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Specjalista ds. reklamy prasowej - staż
Szukamy osoby energicznej, pomysłowej, czerpiącej radość 

i energię z kontaktów z ludźmi
Wymagania:
• łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami
• komunikatywność
• uśmiech na twarzy

Zakres obowiązków:
• pozyskiwanie reklamodawców 
• utrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami firmy
• negocjowanie i zawieranie umów
• budowanie długofalowych relacji handlowych 

Oferujemy:
• przyjazną luźną atmosferę
• elastyczne i dogodne dla Ciebie godziny pracy
• po zakończonym stażu gwarantowana umowa o pracę i wysokie premie od sprzedaży 

 

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? 

Dzwoń, tel. 730 210 777. 

Pisz: reklama@kurierzamojski.pl

mailto:reklama@kurierzamojski.pl
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„Nie chce mi się”.„Nie chce mi się”.
Zimowa impreza na Rynku WielkimZimowa impreza na Rynku Wielkim

18 lutego 2022r. (niedziela), godz. 
19.00: Spektakl teatralny «Miłosna pu-
łapka”, Zamojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.

20 lutego 2022r. (niedziela), godz. 
12.00-15.00: „(Nie) chce mi się” - ple-
nerowa impreza rekreacyjno- sporto-
wa na Rynku Wielkim w Zamościu.

23 lutego 2022r. (środa), godz. 
16.00-17.00: Spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Tematem rozmowy bę-
dzie książka Śmierć Komandora. Meta-
fora się zmienia autorstwa Haruki Mura-
kami. Książnica Zamojska, ul. Kamien-
na 20.

3 marca 2022r. (czwartek), godz. 
20.00: Spektakl teatralny „Kolacja dla 
głupca” w reżyserii Cezarego Żaka. 
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13.

5 marca 2022r. (sobota), godz. 18.00: 
Michał Bajor w koncercie - Kolor Cafe. 
Piosenki Włoskie i Francuskie, Zamojski 
dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

6-10 marca 2022r.: 26. Międzynarodo-
we Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”, 
CKF „Stylowy” w Zamościu, ul. Odro-
dzenia 9.

9 marca 2022r. (środa), godz. 17.30 
i 20.30: Spektakl „Berek, czyli upiór w 
moherze 2”, zamojski Dom Kultury, ul. 
Partyzantów 13.

11 marca 2022r. (piątek), godz. 
19.30: Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, 
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13.

18 marca 2022r. (piątek), godz. 
18.00: koncert Teresy Werner, Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń w Zamościuwydarzeń w Zamościu

Ulica Majdan czeka na wykonawcęUlica Majdan czeka na wykonawcę

Lubicie aktywnie spędzać 
czas? Jeśli tak, to w niedzie-
lę, 20 lutego koniecznie wy-

bierzcie się na Rynek Wielki w Za-
mościu na wydarzenie pod na-
zwą „Nie chce mi się”.

W godzinach 12:00-15:00 bę-
dziecie mogli: obejrzeć mecze ho-
keja na lodzie w wykonaniu Lublin 
Hockey Team, morsować wspólnie 
z Zamojskim Klubem Morsa, sko-
rzystać z mobilnej sauny oraz po-
trenować nordic walking z instruk-
torem zwiedzając przy tym miasto. 
Dobrą muzykę zapewni Dj Yarski! 
Organizatorem imprezy jest Mia-
sto Zamość.

W Biuletynie Zamówień Publicznych Miasta Zamość zostało 
ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczo-
nego na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi po-

wiatowej 3315L od km 1+530 do km 2+095 ulicy Majdan w Zamościu”.

W ramach zadania przewidziano: budowę nawierzchni jezdni wraz 
z przebudową nawierzchni jezdni, budowa prawostronnego ciągu pie-
szo- rowerowego, budowę dojść do furtek posesji indywidualnych, 
przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie kana-
łu deszczowego z wpustami ulicznymi oraz studniami rewizyjnymi, bu-
dowę kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 22 
lutego 2022 r. Inwestycja planowana jest do 
realizacji z  udziałem środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok na zada-
nia powiatowe i zadania gminne. Niebawem ruszy długo oczekiwana przez mieszkań-

ców przebudowa ulicy Weteranów w Zamościu. Mia-
sto właśnie ogłosiło przetarg na tę inwestycję.

W zakres zadania wchodzi między innymi przebudowa 
istniejącego ciągu drogowego, przebudowa chodnika, budo-
wa zjazdów publicznych i indywidualnych, a także budowa 
kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zostanie zrealizowana z udziałem środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok.

Ulica Weteranów czeka na wykonawcęUlica Weteranów czeka na wykonawcę



Castorama Zamość od wielu lat jest blisko za-
mojskiej społeczności. Współpracuje z liczny-
mi parterami i stowarzyszeniami oraz uczest-

niczy w  wielu projektach miejskich, dzięki czemu 
jeszcze lepiej poznaje potrzeby zamojskich miesz-
kańców.

Sklep Castorama Zamość współpracuje z  jedną 
z organizacji – z prężnie funkcjonującym Stowarzysze-
niem „Krok za Krokiem”, które niesie pomoc dzieciom 
z  różnymi niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie 
aktualnie wykańcza kompleks terapeutyczno-opie-
kuńczy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 
Jedną z wielu potrzeb nowo wybudowanej placówki 
jest m.in. wyposażenie pomieszczeń. Stowarzyszenie 
zwróciło się z prośbą o wsparcie rzeczowe do Dyrek-
cji Sklepu Castorama Zamość. Castorama Polska, bę-
dąc organizacją odpowiedzialną społecznie, wspiera 
projekty ważne dla lokalnych społeczności. Tak wyda-
rzyło się również w tym przypadku. Dzięki zespołowej 
pracy i zaangażowaniu pracowników sklepu Castora-
ma Zamość oraz Centrali firmy, w krótkim czasie uda-
ło się przekazać darowiznę i wypełnić ciężarówkę Ca-
storamy, aż 3 nowymi zestawami mebli kuchennych.

Pracownicy Castorama Zamość cieszą się, że mogli 
pomóc Stowarzyszeniu, które prowadzi unikalną w re-
gionie Polski południowo-wschodniej działalność w za-
kresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i  wsparcia 
społecznego osób z niepełnosprawnością, a w szcze-
gólności z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lu-
blinie - jako pierwsza placówka me-

dyczna w regionie - zakupił światowej klasy sys-
tem chirurgii robotycznej da Vinci. Urządze-
nie trafi do szpitala przy al. Kraśnickiej jeszcze 
w pierwszym kwartale tego roku. Jego całkowi-
ty koszt, ze środków budżetu województwa to 
blisko 15 mln zł.

-Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji pa-
cjenci uzyskają dostęp do najnowocześniejszych me-
tod leczenia. Operacje wykonywane z  wykorzysta-
niem systemu da Vinci to nie tylko krótsza hospitali-
zacji, ale także oszczędności dla szpitala - mówi Ja-
rosław Stawiarski, marszałek województwa lu-
belskiego.

W placówce przy al. Kraśnickiej w Lublinie po-
wstanie Specjalistyczny Ośrodek Edukacyjny Chi-
rurgii Robotycznej. To tutaj odbywać się będą 
szkolenia i  certyfikacja zespołów chirurgicznych. 
Proces ten obejmie chirurgów, asystentów chirur-
gicznych, instrumentariuszki i anestezjologów, le-
karzy oraz pielęgniarki. 

-Wprowadzenie technologii w  postaci robota 
na blok operacyjny stwarza możliwości rewolucyj-
nej zmiany w  sposobie kształcenia samych lekarzy. 
Zyskają także pacjenci, ponieważ zastosowanie ro-
bota oznacza wykonywanie zabiegów z niespotyka-
ną dotąd precyzją. Pozwoli na skuteczniejsze zabiegi, 
niż tradycyjne metody, zmniejszy się ilość powikłań, 
ograniczone zostaną dolegliwości bólowe, a powrót 
do sprawności fizycznej będzie szybszy - wyjaśnia 
Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Lublinie. 

Umowę na zakup urządzenia podpisali dyrek-
tor oraz Cezary Kozanecki prezes firmy Synektik, bę-
dącej wyłącznym dystrybutorem da Vinci w Polsce.

- Jak pokazują dane, rynek robotyki medycznej 
rośnie nie tylko na świecie, ale również w Polsce, a wy-
korzystanie nowoczesnych technologii w medycynie 
staje się powszechnym standardem. Tym bardziej 
cieszy fakt, że województwo lubelskie pojawia się na 
mapie polskich ośrodków dysponujących autoryzo-
wanym robotem da Vinci, będącym najlepszym jak 
dotąd na świecie systemem do chirurgii małoinwa-

zyjnej - tłumaczy Cezary Kozanecki, prezes fir-
my Synektik.

Robot da Vinci został zaprojektowany w  ce-
lu ułatwienia wykonywania skomplikowanych za-
biegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną, 
z bardzo dużą precyzją, wielokrotnie przewyższa-
jącą możliwości wcześniejszych rozwiązań. Znaj-
duje zastosowanie w  różnych dziedzinach chirur-
gii, zwłaszcza w zabiegach ginekologicznych, uro-
logicznych, kardiologicznych i laryngologicznych. 
Szczególnie istotne jest używanie robota w  ope-
racyjnych procedurach dotyczących leczenia płuc, 
prostaty, trzonu macicy i  okrężnicy. Urządzenie 
składa się z dwóch części: konsoli chirurgicznej, od-
powiadającej za sterowanie i  robota właściwego, 
mającego kilka ramion. Każdy ruch dłoni, palców 
operatora przenoszony jest na końcówki narzę-
dzia chirurgicznego, co czyni je wyjątkowo precy-
zyjnym i jednocześnie delikatnym. Obecnie w asy-
ście robotów przeprowadza się ok. 170 typów za-
biegów chirurgicznych. Na świecie pracuje aktual-
nie blisko 7 tys. robotów da Vinci w 67 krajach, któ-
rymi wykonano łącznie już ponad 10 mln zabie-
gów. W Polsce w okresie od października 2020 ro-
ku do września 2021 roku zrealizowano 75% wię-
cej zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci niż 
rok wcześniej. 

System robotyczny da Vinci został zakupiony 
z  budżetu województwa lubelskiego. Całkowity 
koszt to 14 mln 950 tys. zł.

Miłą niespodziankę sprawiły władze Zamo-
ścia rodzinie, która jako dwutysięczna  w 
naszym mieście nabyła prawo do posia-

dania Karty Dużej Rodziny. 

W piątek, 4 lutego w zamojskim ratuszu Prezy-
dent Zamościa Andrzej Wnuk  uroczyście wręczył 
Kartę Dużej Rodziny dla dwutysięcznej rodziny z 
terenu Zamościa. Kartę wraz z bukietem kwiatów 
i upominkami odebrała z rąk prezydenta pani Te-
resa Kurzawska. Pani Teresa obecnie jest wdową, a 
wspólnie z nieżyjącym już mężem Zygmuntem wy-
chowała sześcioro dzieci – czterech synów i dwie 
córki. 4 lutego 2022 r w zamojskim Ratuszu prezy-
dent Andrzej Wnuk uroczyście wręczył pani Teresie 
Kartę Dużej Rodziny oraz drobne upominki.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na pod-
stawie ustawy z 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Daje 
prawo do szeregu zniżek i dodatkowych uprawnień 
- zarówno w instytucjach publicznych, jak i w fir-
mach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny 
mają możliwość tańszego korzystania z oferty wie-
lu podmiotów, w tym szeregu instytucji podlegają-
cych miastu Zamość np. kina, ogrodu zoologiczne-
go, OSiR-u, muzeów, ZDK-u i wielu innych. Obecnie 
w całej Polsce KDR honoruje ponad 8 tys. partnerów 
w ok. 30 tys. punktów.

Karty KDR mogą otrzymać rodzi-
ny z przynajmniej trójką dzieci: 

• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku ży-

cia, w przypadku gdy dziecko uczy się 
w szkole lub w szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych, w przy-
padku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku ro-
dzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania 
wniosku rodzina nie ma już na utrzymaniu co naj-
mniej trojga dzieci spełniających wymienione wy-
żej warunki, Karta Dużej Rodziny będzie przysługi-
wała jedynie rodzicom/małżonkowi rodzica. Dzieci, 
nawet te pozostające jeszcze na utrzymaniu rodziny, 
już nie otrzymają kart.

Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu 
członkowi rodziny w formie elektronicznej (do wy-
świetlania na urządzeniach mobilnych - smartfonie 
lub tablecie - w aplikacji mObywatel) oraz w formie 
tradycyjnej (plastikowej). Dochód rodziny nie stano-
wi kryterium do otrzymania karty.

Aby dostać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć 
wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamiesz-
kania. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każ-
dy pełnoletni jej członek.

Od stycznia 2019 roku, dzięki zmianom wpro-
wadzonym w ustawie, Karty Dużej Rodziny mogą 
otrzymać rodzice zupełnie dorosłych już dzieci. To 
głównie oni składają wnioski o przyznanie KDR. W 
ubiegłym roku takich wniosków wpłynęło do UM 
Zamość 263, na 411wniosków dotyczących ogółem 
kart dużej rodziny (m.in. rejestracja nowych rodzin, 
przedłużanie terminów ważności kart, wydawanie 
duplikatów utraconych kart). Na terenie Zamościa 
jest już w tej chwili ponad 2000 rodzin posiadają-
cych KDR, a kolejne wnioski o ich wydanie wciąż do 
urzędu napływają. Od wejścia w życie ustawy Prezy-
dent Zamościa przyznał mieszkańcom w sumie pra-
wie 6,7 tys. Kart Dużej Rodziny.

Przypomnijmy, że dla mieszkańców Zamościa 
karty wydawane są w Urzędzie Miasta Zamość – w 
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kry-
zysowego, ul. Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza), po-
kój 201.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest 
do pobrania na stronie internetowej Miasta Zamość: 
www.zamosc.pl, a w formie drukowanej - w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość. Szcze-
gółowych informacji o karcie udzielają pracownicy 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miasta Zamość (Rynek Wielki 13, po-
kój 201): Zygmunt Nosal – tel. 84 677 24 96 oraz An-
drzej Latawiec - tel. 84 677 24 92.
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Dwutysięczna rodzina otrzymała Kartę Dużej RodzinyDwutysięczna rodzina otrzymała Kartę Dużej Rodziny

Castorama pomaga wyposażyć “Rodzinny Dom”Castorama pomaga wyposażyć “Rodzinny Dom”Robot da Vinci w LublinieRobot da Vinci w Lublinie
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Prawie 1,5 tys. pacjentów pod opieką NUMEDuPrawie 1,5 tys. pacjentów pod opieką NUMEDu

Uszytki dla dzieci z zamojskiej neonatologiiUszytki dla dzieci z zamojskiej neonatologii
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5 lutego w hali sportowej Uczelnianego Centrum 
Lekkoatletycznego w  Rzeszowie, rozegrano 3. 
Ogólnopolski Halowy Mityng POZLA. Kolejny raz 

padły Rekordy Polski w wykonaniu zawodników Agro-
su Zamość. Martyna Seń poprawiła rekord Polski U18 
w biegu na 200 m z wynikiem 23.93 i uzyskała najlep-
szy wynik na świecie zawodniczek poniżej 18 lat. Pa-
tryk Krupa jako trzeci Polak w tym  sezonie w biegu na 
60 m uzyskał wynik poniżej 6.7 sek., czyli – 6.69.

Kinga Staszczuk została zwyciężczynią rywalizacji 
w trójskoku, uzyskała najlepszy wynik zawodów - 12.07 
metra.

W biegach eliminacyjnych na 60 metrów kobiet, 
Martyna Seń była druga z czasem 7.50. Monika Romasz-
ko uplasowała się na miejscu szóstym z czasem 7.67, a 
Amelia Kuźniarz ukończyła bieg na pozycji 15 z wyni-
kiem 8.18.

Bardzo dobrze wygląda lista końcowa eliminacji w 
biegu na 60 metrów mężczyzn. Najwyższą lokatę uzy-
skał Dominik Kopeć z czasem 6.70, druga lokata nale-
ży do Patryka Krupy z czasem 6.75 (rekord życiowy), a 
Jakub Pietrusa wywalczył czwarte miejsce z wynikiem 
6.91. Kacper Tama ukończył bieg z czasem 7.11 (rekord 
życiowy), Michał Jakóbczyk z wynikiem 7.12, a Adriana 
Lepionka uzyskał czas 7.18.

Biegi finałowe kobiet na 60 metrów  Monika Ro-

maszko ukończyła z wynikiem 7.69, a Amelia Kuźniarz  
z czasem 8.21.  W biegach finałowych mężczyzn na 60 m 
Patryk Krupa pokazał rewelacyjną formę i uzyskał czas 
6.69 (rekord życiowy). Drugi czas finałów należał do Do-
minika Kopcia - 6.76, a trzeci do Jakuba Pietrusy - 6.84 
(rekord sezonu).  Kacper Tama  z wynikiem 7.04 i po-
bił swój rekord życiowy.  Adrian Lepionka nabiegał 7.16 
sek., a Michał Jakóbczyk - 7.19.

W biegach na 200 metrów kobiet oprócz Martyny 
Seń, z wynikiem 23.93 która pobiła rekord życiowy i po-
prawiła rekord Polski U18, wystartowała również Moni-
ka Romaszko - 25.17 oraz Amelia Kuźniarz, która ukoń-
czyła bieg z czasem 27.48.

W biegach na 200 metrów mężczyzn najlepszy z za-
wodników KS „Agros” Zamość okazał się Jakub Pietru-
sa. Linie mety przekroczył z czasem 22.00. W tym sa-
mym biegu swoich sił spróbowali również Adrian Le-
pionka (22.89) oraz Kacper Tama (22.92). Obaj sprinte-
rzy z uzyskanymi rezultatami, pobili swoje rekordy ży-
ciowe.

Amelia Staszczuk wystartowała w skoku w dal ko-
biet, uzyskując wynik 4.47 metra.

Wszystkim zawodnikom oraz trenerom serdecznie 
gratulujemy. Start w Ogólnopolskim Halowym Mityngu 
POZLA 2022, był ostatnim sprawdzianem formy przed 
Halowymi Mistrzostwami Polski U18 i U20 w Rzeszowie.

Prawie 1,5 tys. pacjentów było 
leczonych w Centrum Diagno-
styki i  Terapii Onkologicznej 

Grupy NU-MED w Zamościu w 2021 
roku. To o  niemal 100 osób więcej 
niż rok wcześniej. Zdecydowana 
większość z nich to osoby, które zo-
stały poddane radioterapii. 

– Od początku pandemii wypra-
cowaliśmy bardzo wysokie standar-
dy postępowania epidemicznego, któ-
re połączone z wytycznymi ogólnopol-
skimi stworzyły czytelny i  bezpieczny 
system postępowania. Oprócz koncen-
trowania się nad bezpieczeństwem pa-
cjentów wynikających z  epidemii nie-
ustannie podejmowaliśmy działania 
w  szpitalach i  w  terenie, zmierzające 
do jak najszybszego postawienia dia-
gnozy pacjentom z  podejrzeniem no-
wotworu oraz jego leczeniem – mówi 

Paweł Paczkowski, prezes zarządu 
Grupy NU-MED. 

W ubiegłym roku w ośrodku NU-
-MED w Zamościu leczono blisko 1,5 
tys. pacjentów, o  niemal 100 osób 
więcej niż rok wcześniej. – Głównym 
wyzwaniem w  2021 roku było sko-
ordynowanie opieki nad pacjentem 
onkologicznym w celu poprawy do-
stępności do leczenia onkologiczne-
go, jak również zoptymalizowanie 
czasu oczekiwania na rozpoczęcie 
leczenia oraz zapewnienie bezpiecz-
nie prowadzonej terapii onkologicz-
nej. Na uwagę zasługuje fakt, że dzię-
ki narzuconym zasadom reżimu sani-
tarnego oraz odpowiedzialności pra-
cowników ośrodka została zacho-
wana ciągłość pracy personelu i cią-
głość bezpiecznego leczenia pacjen-
tów – podkreśla Barbara Nizio, dy-

rektor NU-MED Centrum Diagnostyki 
i Terapii Onkologicznej w Zamościu.

Ze względu na specjalizację, naj-
większą grupę stanowili pacjenci 
poddawani radioterapii. Było to pra-
wie 1 370 osób. (o 8 proc. więcej niż 
rok wcześniej). Co istotne ośrodek 
świadczy również zabiegi brachy-
terapii, która polega na umieszcze-
niu materiału promieniotwórczego 
w zmianie nowotworowej lub w bli-
skim sąsiedztwie guza. Jest to jedna 
z wiodących terapii w przypadku ra-
ka prostaty. W Zamościu w 2021 ro-
ku takiemu leczeniu poddano blisko 
90 osób. 

– Plany na 2022 rok to kontynu-
acja bezpiecznych, sprawdzonych 
działań na rzecz pacjentów i  pracow-
ników, rozszerzenie zakresu oferowa-
nych świadczeń, zapewnienie dostęp-

ności do refundowanej ze środków pu-
blicznych diagnostyki PET/CT oraz dą-
żenie do zapewnienia kompleksowej 
opieki medycznej – zapowiada Bar-
bara Nizio. 

Grupa NU-MED to cztery wyso-
kospecjalistyczne placówki medycz-
ne, w  których diagnozowani są i  le-
czeni pacjenci z  chorobą nowotwo-
rową. Wiodącym leczeniem ośrod-
ków w  Elblągu, Katowicach i  Zamo-
ściu jest radioterapia, a  w  Tomaszo-
wie Mazowieckim – radioterapia 
i  chemioterapia. Leczenie jest kom-
pleksowe, ponieważ każdy z  ośrod-
ków połączony jest ze szpitalem pu-
blicznym. W jednym miejscu pacjent 
ma dostęp do poradni onkologicz-
nej, diagnostyki, zabiegów chirurgii 
onkologicznej, chemioterapii i radio-
terapii.

Mięciutkie kocyki, poszewki na roga-
le i wiele różnych przytulanek trafi-
ło na oddział neonatologii Szpitala 

Jana Pawła II w Zamościu. Uszyli je ucznio-
wie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 5 w Zamościu. Inicjatorkami akcji szycia 
była nauczycielka ZSP Nr 5 Renata Terlecka 
oraz lek. med. Hanna Orjanik.

W przekazaniu podarunków wzięli udział: 
dyrektor Piotr Zając, lek. med. Marzena Sło-
mian, pielęgniarka oddziałowa Ewa Puchacz, 
kadra pielęgniarek i pomocy medycznej od-
działu neonatologii. Zespół Szkół ponadpod-
stawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Za-
mościu reprezentowali dyrektor Antonii Tu-
rzyniecki, nauczycielka Renata Terlecka oraz 
uczniowie: Gabriela Szczerna, Diana Kawalec i 
Wiktor Zawiślak z drugiej klasy technikum ar-
chitektury krajobrazu. 

Inicjatorkami akcji szycia była nauczyciel-
ka ZSP Nr 5 Renata Terlecka oraz lek. med. Han-
na Orjanik, która dodatkowo została sponso-
rem materiałów. Z nich uczniowie mogli szyć. 
Całą belkę materiału na kocyki pomysłodaw-
cy inicjatywy otrzymali od Moniki Nowak - Ma-
kowskiej z „Dzianinowy Zawrót Głowy”, a ba-
wełnę podarowała inicjatorka akcji Renata Ter-

lecka. Swój czas na szycie poświęcili ucznio-
wie technikum architektury krajobrazu: Mile-
na, Krystian, Iza, Gabrysia W., Ola, Gabrysia S., 
Gabrysia Sz., Diana, Magda, Wiktor i Ania pod 
kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawo-
dowych Renaty Terleckiej.

- Na ręce doktor Marzeny Słomian przekaza-
liśmy uszyte przez naszych uczniów: 35 kocyków, 
8 poszewek na rogale, 23 węże i 70 przytulanek. 
Mogliśmy szyć dzięki maszynie stebnówce i over-
lockowi, które zostały zakupione do projektu „Te-
lef-on czy telef-off?” w ramach działań „Prewen-
cja fonoholizmu w szkole”. W Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w 
Zamościu odbywały się Międzykulturowe Warsz-
taty Manualne z wykorzystaniem tradycji i kultu-
ry regionów Zamojszczzny i Crotone (we włoskiej 
Kalabrii) w ramach realizacji projektu Erasmus +.- 
mówi Renata Terlecka z ZSP Nr 5 w Zamościu.

Zaangażowanie uczniów w akcje charyta-
tywne zostało docenione przez kadrę szpitala i 
w podziękowaniu dostali smaczny podarunek.

- Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i jeśli 
tylko będą takie możliwości, to będziemy dalej 
angażować się w pomoc najmłodszym. - doda-
je Renata Terlecka.

Zmiany w obostrzeniach covidowychZmiany w obostrzeniach covidowych

Przełomowe decyzje do-
tyczące zmian w  obo-
strzeniach epidemicz-

nych ogłosił w środę, 9. lute-
go. Minister Zdrowia Adam 
Niedzielski. W konferencji 
udział wziął także minister 
Edukacji i Nauki Przemysław 
Czarnek, który poinformo-
wał o przyśpieszony powro-
cie uczniów do nauki stacjo-
narnej.

-W lutym wyczerpie się po-
ważne zagrożenie dla systemu 
opieki zdrowotnej. W marcu 
mam nadzieję będziemy mogli 
już podejmować pełne decyzje 
dotyczące znoszenia obostrzeń 

epidemicznych. Mamy do czy-
nienia z początkiem końca pan-
demii. - poinformował podczas 
konferencji prasowej Minister 
Zdrowia Adam Niedzielski. 
-  Obserwując dotychczasowy 
przebieg epidemii Covid 19, wi-
dzimy, że apogeum 5. fali jest za 
nami. To przesilenie potwierdza 
codzienny poziom zakażeń, licz-
ba zleceń przez lekarzy POZ na 
testy w kierunku koronawirusa. 
Ta tendencja spadkowa jest sta-
ła. - dodał szef resortu zdrowia.

Po czym ogłosił, ze wspól-
nie z premierem podjęli kilka 
ważnych decyzji. Pierwsza na-
wiązuje do sytuacji w szpital-

nictwie - mówił minister zdro-
wia, informując o zmniejszeniu 
bazy łóżek dla chorych na CO-
VID-19 do ok. 25 tys. łóżek.

Druga z ogłoszonych de-
cyzji dotyczy zasad związa-
nych z izolacją i kwarantanną. 
Od 15 lutego izolacja będzie 
trwała 7 dni zamiast 10, a kwa-
rantanna dla domowników 
będzie naliczana tylko w cza-
sie trwania choroby domow-
nika, a nie dłużej jak było do-
tychczas.

Szef resortu zdrowia ogło-
sił także, że od 11 lutego cał-
kowicie zlikwidowana zostanie 

kwarantanna z tzw. „kontak-
tu”. Osoby, które miały kontakt 
z osobą u której potwierdzono 
Covid -19 nie będą podlega-
ły kwarantannie. Od 11 lute-
go zlikwidowana zostanie tak-
że kwarantanna przyjazdowa.

Minister Czarnek poinfor-
mował natomiast o przyśpie-
szonym powrocie uczniów do 
nauki stacjonarnej. Ucznio-
wie z  klas V-VIII szkół podsta-
wowych oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, którzy 
obecnie uczą się zdalnie, po-
wrócą do szkół już 21 lutego, 
a więc o tydzień szybciej niż to 
było zapowiadane.

Kolejne rekordy zawodników Agrosu!Kolejne rekordy zawodników Agrosu!
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Zwycięska seria żółto-czerwonych zo-
stała zatrzymana na czterech trium-
fach. W sobotni wieczór Padwa prze-

grała bowiem zasłużenie z KPR Legionowo 
20:28 (10:12).

Końcowy wynik wskazywać może na 
spokojne zwycięstwo przyjezdnych, co mo-
że być mylące. Nie ma jednak wątpliwości, 
że punkty zgarnęła ekipa dojrzalsza i grają-
ca skuteczniej od miejscowych. 

Dosłownie od pierwszej akcji na parkie-
cie słychać było trzask kości. Obie drużyny 
stały mocno w defensywie, broniąc zacie-
kle i skutecznie dostępu do własnej bram-
ki. Ozdobą meczu były męskie pojedyn-
ki Jakuba Kłody z Tomaszem Kasprzakiem 
oraz efektowne bramki skutecznego Karo-
la Małeckiego. Po dziesięciu minutach wy-
nik brzmiał 5:5, a udane interwencje mieli 
na swoim koncie Mateusz Gawryś i Tomasz 

Szałkucki. Później zarysowała się jednak de-
likatna zespołu z Mazowsza. Legionowo od-
skoczyło na dwie bramki i taką przewagę 
dowiozło do przerwy (12:10). Zamościanie, 
schodząc do szatni, mogli żałować dwóch 
niewykorzystanych rzutów karnych, bo tych 
trafień zabrakło właśnie do remisu. 

Drugą połowę zdecydowanie lepiej roz-
poczęli goście, którzy po 40 minutach pro-
wadzili 18:13. Padwie nie można było odmó-
wić ambicji, a i defensywa spisywała się nie 
najgorzej. Coraz częściej zaczęły się jednak 
pojawiać błędy w rozegraniu akcji, co z zim-
ną krwią wykorzystywał doświadczony ze-
spół gości.

Po stronie żółto-czerwonych brakowa-
ło również rzutów z drugiej linii, dzięki cze-
mu rośli rywale mieli ułatwione zadanie w 
defensywie. A tę sforsować zamościanom 
przychodziło z ogromnym trudem. 

Nadzieja w serca kibiców Padwy wlała 
się w 43 min., gdy efektowaną wrzutkę za-
kończył skutecznie Łukasz Orlich. Po dwóch 
kolejnych trafieniach Kacpra Mchawraba (49 
min.) wynik brzmiał 17:20, ale Padwa za cio-
sem pójść nie zdołała. Kolejne straty w ro-
zegraniu padały łupem przyjezdnych, któ-
rzy, mimo dobrej postawy między słupkami 
Krzysztofa Kozłowskiego, rzucili 6 bramek z 
rzędu, na 5 minut przed końcem rozstrzyga-
jąc losy meczu. 

TRENERSKI DWUGŁOS:

- Był to dla nas bardzo ciężki mecz z do-
brym zespołem, bo miejsce Padwy w tabe-
li nie odzwierciedla potencjału sportowe-
go tego zespołu. Być może dla kogoś, kto 
nie oglądał meczu, wynik mówi, że nasze 
zwycięstwo było łatwe. Tak naprawdę jed-
nak zostawiliśmy na parkiecie mnóstwo ser-
ca i zdrowia. Wyglądaliśmy bardzo dobrze 
szczególnie w obronie i to zadecydowało o 
naszym zwycięstwie – ocenił mecz grający 
trener gości Michał Prątnicki.

- W pierwszej połowie toczyliśmy wy-
równaną walkę z rywalami. Gdyby nie na-
sze błędy własne, wynik mógł być korzyst-
niejszy. Po przerwie doświadczenie Legio-
nowa oraz zagrożenie rzutowe z każdej po-
zycji wzięło górę. My chcieliśmy w pewnym 
momencie za szybko wrócić do gry, co skut-
kowało błędami i kontrami gości. Szkoda, 
że twierdza została zdobyta, ale za dwa ty-
godnie postaramy się wrócić na zwycięską 
ścieżkę – zapowiada trener Padwy Marcin 
Czerwonka.  

MKS PADWA ZAMOŚĆ – KPR LEGIONOWO 
20:28 (10:12)

PADWA: Gawryś, Kozłowski – Małecki 6, Or-
lich 5, Mchawrab 3, Bajwoluk 2, A. Adam-
czuk 1, Puszkarski 1, Mehdizadeh 1, Szymań-
ski 1, K. Adamczuk, Sz. Fugiel, Kłoda, Skiba, 
Olichwiruk.

Kary: 16 minut – 12 minut.

Czerwona + niebieska kartka: Łukasz Orlich 
(59 min.)

Sędziowali: Miłosz Lubelcki (Ustrzyki Dol-
ne), Mateusz Pieczonka (Krosno).

Widzów: 700.

W  wieku 64 lat zmarł Do-
nat Kowalski,  artysta 
malarz, pedagog. Od lat 

związany był ze Szczebrzeszy-
nem - tam m   ieszkał i tworzył. 
Zmarł po długiej  i  ciężkiej cho-
robie 8 lutego 2022 r. Msza świę-
ta pogrzebowa odbyła się w Ko-
ściele św. Mikołaja w Szczebrze-
szynie 12 lutego. 

Donat Kowalski był znanym 
i  cenionym w  środowisku arty-
stą, a  także znakomitym peda-
gogiem, który przez cały okres 
dotychczasowej działalności 
wnosił swój wkład  w  budowa-
nie wizerunku zamojskiego śro-
dowiska plastycznego.

Urodził się 14 kwietnia 1958 
roku w Szczebrzeszynie. Był ab-
solwentem Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w  Za-
mościu (1973-78). Studiował 
na Wydziale Malarstwa  w  Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Krako-
wie (1978-83) , gdzie dyplom 
z  wyróżnieniem uzyskał w  pra-
cowni prof. Jana Szancenbacha 
w 1983 roku. Od 1988 roku zaj-
mował się pracą pedagogiczną, 
był pracownikiem naukowym, 
adiunktem II stopnia na Wydzia-
le Artystycznym UMCS w  Lubli-
nie. Przewody - doktorski i  ha-

bilitacyjny uzyskał w  krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1994 i 2005 roku.

W latach 1984/85 oraz 1999 
roku był stypendystą Ministra 
Kultury i  Sztuki. Otrzymał na-
grodę Rektora UMCS w  Lubli-
nie za działalność dydaktyczną 
w  latach (w  latach 1990, 1996, 
2007), a  w  2005 roku Srebrny 
Krzyż Zasługi. Uprawiał twór-
czość w dziedzinie rysunku i ma-
larstwa.

Był autorem ponad 20 wy-
staw indywidualnych, brał 
udział w  około 100 wystawach 
zbiorowych. W  latach 1988 – 
2017 roku był uczestnikiem cy-
klicznych wystawach zamoj-
skiego środowiska plastycz-
nego. W  styczniu 2015 w  BWA 
– Galerii Zamojskiej odbyła się 
jego wystawa indywidualna, 
a  w  grudniu 2018 roku zapre-
zentował prace wspólnie z  żo-
ną Alicją.

Wystawa p.n „Sentencje” 
była ostatnią wystawą zbio-
rową, zorganizowaną wspól-
nie  z  pedagogami związany-
mi z Instytutem Sztuk Pięknych 
UMCS w  Lublinie  (styczeń 2020 
roku).

Z  okazji trwających Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Za-
mościu zaprasza na wystawę oficjalnych masko-

tek olimpijskich pochodzących ze zbiorów Tomasza 
Saka.

Wystawę  „50 lat Maskotki Olimpijskiej. Od Mona-
chium 1972 do Pekinu 2022” będzie można oglądać bez-
płatnie w  hali tenisowej OSiR (ul. Królowej Jadwigi 8) 
w  dniach 12.02- 31.03. 2021r.,  od poniedziałku do nie-
dzieli, w godz. 6.00 - 22.00.

Zmarł Donat KowalskiZmarł Donat Kowalski



Sprzedam ciagnik C-355, rok prod. 
1973, po całkowitej odbudowie. 

Tel. 571 488 502

Grabarka 7-gwiazdowa ciągnikowa. 
Tel. 884 639 376

Sprzedam Volkswagena Golfa 1999 
rok, 1.9 TDI, opłaty, przegląd VII 22, 

2,900 zł. Tel. 515 292 504

Sprzedam siłownik hydrauliczny 
(duża siła podnoszenia oraz części 

do syreny. Tel. 602 180 912

Sprzedam prostownik Bester (6V, 12 
V, 24 V), dętki 900 K20, fartuchy do 

dętek, części do Kamaza- nowe i uży-
wane, filtr powietrza, filtr oleju. Tel. 
602 180 9

Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 

124 181

Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206

Sprzedam: Ursus 330 z narzędziami, 
koparkę, przyczepę samochodową, 

Tel. 535 244 848 lub 784 688 722

Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 

784 688 722

Sprzedam opony zimowe z felgami 
z Toyoty Verso, 4 sztuki, 205/55/16 

tel. 722 100 734

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

lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 510 

831 706

Przystawka 1-skobowa do pługa do 
pługa 2, 3, 4 – skibowego, cena 

550 zł. Tel. 505 338 130

Opony zimowe 145/80 R13. Po jed-
nym sezonie, 4 szt, cena 50 zł/szt. 

Tel. 505 338 130.

Kultywator 15 łap, brony 3 ciężkie. 
Tel. 500 144 310

Sprzedam części nowe do Łady i 
Lady Samary. Tel. 516 898 477

Sprzedam śrutownik “Bąk”, spraw-
ny, z silnikiem 7,5, z kablem z wy-

łącznikiem, cena do negocjacji. Tel. 
600 242 596

Mieszalnik półtonowy, reszta in-
formacji pod telefonem. 600 

242 596

Kołpaki do fiata 126p. Tel. 792 
512 363

Sprzedam nowe części do Łady 
2107, Samara. Tel. 516 898 477

Sprzedam bagażnik dachowy do 
Łady 2107, cena 50 zł. Tel. 516 

898 477

Sprzedam rozrzutnik obornika, dwu-
osiowy, w dobrym stanie. Tel. 500 

587 742

Sprzedam przetrząsaczo - zgrabiar-
kę w bardzo dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

Opona używana z Żuka 650x16, 
używana, c. 50 zł. Tel. 793 905 211

Kupię półkę do bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060

Opony zimowe, kpl. 4 szt., Kleber 
185/65/R15, 6mm, 2017r., uż 3 se-

zony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

Tanio sprzedam: kultywator, opie-
lacz 6 rzędowy do buraków, ob-

sypnik 3 rzędowy do ziemniaków, 
5-kołowa przetrząsaczo -zgrabiarka, 
cyrkularka z silnikiem i kablem, mły-
nek tzw. Polski. Tel. 537 996 979.

Audi A4 w bardzo dobrym sta-
nie, z małym przebiegiem sprze-

dam lub zamienię na mniejszy. Tel. 
504 130 405

Kupię półkę bagażnika do opla Meri-
va. Tel. 790 532 060

Sprzedam Fergusona 235, pług kul-
tywator, brony. Tel. 665 225 697

Części nowe i używane do Malucha i 
Syreny. Tel. 530 576 436

Sprzedam koparkę z Białorusi i 
osprzęt. Tel. 692 796 377

Sprzedam samochód, Matiz, rok 
prod. 2000, na liczniku 49 tys., ta-

nio. Tel. 84 639 55 39

Koło kompletne do Forda 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

Koło kompletne do Golfa 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

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

Śrutownik na kamienie 30cm z silni-
kiem lub bez. Tel 84 638 65 45

Koła kompletne 13 do golfa –, cena 
50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz sil-
nik elektryczny. Tel. 517 732 156

Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM
Sprzedam lub zamienię mieszka-

nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 
688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod la-

sem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

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

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

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

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

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

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

wa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam lub 
zamienię na parter lub do II piętra z 

windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków albo 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 922 443

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

szyna. Tel. 515 796 951

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

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Krynice. 
Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie me-
dia, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 297 

626, 530 444 480.

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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

Dom 200 m2 z budynkami gospodarczy-
mi na 200-arowej działce w Jarosław-

cu. Tel. 512 890 120

Dom w Łabuniach z budynkami gospo-
darczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 712 119

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

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

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

KUPIĘ 
Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 

372 088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chęt-
nie z podjazdem dla niepełnospraw-

nych. Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Za-
mościa. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 
70 tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. 

Tel. 535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okoli-
ce Zamościa. Tel. 791 817 777

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwo-
cie 200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-
100 tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-
rze, tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

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

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

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

Tel. 695275253

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

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

424 794

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

skiego. Tel. 508 659 725 

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

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w Za-

mościu. Tel. 782 324 831

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

szyńskiego. Tel. 782 324 831

WYNAJEM
Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-

wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 
1000zł tel. 790272559

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

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

602 802 212.

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

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208

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

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

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

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

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

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

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

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 537 
996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

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

799 946 860

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

Tel. 84 639 81 87.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

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

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli Justow-
skiej. 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, wymaga-
na 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 Za-
mościu 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 lokali-
zacja, przy ul. Hrubieszowskiej, obok 

Hop Stop. Tel. 697 062 609

Do wynajmu domek z działką 30 ar. 
Centralne, woda, gaz. 16 km od Zamo-

ścia. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblowa-
ną kawalerkę 30m2, ul. Orzeszkowej 

(blok 4-pietrowy). Tel. 602 802 212

Kawalerka umeblowana - 3 piętro, 31 
mkw. Zamość, ul. Kiepury - obok ZUS, 

tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic. Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + 
łazienka, 30m2. Stancja lub dla oso-

by samotnej. Tel. 533 939 303

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

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

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

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 119 tys.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM ZIEMNIAKI ODMIAN VINETA I RED LADY

TEL. 660 490 920



SPRZEDAM
Parnik węglowy 60l, mało używany. 

Tel. 884 639376

Pampersy dla dorosłych, roz 4., 
3 opakowania po 30 sztuk, pi-

anka pielęgnująca Semi- 2 szt., Su-
docrem 125 g – 1 opakowanie. Tel. 
730 004 404

Działka budowlana 0,77 ha w 
Łabuniach, ul. Lipowa, prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Płyty gramofonowe, winylowe, hurt 
5-10 zł, Zamość. Tel. 750 348 950.

Telewizor 17” Thompson TV naziem-
na+ antena, tanio. Tel. 730 348 950

4-osobowy grobowiec ul. Bołtucia, 
cmentarz Prawosławno - Katolicki. 

Tel. 795 949 510

Okazja, sprzedam dwie pary nart 
z butami od 8-15 lat. Tel. 885 

750 203

Sprzedam bardzo tanio używa-
na pralkę Amica Comfort Plus tel. 

662 036 198

Wersalkę, 2 fotele, fotel rozkłada-
ny, stolik okrągły, tanio. Tel. 798 

456 030

Betoniarkę “250” tel. 790 272 550. 
Tel. 790 272 550

terma 80l nowa do ciepłej wody. Tel. 
500 144 310

Lornetkę myśliwską Zaiss 7x50 Pro-
fesjonalna, tel. 604 281 010

Telewizor 21” Thomson, TV naziem-
na+ antena. Tel. 730 348 950

Zestaw stół do kuchni + 4 pufy, dł. 
110 cm, szer. 60, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Wersalkę w dobrym stanie – 220 
zł. Tel. 574 235 637

Płyty gramofonowe, winylowe, hur-
tem od 5-10 zł/ szt. Zamość. Tel. 

730 348 950

Kuchenka mikrofalowa z grilem BMG 
25-4EI tel. 609 204 222

Telewizor do odbioru kablowego 
Daewoo 40” cena symboliczna tel. 

792 512 363

Zamrażarka szafkowa, polar, cena 50 
zł. Tel. 690 445 469

Rozdrabniacz do gałęzi RE 2000, cena 
100 zł. Tel. 690 445 4

Sprzedam stół rozkładany+ 4 krz-
esła oraz drewno na opał. Tel. 519 

448 338.

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową, stelaż dębowy. Tel. 502 

685 595

Materac przeciwodleżynowy (80 zl), 
chodzik rehabilitacyjny (70 zł), 

stół rozkładany+ blat dodatkowy (100 
zł), dywan strzyżony stan bdb. (100 zł) 
Tel. 796 888 085

Stół kuchenny dębowy z narożnikiem 
tel. 84 638 59 08

Rower męski. Tel. 894 638 59 08

Bojler gazowy 80l włoski. Tel 792 
400 306

Kompletne koła do Opla corsy – opo-
ny zimowe. Tel. 792 400 306

Dywan 3,5x 2,50, beż z brązem, cena 
150 zł. Tel. 84 638 59 08

Dwa fotele po 50zł. Tel. 84 638 59 08

Sanki drewniane, cena 70 zł. Tel. 84 
638 59 08

Dywan 3x4, beż, jasny brąz. Tel. 605 
554 777

Nowe panele 42m2, jasne szare, 600 
zł. Tel. 605 554 777

Lornetka myśliwska profesjonalna 
7x50 Zaiss Karli, skórzany pokrowiec 

na dubeltówkę. Tel. 604 281 010

Kuchenka gazowa, 4 palniki z 
piekarnikiem, c. 150zł tel. (84) 

638 59 08

Opony zimowe z felgami do forda, 
185/65/14 tel. 692 617 340

Sprzedam okazyjnie: dwukółkę, zna-
ki odblaskowe – drogowe, bet-

oniarkę 150l, piecyki gazowe, but-
le gazowe, 11 i 5 kg, wagę dziesiętną. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 790 272 559

Sprzedam rowery na kołach 26”, 
damskie, męskie. Tel. 792 184 243

Bardzo tanio sprzedam młodzieżowe 
meble, czarne. Tel. 662 036 198

Sprzedam bojler elektryczny, 50 li-
trowy, cena 150 zł. Tel. 515 969 810

Rury, średnica 63 mm, 20 zł/mb. Tel. 
601 096 005

Rzepak jary+ rzepik na olej, 300 kg, 
c. 300 zł/100 kg. Tel. 790 888 846

Szafa 3-drzwiowa, sokowirówka 
+mikser+ młynek. Tel. 664 454 930

Sprzedam sokowirówkę, sokownik, 
dywan 120/130, kuchnia indukcyj-

na. Tel. 790 532 060

Drzwiczki do pieca kaflowego. Tel. 
664 454 930

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951 004

Sprzedam agawy różnej wielkości. 
Tel. 603 951 004

Szafa 2-drzwiowa. Tel. 508 079 632

Sprzedam nową kuchenkę elek-
tryczną, 4 palniki, piekarnik, 

cena 180 zł. Tel.  84 638 05 86

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Moskitiery na drzwi, brązowa: 
2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 

c.100 zł.Tel. 605 098 505

Moskitiera na okno, brązowa 
77,5cmx107,5 cm, c. 50 zł. Tel. 

605 098 505

Śrutownik na małe kamienie, w do-
brym stanie, c. 220 zł. Tel. 793 

905 211

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

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

Rower dziecięcy, sprawny, mało uży-
wany. Tel. 508 079 632

Ceownik 120 długości, 6,2 m, 2 szt.  
po 100 zł/szt. Tel. 605 098 505

Ceownik – 160 – 3 m –100 zł. Tel. 
605 098 505

Zegar wahadłowy wiszący, 100 zł. 
Tel. 605 098 505

Sprzedam złotą bransoletę, waga 27 
gram, próba 585. Tel. 516 898 477

Sprzedam dywanik półokrągły, beż 
z brązem, kryształy, wentylator do-

mowy stojący, różne ubrania: kurt-

ki, sukienki letnie, swetry itp. Tel. 660 
004 114

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

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

Gwintowniki: M12, M12x1,25, M14, 
M16x1,5, M18x1, M20. Tel. 664 

454 930

Kanistry 20l., szafa 3-drzwiowa, ko-
siarka do trawy. Tel. 664 454 930

Telewizor “Toscalux” z 1968, telewiz-
or Sharp. Tel. 84 638 59 08

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana, 5zł. Tel. 

793 905 211

Lada chłodnicza, tanio. Tel. 608 
646 753

Okazja: witryna narożna (35x35), 
solidna wersalka, tanio. Tel. 608 

646 753

Kanapa 4-osobowa bez funkcji span-
ia+ fotel, nowe, jasny szary. Tel. 

605 554 777

Siatkę ogrodzeniową 50 m+ słupki i 
brama. Tel. 518 628 042

Sprzedam sadzonkę orzecha 
włoskiego 15 szt. Tel. 501 565 019

ZWIERZĘTA
Kózka do sprzedania, 3 –letnia, doj-

na. Tel. 791 864 750

Oddam kotkę burę w dobre ręce, 2 - 
miesięczna. Tel. 697 317 790

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysokocielne 
- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

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 pralkę wirnikową “Frania” lub 

podobną. Tel. 571 488 502

Dywan 2x3m w dobrym stanie i stół 
pokojowy. Tel. 790 532 060

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur,  
tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalówkę. 
Tel. 790 532 060

Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 
żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

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

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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
OSzukam opowieści z I Wojny Świa-

towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 
510 533 870

Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 
036 198

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

Szukam wspólnika do robienia wędlin 
na potrzeby własne. Tel. 574 235 637

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 6 
drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. Tel. 

84 627 00 61

Przyjmę używaną pralkę, nie mam za 
co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

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

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130
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Wolny po 50-tce, samotny pozna pa-
nią wolną, na jesien życia. Nieza-

leżny pod każdym względem. Tel. 721 
945 454

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

czerwonych beretach), lat 53, zwiąże się 
na stałe z kobietą, która mieszka na wsi, 

z dala od cywilizacji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna Pa-
nią w stosownym wieku, 22-400. 

Tel. 602 247 516

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

ru, 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

TOWARZYSKIE

Kopanie działki.  
Pilne tel. 513 042 729

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

Tel. 792 184 243

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

całodobowa. Tel. 510 691 982

Poszukuję pracy jako opiekunka oso-
by starszej, posiadam referencje. Tel. 

515 954 612

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

514 568 954

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

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

praktyka. Tel. 888 988 582

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

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

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

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

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

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

793 061 934

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

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

PRACA

Różne
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #7, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  

lub dostarczać do Redakcji, ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #5/2022: „Śpiąca żona 

z obrazu”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Wanda Mulewska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 

odebrać do 22 lutego 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 15.02 do 26.02.2022 r.

T-shirt męski
roz. M - 2XL 
mix kolorów

91 szt.
99

Buty sportowe 
damskie roz. 36 - 41, 
męskie roz. 41 - 46, 
mix wzorów i kolorów

cena
bez 
karty

cena z kartą
391 para

99

491 para
99

Tylko w E.Leclerc

- Bluza dresowa damska
- Spodnie dresowe damskie 
roz. 34 - 52
mix kolorów

291 szt.
99

Spodnie jeans
damskie roz. 38 - 48
męskie roz. 32 - 43
mix wzorów

4999
1 szt.


