
dry Dziennikarstwa UMCS w Lu-
blinie oraz Piotra Dudy - dyrekto-
ra festiwalu. Podczas spotkania, 
które poprowadziła Gabriela Fi-
gura, rzecznik prasowy festiwalu, 
ogłoszono bogaty  program lite-
racki i artystyczny  zbliżającej się 
edycji wydarzenia.

W tym roku festiwalowi pa-
tronować będzie Tadeusz Róże-
wicz. Organizatorzy przygotowa-
li wiele wydarzeń poświęconych 
jego osobie i twórczości. W pro-
gramie festiwalu zaplanowano 
tradycyjnie  spotkania autorskie 

z ciekawymi i docenianymi twór-
cami. Do Szczebrzeszyna i Zamo-
ścia przyjadą  m.in.: Andrzej Sta-
siuk, Joanna Bator, Marcin Wi-
cha, Radek Rak, Szczepan Twar-
doch, Zyta Rudzka, Julia Fiedor-
czuk,   Maciej Zaremba - Bielaw-
ski, Jarosław Mikołajewski, Gra-
żyna Plebanek, prof. Inga Iwa-
siuk, Aleksandra Zbroja, Małgo-
rzata Halber, Maciej Płaza, Maciej 
Łubieński, Urszula Zajączkowska, 
Kornel Filipowicz, Adam Wajrak. 
Nie zabraknie, jak co roku, wyda-
rzeń dla najmłodszych uczestni-
ków w ramach Małej Stolicy Języ-
ka Polskiego.

Oddzielne pasmo poświęco-
ne będzie językowi polskiemu. 
Za jego przygotowanie odpo-
wiada prof. Danuta Kępa - Figu-
ra z Katedry Dziennikarstwa UM-
CS w Lublinie.

W ramach Festiwalu, kolej-
ny rok z rzędu przyznane zostaną 
Nagroda „Człowiek Słowa”   oraz 
Nagroda Wielkiego Redaktora. 
Laureatką Nagrody Człowieka 
Słowa w 2019 roku została Urszu-

la Kozioł a w latach 2017 i 2018 – 
Wiesław Myśliwski i  Maja Komo-
rowska. Podczas VI edycji nagro-
dę otrzymał Tadeusz Sobolew-
ski.  Laureatką Nagrody Wielkie-
go Redaktora w 2019 roku została 
Małgorzata Szczurek a rok wcze-
śniej – Marianna Sokołowska. 
Podczas VI edycji Festiwalu Sto-
lica Języka Polskiego to zaszczyt-
ne wyróżnienie otrzymał prof. Ja-
nusz Degler.

Ofertę festiwalową uzupeł-
niają koncerty. Na Rynku Wod-
nym w Zamościu ze swoim autor-
skim recitalem pt. "To co najpięk-
niejsze" wystąpi Ewa Dałkowska. 
Poniedziałkowy wieczór widowni 
zgromadzonej w Szczebrzeszy-
nie umili koncert piosenek Ewy 
Demarczyk - "Ulica którą płyną 
moje  obie dłonie” w wykonaniu 
Anny Sroki. Na zakończenie festi-
walu w Szczebrzeszynie wystąpi 
Lech Janerka.

Szczegółowy program VII 
edycji Festiwalu Stolica Języka 
Polskiego znajdziecie na stronie: 
www.stolicajezykapolskiego.pl 
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SPRZEDAM
Sprzedam posiadłość w Majdanie 

Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 
815 510

Działki budowlane w pięknej okoli-
cy, gospodarstwo+ agroturystycz-

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 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 

lasem. 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, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

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 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

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 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 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 Szczebrze-

szyna. 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

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

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

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

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

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 Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). 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, 

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

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

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

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Tel. 514 509 091

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

KUPIĘ 
KKupię działkę budowlaną do 10 ar w 

Kalinowicach lub Wolce Panieńskiej 
tel. 579 055 487

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

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 pię-
tro lub wieżowiec. Tel. 513 957 211

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

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

ny. Tel. 695275253

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

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

424 794

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

skiego. Tel. 508 659 725 

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

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w 

Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Jeden 
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 okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

WYNAJEM
Kawalerka do wynajęcia, ul. Peowia-

ków, umeblowana, II piętro. Tel. 84 
627 52 78

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Kawalerka do wynajęcia po remon-
cie, umeblowana na Peowiaków. Tel. 

84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z możli-
wością wykupu. Tel. 669 747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Peowiaków 
naprzeciwko parku, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

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

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobowy, 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 Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzeszko-

wej, cena najmu – 1100 (do negocjacji) 
+media, czynsz płaci właściciel, wyma-
gana kaucja 1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

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

662 475 848 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodarczą, 50 
mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 608 

646 753

Wynajmę lokal 50m2, świetna loka-
lizacja, przy ul. Hrubieszowskiej, 

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

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 Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 Zamie-
nię mieszkanie czynszowe w Zamościu, 
46 m² na podobne. Tel. 501 617 630

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tyś.zl   

 X Działka Leśna Jacnia  0,60 ha Cena 110 
tyś zł.

 X Działka Leśna, Jacnia blisko zalewu 0,60 
ha Cena 110 tyś zł.

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Mieszkanie  Peowiakow 28m cena 190 
tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 zł

 X Dom Żuków 112m2 na działce 5970  
Cena 370 tys. zł.

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

 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-
-Sielec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

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

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 
ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

KUPIĘ MIESZKANIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04

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

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Średniolatek poszukuje kobiety na 
wesele we wrześniu. Tel. 500 582 

289

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

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

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 lat, Hrubie-
szowska 40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko list, Krystian Ma-
kuch, Hrubieszowska 40. 

TOWARZYSKIE

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

793 061 934

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

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

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

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i 
odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 

513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

wo jazdy kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 
501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w 
charakterze opiekunki. Tel. 515 

954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Szukam pracy. Kierowca kat. B z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Ren-

cista, paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha w Ja-

rosławcu, gm. Sitno, cena do uz-
godnienia. Tel. 508 079 632

Beczkę na wodę o poj. 800 l., stan 
dobry, c. 320 zł. Tel. 508 079 632

Sprzedam wózek dziecinny, 
2-częściowy, bardzo dobry stan, 

niedrogo. Tel. 696 679 782

Sprzedam termę gazową, 120 li-
trów, niemiecką, niedrogo. Tel. 696 

679 782

Sprzedam silnik elektryczny 4kW w 
komplecie z podwoziem, c.420 zł do 

uzg. Tel. 530 486 525

Sprzedam pralki automat, mało uży-
wane, sprawne, c.300 zł/szt. Do 

uzg. Oraz kuchenki gazowe, piekarnik 
na prąd, cena 120 zł/szt, 3 szt. Tal. 
530 486 525

Styropian twardy, rury hydrauliczne. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam tanio drzewo na opał. Tel. 
605 168 003

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę 
dla bliźniaków. Tel. 605 168 003

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. Tel. 664 
515 599

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

Sokownik – nowy. Tel. 84 639 61 94

Huśtawkę, garaż metalowy, drzwi 
drewniane 80 i 90, drut 16. Tel. 

884 382 477

Butla gazowa, okrągła, ważna do 
27.07.26r. Tel. 511 621 165

Kultywator ogrodowy w dobrym st-
anie technicznym, sz. 2 m. Tel. 698 

833 604

Rower 3-kołowy z napędem elek-
trycznym, rehabilitacyjny. Tel. 668 

832 425

Kniejówka czeska 584 z lunetą Me-
opta od 3 do 12x50, krzyż podświ-

etlany. 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

Kanapę 2-os., rozkładaną, c. 1300 zł. 
Tel. 697 388 448

Przyczepkę barową Niewiadów, tel. 
517 656 758

Tanio sprzedam zestaw: stół do 
kuchni i 4 pufy, stan bdb. Tel. 530 

054 065

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

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka. Tel. 
507 639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan dob-
ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

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

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 172

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 z 
ezektorami, nowa. Tel. 604 281 010

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe z szafami 
2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 pufy, 

4 taborety, cena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

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

zienkowy. 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

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

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

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

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
Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe. Tel. 607 187 807

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

668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

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

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

INNE
Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-

rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Oddam łóżko tapicerowane 180 szer-
okości. Stan dobry, Zamość. Tel. 786 

017 162

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

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

Różne
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Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony uzywane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, Fiat 126p. Tel. 608 074 175

Felgi do Citroena, 4-otworowe z 
oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

Koła do Audi “14”, tanio. Tel. 511 
621 165

Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

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

Pług 2-skibowy. Tel. 792 516 055

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

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

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

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, 
cyrkolarka +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

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zarejestro-
wana, sprawna technicznie. Tel. 

660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tandem, ni-
ska na 16” 3xmm. Tel. 503 358 470

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE



Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #21, 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

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #23: „Klaskać słońcu”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina Żelisko-
-Urzędowska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  29 

czerwca 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy 
ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

NISKIE CENY
od 22.06 do 03.07.2021 r.

Lody Carte D’OR
Unilever 
900 ml, mix smaków
cena za 1 litr = 13,331199

1 opak.

cena bez kuponu
499

399
-20%

cena z kuponem

AKTYWUJ

1 szt.

1 szt.

Ketchup Hellmann’s
Unilever 
470 g/485 g, 2 rodzaje
cena za 1 kg = 8,49/8,23/10,62/10,29

5999
1 szt.

Wentylator*
Berger EF-1640 40 W/
Esperanza EHF001 50 W/
Platinet PSF1616 40 W 40 cm

cena bez kuponu
889

799
-0,90 zł

przy zakupie 2 szt. 
cena z kuponem

AKTYWUJ

1 szt.

1 szt.

Damski dezodorant Rexona
Unilever
spray 150 ml/roll-on 50 ml, mix rodzajów
7,99 za 1 szt. przy zakupie 2 szt. cena z kuponem
8,89 za 1 szt. przy zakupie 1 szt.
cena za 100 ml = 5,33/15,98/5,93/17,78

*Trzy modele różnych marek do wyboru w tej samej cenie.

leclerc.pl


