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US Army w ZamościuUS Army w Zamościu
Na lotnisku w Mokrem zostanie rozmiesz-

czonych 1,5 tys. żołnierzy USA, a także śmi-
głowce oraz zestawy przeciwlotnicze, w 

tym do zwalczania dronów. Pierwsi amerykańscy 
żołnierze na lotnisku w Mokrem pojawili się w po-
niedziałek 14 lutego. 

Lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi Zamojskiej 
ma być przygotowane do przyjęcia do ośmiu śmi-
głowców. W Zamościu pojawił się już zmiennopłat 
MV-22 Osprey. Przyjechały już zestawy przeciwlotni-
cze i służące do zwalczania bezzałogowych statków 
powietrznych. W Mokrem jest już około setki amery-
kańskich pojazdów wojskowych, jak grzyby po desz-
czu powstają nowe hale i namioty. Od 1 marca baza 
ma być w pełni gotowa.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl Wy-
dział Prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ po-
informował: „lotnisko Mokre (Zamość EPZA) jest jed-
nym z miejsc stacjonowania żołnierzy amerykańskich 
z 82 Dywizji Powietrznodesantowej. Na chwilę obec-
ną realizowane jest przyjęcie sił zgodnie z deklaracjami 
strony amerykańskiej. Ponadto potwierdzamy, że stro-
na amerykańska wykorzystuje na terenie Polski statek 
powietrzny CV-22 w celu transportu wojsk. Natomiast 
wszelkie szczegóły dotyczące przerzutu stanowią dane 
operacyjne i nie mogą być, ze względów bezpieczeń-
stwa, upubliczniane”.

Żołnierze stacjonujący w Zamościu stanowią 
więc część kontyngentu, rozmieszczanego w Pol-
sce przez Amerykanów z uwagi na napiętą sytuację 
na granicy Rosji z Ukrainą. Najpierw zdecydowano o 
przerzucie do Polski 1,7 tys. żołnierzy jednej z brygad 
82. Dywizji Powietrznodesantowej (a także 300 żoł-
nierzy 18. Korpusu Powietrznodesantowego, w skład 
którego wchodzi 82. Dywizja, do Niemiec). Następ-
nie USA zdecydowały o przerzucie kolejnych 3 tys. 
żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych. Amery-
kańscy wojskowi są rozmieszczani w kilku lokaliza-
cjach – m.in. na lotnisku w Rzeszowie, gdzie lądują 
samoloty transportowe, ale też w Mielcu i właśnie w 
Zamościu. Są wspierani przez śmigłowce, w tym UH-
60 Black Hawk i CH-47 Chinook. Co najmniej część 
z tych maszyn pochodzi z jednostek bazujących na 

stałe w Niemczech i została przemieszczona do Pol-
ski, by wspierać prowadzony przerzut.

Amerykańscy żołnierze wykorzystują też du-
żą liczbę pojazdów Humvee, w tym w wersjach spe-
cjalistycznych. Na lotnisku w Mokrem można zoba-
czyć m.in przeciwlotniczy zestaw Avenger, a także 
wspierający Amerykanów radar Sentinel, który zwy-
kle współpracuje z tego typu systemami.

Jednym z najciekawszych elementów wyposa-
żenia, którym dysponują stacjonujący u nas Amery-
kanie jest system zwalczania bezzałogowców MA-
DIS. Jest on osadzony na pojeździe M-ATV (podob-
nym do tego, jaki wykorzystują polskie Wojska Spe-
cjalne), a do zwalczania dronów wykorzystuje wła-
sne bezzałogowce Raytheon Coyote, a także karabin 
maszynowy 12,7 mm. Ma też swoje sensory, włącz-
nie z radarami zapewniającymi dookólne pokrycie. 
Był używany bojowo na Bliskim Wschodzie i jest ca-
ły czas rozwijany. I o ile systemy Osprey czy Avenge-
ry (nie mówiąc już o Chinookach czy Black Hawkach) 
widziano w Polsce wielokrotnie, to ten system roz-
mieszczony jest prawdopodobnie w naszym kraju 
po raz pierwszy. Branżowej oceny wyposażenia do-
konał portal defence24.pl 

Na potrzeby amerykańskiej bazy dostosowywa-
na jest infrastruktura lotniska. Zamojska firma Drog-
most otrzymała zlecenie utwardzenia 1,5 km drogi 
dojazdowej na potrzeby armii USA. Zadanie zostało 
wykonane w jedną noc!

Aeroklub Ziemi Zamojskiej poinformował, że od-
bywająca się co niedzielę na terenie lotniska giełda, 
będzie odbywała się bez zakłóceń. Pierwsza „giełdo-
wa” niedziela po przybyciu Amerykanów - 20 lutego, 
obfitowała w tłumy kupujących, bardziej jednak za-
interesowanych obecnością amerykańskich wojsk. 
Żołnierze z kolei z zaciekawieniem przyglądali się te-
mu „wydarzeniu handlowemu”, spacerowali po gieł-
dzie, zagadywali do kupujących.

Nie ma oficjalnych informacji, jak długo Amery-
kanie będą stacjonowali w Mokrem, jednak nakład 
pracy i dostarczone wyposażenie, każe wnioskować, 
że na krótką chwilę nie przyjechali.

http://defence24.pl


Już w 2024 roku kierowcy będą mo-
gli skorzystać z Północnej Obwodni-
cy Hrubieszowa o długości ok. 6 kilo-
metrów, zrealizowanej w ciągu dro-
gi wojewódzkiej Nr 844. Koszt całej 
inwestycji to około 70 mln zł z czego 
dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg wynosi 52,5 
mln zł. 

We wtorek (15.02), w Hrubieszow-
skim Ośrodku Kultury odbyły się kon-
sultacje społeczne, które były poświę-
cone budowie tej ważnej dla miasta, 
Gminy Hrubieszów i całego powiatu 
hrubieszowskiego drogi. 

„Mieszkańcy Hrubieszowa na tę 
drogę czekali ponad 50 lat. Teraz, dzięki 
współpracy samorządu miasta, Zarzą-
du Województwa Lubelskiego i polskie-
go rządu, jej budowa dojdzie do skutku. 
Nie byłoby to możliwe gdyby nie zmia-
na podejścia do inwestycji drogowych 
władz Województwa Lubelskiego na cze-
le z Marszałkiem Jarosławem Stawiar-
skim. Jak Państwo widzą, budujemy, mo-
dernizujemy i remontujemy drogi już nie 
tylko wokół Lublina ale wszędzie tam 
gdzie jest to potrzebne. Także wokół ta-
kich miejscowości jak Hrubieszów” – mó-
wił na konsultacjach Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Michał 
Mulawa.

„Projektowana obwodnica biegnie 
po stronie północno – wschodniej Hru-
bieszowa. Jej początek usytuowany bę-
dzie na drodze wojewódzkiej Nr 844 a ko-
niec na terenie gminy Hrubieszów, włą-
czając się do drogi krajowej Nr 74 przed 
miejscowością Husynne. 

W ramach prowadzonych prac po-
wstać mają między innymi: 4 skrzyżowa-
nia typu rondo, dodatkowe jezdnie dla 
obsługi terenu przyległego o szerokości 
4,0m,  chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi 
pieszo-rowerowe oraz energooszczęd-
ne oświetlenie – tłumaczył Paweł Szu-
mera, Dyrektor Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie.

„Jestem przekonana, że dzięki tej in-
westycji, bezpieczeństwo i komfort ży-
cia w Hrubieszowie znacząco się popra-
wi. Dodatkowo powstaną nowe tereny in-
westycyjne dzięki czemu Hrubieszów za-
cznie się rozwijać. A na tym zależy wszyst-
kim” – tak o planowanej inwestycji mó-
wiła Burmistrz Hrubieszowa Marta 
Majewska. 

W wyniku spotkania dotyczącego 
planowanego przebiegu tej drogi, w 
odpowiedzi na głosy mieszkańców bio-
rących udział w konsultacjach, projek-
tanci przygotują wariant uwzględniają-
cy zgłoszone uwagi, który będzie kom-
pilacją trzech wcześniejszych propozy-
cji, z nową lokalizacją włączenia do DK 
Nr 74. 

„Obecnie ciężarówki muszą niestety 
jeździć przez Hrubieszów, co stanowi du-
że zagrożenie dla wszystkich mieszkań-
ców. Przy głównych ulicach znajdują się 
bloki, domy mieszkalne, sklepy, ośrod-
ki zdrowia no i oczywiście szkoły, do któ-
rych chodzą nasze dzieci. Często jest tak, 
że skrzyżowania czy przejścia dla pieszych 
zablokowane są przez samochody cięża-
rowe. A dzięki tej drodze wreszcie wszyst-
ko się zmieni. Mam nadzieję, że powstanie 
ona jak najszybciej dzięki czemu na hru-
bieszowskich drogach będzie o wiele bez-
pieczniej” – mówił podczas spotkania 
jeden z mieszkańców Hrubieszowa.

Wykonawcą dokumentacji, której 
koszt to ponad 1 mln zł, jest konsorcjum 
firm: RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. 
z o.o. z Warszawy oraz RODEN Merno-
ki Iroda Korlatolt Felelossegu Tarsasag 
z Budapesztu. 

Budowa Północnej Obwodnicy 
Hrubieszowa to nie jedyne prace, któ-
re Zarząd Dróg Wojewódzkich ma za-
miar rozpocząć w 2022 roku na terenie 
Gminy Hrubieszów oraz powiatu hru-
bieszowskiego. 

Wyremontowany zostanie także 
ponad 12 km odcinek drogi wojewódz-

kiej Nr 844 – od Kamienia do Pobołowic 
oraz od Raciborowic do Odletajki a tak-
że 3 km odcinek DW Nr 850 od Sabaudi 
do Wieprzowa. Ponadto w ramach tzw. 
zadań wspólnych na terenie Gminy Hru-
bieszów planowana jest realizacja zada-
nia pn.: Budowa chodnika wzdłuż DW 
Nr 844 w miejscowości Janki o długo-
ści 386,10m.

Od 2019 roku, Samorząd Woje-
wództwa Lubelskiego wspólnie z Mia-
stem Hrubieszów i Gminą Hrubieszów, 
zrealizował kilka bardzo ważnych inwe-
stycji, które znacząco poprawiły bezpie-
czeństwo kierowców, pieszych czy ro-
werzystów oraz wpłynęły na podniesie-
nie komfortu życia mieszkańców. 

W 2019 roku wyremontowano po-
nad 1,5 km chodnika w mieście Hrubie-
szów na ulicy Żeromskiego za kwotę po-
nad 670tys. zł. Wybudowano także no-
wy chodnik o długości prawie 450 m w 
miejscowości Janki za kwotę 183 tys. zł.

W 2020 roku dokonano moderniza-
cji i remontu DW Nr 844 na odcinkach: 
Chełm – Kamień o długości prawie 5 km 
za kwotę 1,6 mln zł oraz w miejscowości 
Raciborowice o długości 1,2 km za kwo-
tę ponad 410 tys zł. 

W roku 2021 kontynuowano prace 
remontowe i modernizacyjne na DW Nr 
844 – wyremontowano ponad 4 km tej 
drogi na odcinku Białopole – Raciboro-
wice za ponad 2 mln zł, wybudowano 
kolejny odcinek chodnika w miejscowo-
ści Janki o długości ponad 330m za kwo-
tę ponad 106 tys zł oraz wyremontowa-
no chodnik w miejscowości Hrubieszów 
na ulicy Zamojskiej, o długości ponad 
500 m za kwotę 67 tys. zł. 
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Kołom  
     Wiejskich 

Serdecznie zapraszam na 

CIT-8,

CIT-D,

CIT-8/0

5 marca sobota 2022 r. godz. 11-15
6 marca niedziela 2022 r. godz. 11-15

Szkolenia  dedykowane

Gospody

- prowadzenie Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów;
- opodatkowanie KGW i wypełnianie deklaracji podatkowych CIT.

Zapisy pod numerem telefonu
mojego Biura Poselskiego

884 020 207

Jarosław 

Poseł na Sejm RP
Sachajko



Światowy Związek Żołnierzy AK 
Okręg Zamość w ramach upamięt-
nienia 80. rocznicy przemianowa-

nia Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową był organizatorem uroczysto-
ści patriotyczno-religijnych w  naszym 
regionie. Obchody przy współpracy za-
proszonych partnerów odbyły się kolej-
no w  Biłgoraju, Narolu, Hrubieszowie 
i w Zamościu.

80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, 
z  rozkazu Naczelnego Wodza generała 
Władysława Sikorskiego Związek Walki 

Zbrojnej został przemianowany w Armię 
Krajową. Największe i  najlepiej zorgani-
zowane podziemne wojsko w okupowa-
nej Europie. Upamiętniając tę ważną da-
tę na terenie działalności powyższych Kół 
Rejonowych ŚZŻAK O/Z  odbyły się uro-
czyste obchody patriotyczno-religijne 
z udziałem gości i mieszkańców. 

Wspólnym celem obchodów było 
uczczenie pamięci o  żołnierzach Armii 
Krajowej. To jak wielką daninę krwi   zło-
żyli, jak wiele poświecili i ofiarowali Żoł-
nierze Armii Krajowej staramy się jako ŚZ-

ŻAK O/Z od ponad 30 lat, dzięki społecz-
nej pracy członków i  przyjaciół Związ-
ku, upowszechniać wśród lokalnej spo-
łeczności, zwłaszcza młodych pokoleń. 
Poprzez podejmowane przedsięwzięcia 
na rzecz krzewienia wartości patriotycz-
nych i  etosu Armii Krajowej pielęgnuje-
my pamięć o ofierze, odwadze i wierno-
ści Ojczyźnie Bohaterów Zamojszczyzny, 
uczestników Powstania Zamojskiego.

 Obchody rocznicowe rozpo-
częły uroczyści w dniu 11.02.2022 r. w Bił-
goraju, zorganizowane przy współpracy 
ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Bił-
goraj, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w  Biłgoraju i  Parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej i WNMP w Biłgo-
raju. Pierwszym punktem programu by-
ła msza św. z udziałem pocztów sztanda-
rowych, przedstawicieli samorządów, de-
legacji kombatanckich, organizacji poza-
rządowych i  obywatelskich oraz licznej 
młodzieży szkolnej.

Uroczystości w  Narolu odbyły się 
14.02.2022 r. przy Pomniku Niepodległo-
ści z udziałem licznych gości i mieszkań-
ców Narola. Wspólna współpraca i zaan-
gażowanie różnych środowisk tj:, Staro-
sty Lubaczowskiego Zenona Swatka, Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Narol Grzegorza 
Dominika, Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w  Narolu Krzysztofa Szawary, ŚZ-
ŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Na-

rolu, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejono-
we w  Tomaszowie Lubelskim, Jednost-
ki Strzeleckiej 2033 im. gen. Józefa Ku-
stronia w Lubaczowie, Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Narolu, Parafii pw. Najświęt-
szej Marii Panny w  Narolu, Lokalnej Ry-
backiej Grupy Działania Roztocze w  Na-
rolu oraz Nadleśnictwa Narol pozwoli-
ły oddać hołd i uczcić  pamięć o Żołnier-
zach Armii Krajowej.

Uroczystości w Hrubieszowie zorga-
nizowane przy współpracy ŚZŻAK O/Z, 
ŚŻŻAK O/Z  Koło Rejonowego Hrubie-
szów i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalne-
go Zamojszczyzna odbyły się 14.02.2022 
r. przy Pomniku Żołnierza Polskiego Pań-
stwa Podziemnego Ziemi Hrubieszow-
skiej 1939-1945. Modlitwę w  intencji Oj-
czyzny i poległych odmówili Ojciec Wik-
toryn Krysa oraz ksiądz Wiesław Oleszek. 
Obchody wzbogacił występ solistki z Ze-
społu ,,Hubal”.

W celu upamiętnienia tej ważnej rocz-
nicy ŚZŻAK O/Z zorganizował 14.02.2022 
r. we współpracy z 3. Zamojskim Batalio-
nem Zmechanizowanym, 25. Batalionem 
Lekkiej Piechoty, Parafią pw. Zwiastowa-
nia NMP w  Zamościu oraz Stowarzysze-
niem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna 
uroczystości patriotyczno-religijne w Za-
mościu. Partnerem obchodów była Fun-
dacja PKO Banku Polskiego. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą św. odprawioną 

w kościele pw. Zwiastowania NMP w Za-
mościu. Następnie tradycyjnie przy po-
mniku Inspektoratu Zamojskiego AK od-
była się dalsza część programu. 

ŚZŻAK Okręg Zamość dziękuje part-
nerom uroczystości patriotyczno-religij-
nych 80. rocznicy przemianowania Związ-
ku Walki Zbrojnej na Armię Krajową za 
zaangażowanie w ich realizację i uroczy-
stą oprawę oraz wszystkim obecnym za 
udział w  obchodach i  wspólne oddanie 
hołdu Żołnierzom Armii Krajowej.

W czasie ferii “poszli w kamasze”W czasie ferii “poszli w kamasze”
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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

23 lutego 2022r. (środa), godz. 16.00-17.00: Spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem rozmo-
wy będzie książka Śmierć Komandora. Metafora się 
zmienia  autorstwa Haruki Murakami. Książnica Za-
mojska, ul. Kamienna 20.
26 lutego 2022r. (sobota), godz. 19.00: koncert or-
ganowy w wykonaniu prof. Michała Dąbrowskiego 
- kościół pw. Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów,
3 marca 2022r. (czwartek), godz. 20.00: Spektakl 
teatralny „Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego 
Żaka. Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.
5 marca 2022r. (sobota), godz. 18.00: Michał Bajor 
w koncercie - Kolor Cafe. Piosenki Włoskie i Francu-
skie. Zamojski dom Kultury, ul. Partyzantów 13.
6 marca 2022r. (niedziela), godz. 12.00: Bieg Tro-
pem Wilczym. Zalew Miejski.
6 marca 2022r. (niedziela), godz. 17.00: Koncert z 
okazji Dnia Kobiet
„Wszystko dla pań” w wykonaniu ZPiT „Zamojszczy-
zna”. Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.
6-10 marca 2022r.: 26. Międzynarodowe Dni Filmu 
Religijnego „Sacrofilm”. CKF „Stylowy” w Zamościu, 
ul. Odrodzenia 9.

9 marca 2022r. (środa), godz. 17.30 i 20.30: Spek-
takl „Berek, czyli upiór w moherze 2”. Zamojski Dom 
Kultury, ul. Partyzantów 13.
11 marca 2022r. (piątek), godz. 19.30: Koncert ze-
społu Raz, Dwa, Trzy. Zamojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.
18 marca 2022r. (piątek), godz. 18.00: Koncert Te-
resy Werner, Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 
13.
21 marca 2022r. (poniedziałek): Obchody Świato-
wego Dnia Poezji. Książnica Zamojska im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Kamienna 20.
25 marca 2022 r. (piątek), godz. 19.00: Spektakl pt. 
„Kobieta idealna”. Zamojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13.
9 kwietnia 2022r. (sobota), godz. 10.00 - 13.00: 
66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Przegląd Po-
wiatowy. Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.
10 kwietnia 2022r. (niedziela), godz. 9.00- 14.00: 
Kiermasz Wielkanocny - kiermasz twórczości ar-
tystycznej i wyrobów związanych z tradycją Świąt 
Wielkanocnych. Rynek Wielki w Zamościu.

Kalendarz najbliższych Kalendarz najbliższych 
wydarzeń w Zamościuwydarzeń w Zamościu

Ponad 100 ochotników z  woje-
wództwa lubelskiego zdecydo-
wało się wziąć udział w  szkole-

niu podstawowym w ramach projektu 
„Ferie z WOT”. 

Większość kandydatów do teryto-
rialnej służby wojskowej to osoby mło-
de w  wieku od 18 do 25 lat. Blisko 20% 
stanowią kobiety. Wśród nowo przyję-
tych są uczniowie, studenci oraz peda-
godzy. To głównie z  myślą o  nich lubel-
scy Terytorialsi już po raz czwarty zorga-

nizowali szkolenie podstawowe w  okre-
sie ferii. Na ferie w mundurze zgłosiły się 
również osoby z  dużo większym baga-
żem doświadczeń, reprezentujące róż-
ne zawody, m.in. sprzedawca, kierowca, 
pracownik ochrony, przedstawiciel han-
dlowy, kucharz, elektryk, ratownik me-
dyczny.

- Służba w  WOT pozwoli mi zdobyć 
cenne umiejętności, dzięki którym będę 
mógł działać na rzecz bezpieczeństwa oj-
czyzny, pomagać innym, czy obronić wła-

sny dom, gdy zajdzie taka potrzeba. Jestem 
nauczycielem w-fu i  pracuję z  młodzieżą. 
Bardzo ważne dla mnie jest to, aby zachę-
cać ich do patriotycznych postaw. Jako żoł-
nierz obrony terytorialnej będę mógł opo-
wiadać im o służbie, przełamywać stereoty-
py na temat wojska i zachęcać do wstąpie-
nia do WOT – mówi Andrzej Bartnikiewicz 
nauczyciel z Łukowa. 

- Szkolenie podczas ferii to bardzo do-
bry pomysł. Można w ciekawy sposób spę-
dzić czas wolny od nauki i  poznać fajnych 
ludzi. Uczę się w klasie mundurowej i swo-
ją przyszłość zawodową chciałabym zwią-
zać z  wojskiem. Wstępując do WOT chcia-
łam sprawdzić swoje możliwości, nauczyć 
się pracy z  bronią i  współdziałania w  gru-
pie. Instruktorzy są bardzo pomocni i cier-
pliwi, jestem bardzo zadowolona ze szkole-
nia i na pewno wytrwam do końca. - mówi 
Roksana Domańska, uczennica z powiatu 
chełmskiego.

Jedną z kandydatek do terytorialnej 
służby wojskowej jest również pani Hali-
na Niedźwiedź, pracownik Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w  Lublinie. - Zawsze 
chciałam zostać żołnierzem, a  w  WOT jest 
możliwość łączenia służby wojskowej z pra-
cą zawodową. W WKU zajmuję się rekruta-
cją do WOT. Jako żołnierz tej formacji bę-

dę mogła lepiej informować kandydatów 
o  tym, jak wygląda służba i  jak przygoto-
wać się do szkolenia podstawowego. – po-
wiedziała Halina Niedźwiedź.

Zajęcia pod okiem instruktorów 
z kompanii szkolnej 2 LBOT, realizowane 
są na terenie jednostki w  Dęblinie oraz 
w  Zamościu. Do dyspozycji przyszłych 
żołnierzy są również obiekty wojsko-
we do ćwiczeń taktycznych na Zajezie-
rzu i Sitańcu oraz strzelnice garnizonowe 
w  Dęblinie i  Hrubieszowie. Instruktorzy 

największy nacisk kładą na naukę prak-
tycznych umiejętności posługiwania się 
bronią, zasad zachowania na współcze-
snym polu walki, przetrwania w trudnych 
warunkach, udzielania pierwszej pomo-
cy medycznej oraz topografii. Wiedza 
i umiejętności ochotników zostaną zwe-
ryfikowane podczas egzaminu końco-
wego, który składa się z wielu zadań tak-
tyczno-ogniowych. Ukoronowaniem „Fe-
rii z WOT” będzie przysięga wojskowa na 
sztandar 2 LBOT, która odbędzie się już 26 
lutego w Lublinie. 

mailto:reklama@kurierzamojski.pl


W piątek, 18 lutego późnym wieczorem, dzień 
po 4. rocznicy śmierci swojej ukochanej żony 
Marty, zmarł Witold Paszt. Zmarł w wieku 68 lat 
po wyczerpującej chorobie.

Tata odszedł spokojnie w  domu, w  otocze-
niu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych 
zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami po-
przez swoją muzykę i  dobro, którym obdzielał 
każdego potrzebującego” - napisały córki Witol-
da Paszta, Natalia i Aleksandra, dziękując także 
za opiekę personelowi Wojewódzkiego Szpita-
la im. Jana Pawła II, a przyjaciołom za wsparcie 
w trudnym czasie.

Po śmierci muzyka, w sieci pojawiły się licz-
ne wpisy przyjaciół Witolda Paszta, pełne cie-
płych wspomnień, ale także ogromnego żalu.

„Będzie mi Ciebie, Wiciu, brakowało. Dzię-
kuję, że zostawiłeś nam tak piękną muzykę 
i wspomnienia.” - Rafał Brzozowski,

„Witku, przeżyliśmy wspólną muzyczną 
przygodę na trasie koncertowej w  USA. Uczy-
łam się od Ciebie  współbrzmienia głosów. Jest 
mi strasznie smutno, przytulam mocno Twoją ro-
dzinę, córki i wnuki. 

Płaczę, bo kiedy umiera artysta, umiera też 
jakaś część każdego z Nas” - Beata Kozidrak,

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś in-
formację o tym, że odszedł cudowny, ciepły czło-
wiek oraz wspaniały kolega. Wierzymy w to, że 
uśmiecha się do nas z  góry, trzymając za rękę 
ukochaną żonę, Martę.” - Alicja Majewska,

„Pierwszy raz spotkaliśmy się pół wieku te-
mu. Byliśmy młodzi, pełni marzeń, w  duszach 
grała nam muzyka. A  dziś się żegnamy. Witku 
dziękuję za to półwiecze spotkań przy wielu 
okazjach, dobre i serdeczne rozmowy. Niech Ci 
tam gra muzyka…” - Krzysztof Cugowski.

„Witku gdziekolwiek teraz jesteś wiedz, że 
wszyscy płaczemy. Już nic nie będzie takie sa-
me. Pamiętam cię od momentu, kiedy pojawiłeś 
się na scenie z  Voxami. Byłam zawsze twoją ci-
chą wielbicielką, podziwiałam twoją urodę i mu-
zykalność” - Maryla Rodowicz.

Informację o  uroczystościach pogrze-
bowych Witolda Paszta przekażemy na  
www.kurierzamojski.pl 

Radiowęzeł w  zamojskim 
zakładzie karnym nie cich-
nie i dociera do wszystkich 

więźniów przez cały dzień. Ma-
ła rozgłośnia radiowa zlokali-
zowana w  kompleksie kultural-
no-oświatowym, wysyła sygnał 
do każdej celi mieszkalnej.

Radiowęzeł – adresowany 
do  wszystkich skazanych, nada-
je komunikaty dotyczące życia 
więziennego, np. jadłospis, po-
gadanki, programy edukacyjne, 
konkursy, audycje o tematyce do-
pasowanej do  potrzeb osadzo-
nych. W ramach radiowęzła po-
pularyzowane jest także czytel-
nictwo. Prezentowane są najcie-
kawsze pozycje dostępne w wię-
ziennej bibliotece. Radiowęzeł 
w zakładzie karnym, to także mu-
zyka i jej odpowiedni dobór, któ-
ry wycisza i  relaksuje wprowa-
dzając osadzonych w  dobry na-
strój.

W jednostce penitencjarnej 
wszystkie cele wyposażone są 

w  głośniki radiowęzłowe. Wie-
lu skazanych nie posiada odbior-
ników telewizyjnych, wielu tak-
że nie ogląda telewizji, ale słucha 
radia, jest ono najpopularniej-
sze. Sygnał radiowęzła wyzna-
cza większości pobudkę i  ciszę 
nocną. Radio dla wielu jest pod-
stawowym środkiem kontaktu ze 
światem.

Skazani pracujący w  radio-
węźle, a  jest ich dwóch, współ-
tworzą audycje radiowe pod 
nadzorem wychowawcy. Pra-
ca na  tym stanowisku jak  mó-
wią, daje możliwość samorealiza-
cji oraz świadomość, że robią coś 
potrzebnego. Podczas pracy przy 
każdej z audycji wiedzą, że to co 
tworzą usłyszy prawie każdy osa-
dzony, dlatego  dokładają wszel-
kich starań, aby  informacje były 
rzetelne i  zrozumiałe dla każde-
go więziennego słuchacza. Rocz-
nie drogą radiowęzła w zależno-
ści od potrzeb nadawanych jest 
około 600 komunikatów, 450 au-
dycji radiowęzłowych o tematyce 

ekologicznej, historycznej, spor-
towej, religijnej itp.

Święto radia

Światowy Dzień Radia ob-
chodzony jest 13 lutego od 2012 
roku. Ma na  celu zwrócić uwa-
gę na  znaczenie radia jako środ-
ka komunikacji na świecie, zarów-
no w krajach rozwiniętych, gdzie 
stacje radiowe wykorzystują no-
we technologie, jak  i  w krajach 
rozwijających się, gdzie radio sty-
muluje rozwój społeczeństwa. 
Nie od dziś wiadomo, iż w każdej 
jednostce penitencjarnej radio-
węzeł stanowi główny nośnik in-
formacji.

Radiowęzeł za kratkamiRadiowęzeł za kratkami Osadzeni z Hrubieszowa będą pracować  Osadzeni z Hrubieszowa będą pracować  
w Nadleśnictwiew Nadleśnictwie

Kijkowe ferie w ZamościuKijkowe ferie w Zamościu

Emeryci i renciści mogą dorobić więcejEmeryci i renciści mogą dorobić więcej

Czterech chętnych do przebudowy ulicy PartyzantówCzterech chętnych do przebudowy ulicy Partyzantów
Hrubieszowscy leśnicy oddali hołd Armii KrajowejHrubieszowscy leśnicy oddali hołd Armii Krajowej
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Miasto Zamość zaprasza na „Kijkowe ferie” - 
czyli spotkania na feriach w Zamościu z in-
struktorem nordic walking.

Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbyły się 19 lu-
tego, a na kolejne można przybyć 26 lutego 2022 r. o go-
dzinie 12:00, 15:00 lub 18:00.

Spacerowicze wyruszą spod zamojskiego ratusza.

- Prosimy zabrać ze sobą kijki do nordic walking oraz do-
bry humor! - apelują organizatorzy.

Każdy trening potrwa ok. godziny. Udział jest bezpłatny!

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury 
i renty będą mogły więcej dorobić do swo-
ich świadczeń. Limity zmieniają się 1 mar-

ca. Świadczeniobiorcy muszą też pamiętać, by do 
końca lutego powiadomić Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych o przychodach z ubiegłego roku.

Obowiązek informowania ZUS o  przychodach 
i  limity dorabiania nie dotyczą emerytów, którzy 
ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat – ko-
biety, 65 lat – mężczyźni). Za to młodsi emeryci i ren-
ciści muszą uważać na swoje dodatkowe przychody. 

Dobra wiadomość jest taka, że od 1 marca limity 
przychodów wzrosną, ponieważ wzrosło przeciętne 
wynagrodzenie w Polsce. To znaczy, że będzie moż-
na więcej dorobić do świadczenia z ZUS bez ryzyka 
jego zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty. 

Od marca bezpieczna kwota dodatkowych mie-
sięcznych zarobków będzie wynosić maksymalnie 
4196,60 zł brutto (o ponad 236 zł więcej niż dotych-
czas). Powyżej tej kwoty świadczenie będzie odpo-
wiednio zmniejszane za miesiąc, w  którym doszło 
do przekroczenia limitu. Dopiero po przekroczeniu 
kwoty 7793,70 zł brutto wypłata emerytury czy renty 
będzie zawieszana. Takie same zasady dotyczą obec-
nie osób pobierających renty socjalne. 

Do limitów wliczają się tylko przychody, od któ-
rych obowiązkowe są składki na ubezpieczenia spo-
łeczne. Chodzi więc między innymi o wynagrodze-
nia z  umowy o  pracę, umowy-zlecenia, przychody 
z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej czy z pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Rozliczeniu 
podlegają również zarobki z pracy za granicą.

Powiadom ZUS o przychodach za 2021 r.

Raz do roku pracujący renciści i  wcześniejsi 
emeryci muszą też poinformować ZUS o  przycho-
dach osiągniętych w poprzednim roku. Do końca lu-
tego mają czas na dostarczenie zaświadczeń wysta-
wionych przez pracodawców za 2021 rok. Pracodaw-
cy powinni w  zaświadczeniach wskazać przychody 
w  rozbiciu na poszczególne miesiące, bo dzięki te-
mu ZUS będzie mógł zastosować najkorzystniejszy 
dla emeryta lub rencisty wariant rozliczenia.

Osoby, które prowadzą własne firmy, piszą 
oświadczenie do ZUS samodzielnie. W ich przypad-
ku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Nadleśnictwo Strzelce podpisało porozu-
mienie z Zakładem Karnym w Hrubieszo-
wie, które stało się fundamentem dla przy-

szłych działań mających na celu  resocjalizację, a 
także edukację przyrodniczą więźniów z hrubie-
szowskiego zakładu. 

Współpraca pomiędzy Nadleśnictwem a Za-
kładem Karnym daje możliwość pracy więźniów na 
rzecz hrubieszowskich lasów, która to rozpocznie 
się już od marca tego roku. Popisanie umowy by-
ło możliwe dzięki pomocy oraz wsparciu wicemini-
stra sprawiedliwości dr. Marcina Romanowskiego, 
starosty powiatu hrubieszowskiego Anety Karpiuk, 
członka zarządu powiatu Marcina Zająca, Dyrektora 
SPZOZ Alicji Jarosińskiej oraz z ramienia Służby Wię-
ziennej: dyrektor okręgowy Służby Więziennej ppłk 
Cyprian Bas, a także zastępca dyrektora Zakładu Kar-
nego w Hrubieszowie ppłk Tomasz Buczek. Resocja-
lizacja przez pracę jest coraz popularniejsza w na-
szym kraju, również dzięki zaangażowaniu przed-
siębiorstw mogących dać odpowiednie warunki 
pracy dla osadzonych. Działanie te, dają możliwość 
więźniom wyjścia poza więzienne mury, obserwacji 
zmieniającego się świata oraz co istotne spłacania 
zadłużeń, potwierdzają to słowa wiceministra spra-
wiedliwości: 

„Praca jest tą formą resocjalizacji, która jest naj-
bardziej skuteczna. Jest również efektywna z punk-
tu widzenia osadzonych. Często są to osoby, które 
mają różnego rodzaju zobowiązania, w szczególno-
ści alimentacyjne. Odpłatna praca pomaga im te zo-
bowiązania spłacać. Ale również jest to forma przy-
wracania osadzonych do społeczeństwa.” – podkre-
śla dr Marcin Romanowski.

13 lutego hrubieszowscy le-
śnicy na czele z nadleśniczym 
mgr inż. Krzysztofem Gron-
kiem, a także w towarzystwie 
wiceministra dr. Marcina Ro-
manowskiego, starosty po-
wiatu hrubieszowskiego Ane-
ty Karpiuk, członka zarzą-
du powiatu hrubieszowskie-
go Marcina Zająca, oraz dele-
gacji Służby Więziennej: Dy-
rektora Okręgowego Służ-
by Więziennej ppłk Cypriana 
Basa, oraz Zastępcy Dyrekto-
ra Zakładu Karnego w Hrubie-
szowie ppłk Tomasza Buczka 
złożyli hołd, oraz wieńce upa-
miętniające poległych żołnie-
rzy AK w 80. rocznicę powsta-
nia Armii Krajowej. 

80 lat temu, 14 lutego 1942 
r. poprzez rozkaz Naczelnego 
Wodza gen. Władysława Sikor-
skiego ówczesny Związek Walki 
Zbrojnej został przekształcony 
w Armię Krajową, była to odpo-
wiedź na potrzebę scalenia i lep-
szej organizacji oddziałów kon-
spiracyjnych, a  także podpo-
rządkowaniem ich rządowi RP 
w Londynie.

Waleczną historię oddzia-
łów AK w powiecie hrubieszow-
skim przybliżył radny Marcin Za-
jąc:  „Zadaniem instytucji pań-
stwowych i  samorządowych jest 
dbanie i  pielęgnowanie historii 
naszych ziem, przez które prze-
lało się wiele krwi. Nasi Ojcowie 

i  Dziadkowie, walczyli na tych 
terenach z  dwoma okupanta-
mi, jednym z zachodu, drugim ze 
wschodu, nie możemy zapomnieć 
o  determinacji i  chęci odzyska-
nia niepodległości przez naszych 
przodków, należy o tym pamiętać 
szczególnie teraz w obliczu nara-
stającego konfliktu, przykładem 
dobrej współpracy są działania 
pomiędzy Ministerstwem Spra-
wiedliwości, Powiatem Hrubie-
szowskim, Nadleśnictwem Strzel-
ce oraz Służbą Więzienną. Wielu 
z  naszych poprzedników stano-
wiło siłę oporu dla najeźdźców, 
wielu z nich przepłaciło to życiem, 
proszę i apeluje, nie zapominajmy 
o historii i poświęceniu poległych. 
Cześć i Chwała Bohaterom.”

14 lutego 2022 r. Miasto Zamość dokonało otwar-
cia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym 
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 3327L od km 0+012 do km 0+848 ulicy 
Partyzantów w Zamościu (odcinek od ronda Bra-
ci Pomarańskich do ronda przy II LO)”.  Wpłynęły 
cztery oferty od wykonawców.

W ramach zadania przewidziano: przebudowę 
nawierzchni jezdni, budowę parkingu, przebudo-
wę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów pu-
blicznych, budowę ciągu pieszo- rowerowego, prze-
budowę skrzyżowań ulic podporządkowanych, bu-
dowę wiat przystankowych wraz z montażem ławek, 
koszy na śmieci i tablic reklamowych, budowę kana-
lizacji sanitarnej, wymianę kabla oświetleniowego, 
przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału 
technologicznego.

Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana 
umowa na realizację zadania.

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok na 
zadania powiatowe i zadania gminne.

Zmarł Witold PasztZmarł Witold Paszt
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Siewnik 2 m. do zboża, wóz kon-
ny z zaczepem do ciągnika, ko-

parka do ziemniaków “gwiazda”. Tel. 
515 601 266

Sprzedam opony Klebers 
195x60x15, w dobrym stanie, 300 

zł. Tel. 602 247 516

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

Tel. 571 488 502

Grabarka 7-gwiazdowa 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM
Dom drewniany, 60m2, kryty blachą, 

okna plastikowe, CO, gaz, garaż. Dział-
ka 200m2, Zamość. Cena – 285 tys. Zł. Tel. 
665 295 934.

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

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

Sprzedam 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 gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

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

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 

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

ZAMIENIĘ

Mieszkanie M3 pierwsze piętro zamie-
nię na szeregowiec za dopłatą. Tel. 

727 736 614

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 
mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 

696 196 411

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
Sprzedam maszynę Łucznik, waliz-

kowa, w dobrym stanie. Tel. 602 
247 516

Wersalka jak nowa, mało używana, 
jasna, 700 zł. Tel. 602 247 516

Rowery 4 szt. Tel. 608 074 175

Drewno rozpałkowe, huśtawki 
ogrodowe. Tel. 608 074 175

Maszyna do pisania walizkowa, Eri-
ca 30-50 zł. Tel. 605 098 505

Wiertarka 16 cm z uchwytem 16 
cm, 50 zl. Tel. 605 098 505

Wiertarka Celma z uchwytem 13 
cm, 50 zł. Tel. 605 098 505

Sprzedam słupki metalowe, rury – 
grube ścianki. Tel. 665 225 697

Sprzedam młynek stary, sprawny i 
wałek do cyrkularki (piły tarczowej), 

mały 35 cm dł. Na stożek i jeden pasek 
klinowy. Tel. 884 639 376

Sprzedam topiarkę do wosku marki 
Thompson. Tel. 605 665 254

Tanio sprzedam garaż drewniany, 
rozbierany. Tel. 605 665 254

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

ZWIERZĘTA
Kupię kozę mleczną.  

Tel. 790 532 060

Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 
źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

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

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, mikrofalów-
kę. Tel. 790 532 060

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

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

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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 3011

INNE
Szukam 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
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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

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 kobiety. 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

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód sto-
larza. Tel. 509 478 961

Kopanie działki. Pilne tel. 513 042 729

Prace: wycinka drzew, naprawy 
ogrodzie, spawanie, naprawy w 

domu. Tel. 792 184 243

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

całodobowa. Tel. 510 691 982

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

514 568 954

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

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

praktyka. Tel. 888 988 582

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

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

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
SPRZEDAM

 ■ Dystrybutor paliwa 3 szt. - 500 zł/ szt.
 ■ Szafka BHP 2 szt. - 200 zł/szt.
 ■ Cysterna 2000l - 1000 zł

TEL. 606 209 639

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

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 #8, 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 #6/2022: „Była piąta  

 w kolejce”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek 
otrzyma Pani Żaneta Hojda z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 29 lutego 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

Ciastka palmiery
100 g
cena za 1 kg = 29,90

2 1 szt.
99

8,99

Lemoniada gazowana  
o smaku cytrynowym
1 litr

7 1 szt.
99

Ciasto francuskie/ 
kruche 
230 g
cena za 1 kg = 10,832 1 szt.

49

od  22.02 do 05.03.2022 r.

50 %
TANIEJ

Z KARTĄ
DRUGI PRODUKT

cena
bez karty 91 opak.

51

Roladka kozia Sainte Maure 
7,13 za 1 szt. przy zakupie 2 szt. cena z kartą
9,51 za 1 szt. przy zakupie 1 szt. 
200 g
cena za 1 kg = 47,55 / 35,65

 


