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Nadal dostępne są środ-
ki finansowe dla miesz-
kańców Zamościa, którzy 

chcą wymienić swój stary ko-
cioł na nowoczesne i ekologicz-
ne urządzenie – kocioł gazowy 
albo przyłączyć się do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Prezydent 
Miasta Zamość ogłasza ponow-
ny nabór wniosków o  udziele-
nie dotacji do wymiany starych 
urządzeń grzewczych. 

Kompletne wnioski (wraz 
z wymaganymi załącznikami) na-
leży składać od 15 marca 2022 r. 
do 31 marca 2022 r. w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miasta 
Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, 
w  godzinach pracy Urzędu. For-
mularz wniosku o udzielenie do-
tacji na 2022 r. wraz z  wymaga-
nymi załącznikami dostępny jest 

w Biurze Obsługi Interesanta oraz 
w  Biuletynie Informacji Publicz-
nej (zakładka Informacje o środo-
wisku Wnioski).

Podobnie jak w poprzednim 
naborze wysokość dotacji wy-
nosi:

1. osoby fizyczne – do 60% 
kosztów wykonania zadania, 
ale nie więcej niż 6 000,00 zł 
brutto,

2. wspólnoty mieszkaniowe – 
do 40% kosztów wykonania 
zadania, ale nie więcej niż 20 
000,00 zł brutto,

3. osoby prawne – do 40% 
kosztów wykonania zadania, 
ale nie więcej niż 4 000,00 zł 
brutto,

4. przedsiębiorcy – do 40% 
kosztów wykonania zadania, 
ale nie więcej niż 4 000,00 zł 
brutto,

5. jednostki sektora finansów 
publicznych, będące gmin-
nymi lub powiatowymi oso-
bami prawnymi – do 40% 
kosztów wykonania zadania, 

ale nie więcej niż 4 000,00 zł 
brutto.

Dotacja celowa może być 
udzielona na dofinansowanie 
kosztów obejmujących zmia-
nę systemu ogrzewania, oparte-
go na paliwie stałym, w  budyn-
kach, lokalach mieszkalnych lub 
lokalach użytkowych, polegają-
cą na likwidacji starych – nisko-
wydajnych, nieekologicznych, 
ale działających i  funkcjonują-
cych kotłów węglowych i  trwa-
łym zastąpieniu ich przez nowe, 
wysokosprawne i  ekologiczne 
źródło ogrzewania w postaci ko-
tła opalanego paliwem gazowym 
lub podłączenia do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej. Wydatki na po-
wyższe inwestycje, mogą być 
przeznaczone wyłącznie na: za-
kup, dostawę i  montaż nowego 
źródła ciepła, demontaż i  znisz-
czenie starego źródła ciepła.

Prezydent Miasta i  Urząd 
Miasta Zamość zapraszają za-
mościan do składania wniosków 
o  udzielenie dotacji w  trosce 
o  zdrowie mieszkańców nasze-
go miasta oraz jakość powietrza, 
którym wszyscy oddychamy.
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Przed nami 44. Kiermasz WielkanocnyPrzed nami 44. Kiermasz Wielkanocny

Walczyli o diamentowe indeksy AGHWalczyli o diamentowe indeksy AGH

Puchatkowe spotkaniaPuchatkowe spotkania
Nowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOKNowe warunki przyjęcia odpadów na PSZOK

Wymiana pieca wciąż z dopłatąWymiana pieca wciąż z dopłatą

22 marca 2022r. (wtorek) godz. 16.30 - 17.30: Za-
jęcia taneczne z Zespołem Pieśni i Tańca „Zamojsz-
czyzna” dla dzieci z Ukrainy. Zamojski Dom Kultury, 
ul. Partyzantów 13. Wiek uczestników 7-10 lat. Zaję-
cia są bezpłatne, nie obowiązują zapisy.

25 marca 2022 r. (piątek), godz. 19.00: Spektakl 
pt. „Kobieta idealna”. Zamojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.

26 marca 2022r. (Sobota, godz. 10.00-13.00: Spo-
tkanie kręgu wsparcia poświęcone sytuacji na Ukra-
inie. Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

9 kwietnia 2022r. (sobota), godz. 10.00 - 13.00: 
66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Przegląd 
Powiatowy. Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 
13.

10 kwietnia 2022r. (niedziela), godz. 9.00- 14.00: 
44. Kiermasz Wielkanocny oraz 45. Konkurs na Pal-

mę i Pisankę Wielkanocną. Rynek Wielki w Zamo-
ściu.

10 kwietnia 2022r. (niedziela), godz. 19.00-
20.30: Wielkopostny Koncert Symfoniczny. Wystą-
pią Natalia Niemen  - Śpiew etniczny, Justyna Kowy-
nia – Mezzosopran, Chór Miasta Siedlce, Dyrygent – 
Tadeusz Wicherek. W programie:

Karl Jenkins – Oratorium ,,StabatMater”Kościół 
Rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP, ul. Staszi-
ca 1.

21 kwietnia 2022r. (czwartek), godz. 10.00-
13.00: 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Prze-
gląd Powiatowy. Zamojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13.

23 kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 16.00 i 19.00: 
Komedia kryminalna „Porwanie”. Zamojski Dom 
Kultury, ul. Partyzantów 13. 

Kalendarz najbliższych  wydarzeń w ZamościuKalendarz najbliższych  wydarzeń w ZamościuWarzywa z własnego ogródka

Jarosław Sachajko

Zapraszam na 
szkolenia z 

allelopatii
zdrowe, organiczne & pewne 

- czy chcesz mieć wpływ na to, co jesz?
- czy chcesz spożywać produkty zdrowe, 
bez pestycydów i GMO?

tylko produkcja własna może zapewnić
te i inne korzyści
- chcesz wiedzieć, od czego zacząć,
zapisz się na darmowe szkolenie z

ALLELOPATII

Poseł na Sejm RP

miejsce:
Zamość, Klub Wspomnienie PRL-u, 
ul. Łukasińskiego 12

terminy: 
18, 19, 20 marca 
1, 2, 3 kwietnia 2022 roku

zapisy:
numer telefonu mojego 
Biura Poselskiego: 

884020207
Wiele mówi się teraz o  bezpieczeń-
stwie żywnościowym Polski, ludzie 
z troską pytają rządzących, czy nie za-
braknie żywności w  Polsce? W  obli-
czu konfliktu na Ukrainie istotna sta-
je się też suwerenność żywnościo-
wa, a  w  związku z  exodusem naro-
du Ukraińskiego na tereny Rzeczy-
pospolitej te pytania i niepokoje stają 
się jeszcze bardziej aktualne i ważne. 
Znaleźliśmy się w  sytuacji, gdy owo 
bezpieczeństwo może być zagrożo-
ne, choćby przez nagły wzrost liczby 
ludności, która de facto nagle pojawi-
ła się na naszym terenie – w tej chwi-
li po 14 dniach wojny szacuje się, że 
na terenie Polski znajduje się już po-
nad milion uchodźców, a  liczba ta 
nieustannie rośnie. I  choć rządzący 
uspokajają nas, że żywności nie za-
braknie, warto pomyśleć o możliwo-
ściach uprawy własnego ogródka, 
zwłaszcza gdy spoglądamy na rosną-
cą gwałtownie cenę produktów spo-
zywczych.

Istotne jest to, że kiedy mówimy 
o  bezpieczeństwie żywnościowym, 
nie możemy zapominać o  jej donio-
słym wpływie na nasze zdrowie, gdyż 
jednym z  czynników wpływających 
na bezpieczeństwo żywności niewąt-
pliwie jest stosowanie przez produ-
centów pestycydów i innych środków 
ochrony roślin oraz nawozów, które, 
niestety, mają negatywny wpływ na 

nasze zdrowie i mogą prowadzić do 
poważnych chorób i  alergii. Mówiąc 
zatem o  tak ważnym aspekcie żyw-
ności, jakim jest jej bezpieczeństwo, 
należy postawić na zdrową żywność. 
Jednym ze sposobów zapewnie-
nia sobie dostępu do zdrowej żyw-
ności jest kupowanie warzyw i owo-
ców z produkcji ekologicznej – te jed-
nak są obecnie dość drogie, dlatego 
warto rozważyć tańszą alternatywę 
- założenie przydomowego ogródka 
czy warzywnika, w którym będziemy 
mogli uprawiać własne owoce, rośli-
ny i warzywa z pełnym wglądem w to, 
czym je nawozimy.

Korzyści, jakie płyną z  uprawy 
własnego ogródka, są nie do prze-
cenienia. Pandemia zachęciła Pola-
ków do wyjazdu na wieś, na tereny 
zielone, wiele osób zaczęło się trud-
nić uprawą własnych warzyw i owo-
ców – to niewątpliwie pozytywne 
aspekty pandemii. Posiadanie wła-
snego ogórka, prócz posiadania pro-
duktów o  ekologicznych walorach, 
wiąże się bowiem z  szeregiem ko-
rzyści zdrowotnych. Spędzamy wię-
cej czasu na świeżym powietrzu i do-
starczamy sobie tak ważnej w naszej 
szerokości geograficznej witaminy 
D3 – niezbędnej do budowania od-
porności organizmu. Nadto badania 
wykazały, iż przybywanie w ogrodzie 
wśród zieleni poprawia nam nastrój. 

To z kolei przyczynia się do wytwarza-
nia hormonu szczęścia, a ten przyda 
się nam w  dzisiejszych niepewnych 
czasach. Biorąc pod uwagę te wszyst-
kie kwestie, chcę zachęcić mieszkań-
ców Zamościa i  okolic do produkcji 
własnych warzyw i  owoców, a  tym 
samym do wpływania na to, co je-
dzą i  skąd czerpią produkty żywno-
ściowe. Dlatego też, począwszy od 
18 marca przez dwa kolejne week-
endy (18, 19, 20 marca i 1, 2, 3 kwiet-
nia), będę organizował szkolenia z za-
kresu allelopatii, podczas których za-
interesowani dowiedzą się, jak zapla-
nować swój ogród, by móc z  niego 
w  pełni korzystać. Allelopatia znana 
jest od wieków, ale dziś z pokorą do 
niej wracamy, gdyż jest sposobem 
na ekologiczną uprawę roślin. Dzię-
ki szkoleniom z  allelopatii dowiemy 
się, jak  ograniczyć ilość sztucznych 
środków chemicznych w ogrodzie na 
rzecz pięknych i pożytecznych zesta-
wień roślinnych. Odpowiednie postę-
powanie allelopatyczne sprawi, że ro-
śliny warzywne i owocowe będą pięk-
ne, zdrowe, a plony obfite. 

Serdecznie zapraszam i  zachę-
cam, by wziąć odpowiedzialność za 
zdrowie własne i  swojej rodziny. Za-
pisy na szkolenia, które są bezpłatne, 
prowadzone są za pośrednictwem 
mojego Biura Poselskiego pod nu-
merem telefonu 884020207.

Muzeum Zamojskie w Za-
mościu i Zamojski Dom 
Kultury zapraszają na 

44. Kiermasz Wielkanocny. Wy-
darzenie odbędzie się w Niedzie-
lę Palmową 10 kwietnia 2022 r. w 
godz. 9.00-14.00 na Rynku Wiel-
kim w Zamościu.

Organizatorzy zapraszają   do 
udziału w kiermaszu firmy i oso-
by prywatne, które chcą sprzeda-
wać lub promować swoje produk-
ty związane ze Świętami Wielka-
nocnymi.

Własne stoliki lub stoiska moż-
na ustawić na płycie Rynku Wiel-
kiego od godz. 8.00 po uprzednim 
uzgodnieniu miejsca z organizato-
rem – biuro organizacyjne w Mu-
zeum Zamojskim.

W dniu imprezy pobierana bę-
dzie opłata – 20 zł za stoisko o wy-
miarach 1 m x 1 m /1m2/ (więk-
sze stoiska – opłata odpowiednio 
większa). Warunkiem udziału w 
Kiermaszu jest wypełnienie karty 
zgłoszenia i dostarczenie jej do Za-
mojskiego Domu Kultury lub prze-

słanie e-mailem: organizacja@zdk.
zamosc.pl najpóźniej do  1 kwiet-
nia 2022 r. Kartę zgłoszenia można 
pobrać ze strony: zdk.zamosc.pl

Od 1 kwietnia 2022 r. każ-
dy, kto będzie chciał do-
starczyć odpady komu-

nalne selektywnie zbierane do 
PSZOK – ów, będzie zobowiąza-
ny do okazania pracownikowi 
przed przyjęciem odpadu, jed-
nego z niżej wymienionych do-
kumentów: 

- dokumentu potwierdza-
jącego złożenie deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
- kopii deklaracji potwierdzo-
nej przez Urząd o wysoko-
ści opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
- dowodu uiszczenia opłaty lub 
dokumentu potwierdzającego 
naliczanie opłaty, obowiązujące 
w danym roku.

Warunkiem przyjęcia odpa-
dów na PSZOK będzie okazanie 
jednego z w/w dokumentów. Na 
naszym terenie działają dwa ta-
kie punkty:

- ul. Droga Męczenników 
Rotundy 2, Zamość przy Za-
kładzie Transportu Odpadów 
- al. 1- go Maja 16, Zamość przy 
Oczyszczalni Ścieków

W I Liceum Ogólnokształcącym w Za-
mościu odbyły się zawody II etapu XV 
Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamen-

towy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Uczniowie szkół średnich z wojewódz-
twa lubelskiego (w tym 10 reprezentantów 
gospodarzy) zmierzyli się z zadaniami z ma-
tematyki, informatyki, fizyki, chemii oraz geo-
grafii. Komisjom przedmiotowym przewod-
niczyli pracownicy naukowi AGH: dr Mirosław 
Luśtyk z Wydziału Matematyki oraz dr hab. 
inż. Jacek Tarasiuk z Wydziału Fizyki i Informa-
tyki Stosowanej. Na najlepszych czekają in-
deksy tej renomowanej krakowskiej uczelni.

Książnica  Zamojska im. Stanisła-
wa Kostki Zamoyskiego zaprasza 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z 
opiekunami na „Puchatkowe” spo-
tkania.

W programie zajęć: głośne 
czytanie książeczek, projekcje 
bajek, zabawy plastyczne, mu-
zyczne integracyjne. Spotka-
nia odbywać się bedą w każdą 
środę w godz. od 11.00-13.00. 
Zapisy pod nr tel. 84 62 711 
54 wew. 28 lub 29. Ilość 
miejsc ograniczona.

mailto:organizacja@zdk.zamosc.pl
mailto:organizacja@zdk.zamosc.pl
http://zdk.zamosc.pl


Monika Zawiślak 
- radna Rady 
Miasta Zamość 

obecnej kadencji, zosta-
ła powołana na stanowi-
sko dyrektora Delegatu-
ry Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Za-
mościu. W  zamojskiej 
Delegaturze LUW nie by-
ło dyrektora od czasu 
tragicznej śmierci Seba-
stiana Paula (17 listopa-
da 2021r.)

Nowa dyrektor nomi-
nację odbiera we wtorek 
15 marca, a  obowiązki za-
cznie wykonywać od środy 
16 marca. Mandat radnej 
Rady Miasta Zamość zło-

żyła 8 marca. Mandat zdo-
była w wyborach samorzą-
dowych w 2018 roku na ka-
dencję 2018 - 2023, startu-
jąc z KWW Prawo i Sprawie-
dliwość. Monika Zawiślak 
ma 36 lat, jest nauczycielką 
w  Szkole Katolickiej w  Za-
mościu.
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Nowa dyrektor DelegaturyNowa dyrektor Delegatury
 LUW w Zamościu LUW w ZamościuRondo w budowieRondo w budowie

Partnerzy w pomaganiuPartnerzy w pomaganiu

SZUKASZ �WIEŻYCH, SMACZNYCH 
I ZDROWYCH PRODUKT�W? 
WYHODUJ JE SAM.

SERDECZNIE ZAPRASZAM NA CYKL

BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ

Projektowanie warzywnika bez użycia
�rodk�w ochrony ro�lin i nawoz�w
Zapraszam Mieszkańców Zamościa, Hrubieszowa, 

Tomaszowa Lub. i okolic 

Zgłoś uczestnictwo pod
numerem telefonu mojego 
Biura Poselskiego

884 020 207

11-13 marca;

22-24 kwietnia 

Jarosław 

Poseł na Sejm RP
Sachajko

terminy szkole�:

14 marca do Zamościa dotarł transport 
darów z naszego miasta partnerskie-
go Weimar w Niemczech, m.in. 13 ton 
żywności i leków. To już drugi trans-
port pomocowy, który Miasto Weimar 
zorganizowało w ostatnim okresie. 

Miasto Weimar jest miastem part-
nerskim Miasta Zamość od 25 maja 
2012 r. Współpraca miast dotyczy kul-
tury, ochrony zabytków, gospodarki, 
ochrony środowiska i spraw społecz-
nych. Zabytki Weimaru, podobnie jak 
zamojski zespół staromiejski, wpisane 
zostały na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Miasto liczy ok. 65 tys. 
mieszkańców i położone jest w landzie 
Turyngia.

We wtorek (15.03.2022 r.) wyruszył 
z Zamościa kolejny transport pomo-
cy humanitarnej do Żółkwi na Ukrainie. 
Dary osobiście dostarczyli m.in. Prezy-

dent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz 
Nadburmistrz Wemiaru Peter Kleine.

- Ogromną pomoc i wsparcie otrzy-
maliśmy także od Pana Christopha „Ozzy” 
Weingartena i Petera Kobienia z miejsco-
wości Wenden w Niemczech, którzy dzię-
ki hojności mieszkańców swojego miasta 

- opłacili dzierżawę namiotu, w którym 
obecnie mieści się Punkt Recepcyjny dla 
uchodźców z Ukrainy (ul. Zamoyskiego 
62, Zamość) oraz sfinansowali zakup 45 
dystrybutorów do wody z przeznacze-
niem do punktu recepcyjnego oraz miej-
skich noclegowni dla uchodźców. - infor-
muje zamojski magistrat.

Ruszyła budowa ronda 
na skrzyżowaniu ul. Okrzei 
i Dzieci Zamojszczyzny. W 
miejscu tym kierowcy napo-
tkają utrudnienia w ruchu.

- Od wtorku, 15 marca 
został zamknięty odcinek ul. 

Okrzei: od Hotelu Alex do ul. 
Dzieci Zamojszczyzny. Zwią-
zane jest to z budową ronda 
na skrzyżowaniu ul. Okrzei i 
Dzieci Zamojszczyzny. - in-
formuje zamojski magistrat. 
Odcinek ten zamknięty bę-
dzie do połowy maja 2022r.
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Zbiórka darów da uchodźców z UkrainyZbiórka darów da uchodźców z Ukrainy

Zakład Karny w Zamościu rozpoczyna współpracę Zakład Karny w Zamościu rozpoczyna współpracę 
z Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgorajz Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgoraj

Uchodźcy z Ukrainy otrzymają  Uchodźcy z Ukrainy otrzymają  
świadczenia rodzinne z ZUSświadczenia rodzinne z ZUS

Rusza kwalifikacja wojskowaRusza kwalifikacja wojskowa

Biuro Posła Jarosława Sachaj-
ko organizuje w dniach 22-
31 marca zbiórkę darów dla 

uchodźców z Ukrainy. 

Chcesz pomóc? 

Przynieś do biura poselskie-
go w godz. 10.00 - 14.00 na ul. Ry-
nek Wielki 2 w Zamościu: pieluchy 
tetrowe, pieluchy jednorazowe, 
ceraty dla dzieci, słoiczki z pokar-
mem dla niemowląt, soczki, owoce 
w tubkach, butelki dla niemowląt, 
kaszki na mleku modyfikowanym, 
mleko modyfikowane dla niemow-
ląt, kocyki, rękawiczki, skarpetki dla 
niemowląt i małych dzieci, podpa-
ski higieniczne, wkładki. 

Kontakt: 

Dyrektor Biura Aleksandra Woj-
tyna - Tel. 884 020 207

Asystentka Posła Ewa Kosarska  
- Tel. 695 206 504

Uchodźcy z  Ukrainy, 
którzy zostaną w  Pol-
sce, otrzymają świad-

czenia na dzieci z  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Przedtem muszą wyrobić 
sobie i  dzieciom polskie nu-
mery PESEL. ZUS udostęp-
ni wnioski o świadczenia ro-
dzinne już niebawem, będą 
elektroniczne.

Ustawa o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego 
państwa na 18 miesięcy legali-
zuje pobyt w  Polsce uchodź-
ców z  Ukrainy, którzy przyby-
li do naszego kraju od 24 lute-
go i zamierzają pozostać w Pol-
sce. Na tej podstawie uchodźcy 
uzyskają m.in. dostęp do pol-
skiego rynku pracy. Jeśli będą 
mieszkać w Polsce z dziećmi, to 
otrzymają też prawo do szere-
gu świadczeń rodzinnych wy-
płacanych przez ZUS: świad-
czenia wychowawczego 500+, 
Rodzinnego Kapitału Opie-
kuńczego, dofinansowania do 
żłobka, klubu dziecięcego lub 

dziennego opiekuna, a  także 
do świadczenia „Dobry Start 
300+” na wyprawkę szkolną. 

Specustawa daje więc 
uchodźcom uprawnienia, ja-
kie mieli już wcześniej obywa-
tele Ukrainy, którzy przed roz-
poczęciem wojny mieszka-
li w  Polsce. – Specustawa skra-
ca jedynie ścieżkę legalizacji po-
bytu dla uchodźców z  Ukrainy, 
którzy przekroczyli bezpośred-
nią granicę od 24 lutego, co jest 
uzasadnione szczególną sytu-
acją panującą w tym kraju – za-
uważa prezes ZUS, prof. Gertru-
da Uścińska.

Rodzice i  opiekunowie 
tymczasowi dzieci będą otrzy-
mywać świadczenia rodzin-
ne przez okres pobytu z dzieć-
mi w Polsce. Opiekuna tymcza-
sowego dla dziecka ustanawia 
polski sąd.

ZUS udostępnił uprawnio-
nym uchodźcom możliwość 
składania wniosków. Zgłosze-
nia można przesłać tylko przez 
internet, za pomocą Platfor-

my Usług Elektronicznych ZUS. 
W portalu będzie specjalny kre-
ator wniosków w  języku ukra-
ińskim. Elektronizacja zgłoszeń 
pozwoli na ich sprawną obsłu-
gę. Pomocy w składaniu wnio-
sków o  świadczenia rodzinne 
będą udzielać pracownicy ZUS.

Przed złożeniem wniosku 
uchodźca z  Ukrainy musi za-
dbać o  kilka spraw. Będą po-
trzebne przede wszystkim pol-
skie numery PESEL nadane na 
mocy specustawy – zarówno 
PESEL opiekuna, który ubiega 
się o świadczenie, jak i numery 
PESEL dzieci. Do złożenia wnio-
sku niezbędne będą także: ad-
res e-mail, numer rachunku 
bankowego w  Polsce i  polski 
numer telefonu komórkowego.

ZUS przypomina, że na 
swojej stronie internetowej 
(zus.pl) udostępnia ważne in-
formacje dla uchodźców w  ję-
zyku ukraińskim – o świadcze-
niach rodzinnych, ubezpiecze-
niach społecznych i elektro-
nicznych usługach Zakładu.

12 marca br. Zakład Karny w  Zamościu pod-
pisał porozumienia o  wzajemnej współpra-
cy z Nadleśnictwem Zwierzyniec i Biłgoraj. W 
wydarzeniu uczestniczył Podsekretarz Sta-
nu w  Ministerstwie Sprawiedliwości dr Mar-
cin Romanowski, przedstawiciel Nadleśnic-
twa Biłgoraj i  Zwierzyniec, Dyrektor Okręgo-
wy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian 
Bas oraz  Dyrektor Zakładu Karnego w Zamo-
ściu płk Jacek Zwierzchowski.

Służba Więzienna współpracuje w  realizacji 
ustawowych zadań m.in. z instytucjami rządowy-
mi, samorządu terytorialnego, szkołami, uczelnia-
mi, kościołami i  związkami wyznaniowymi, sto-
warzyszeniami i fundacjami. Bardzo ważnym ele-
mentem w wykonywaniu kary, a także społecznej 
kontroli nad jej wykonaniem jest uczestnictwo 
społeczeństwa.

- Praca na rzecz społeczeństwa jest istotnym 
elementem resocjalizacji skazanych. Od wielu 
lat skazani przebywający w  zamojskiej jednost-
ce penitencjarnej świadczą pracę na rzecz zakła-
dów zajmujących się obróbką drewna. Teraz nasza 

współpraca rozpoczyna się bezpośrednio z Nad-
leśnictwem Zwierzyniec i  Biłgoraj. Nowo zawar-
te porozumienia, określają bowiem zasady współ-
pracy zamojskiej jednostki penitencjarnej z nad-
leśnictwem. - mówi Jarosław Małecki, rzecznik 
prasowy Zakładu Karnego w Zamościu.

Głównym celem podpisanych porozumień 
jest współpraca w zakresie zwiększenia efektyw-
ności oddziaływań resocjalizacyjnych i  procesu 
readaptacji społecznej skazanych, poprzez pro-
pagowanie działalności ekologicznej, edukacyj-
nej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicja-
tyw mających na  celu kształtowanie wśród osa-
dzonych społecznie pożądanych postaw.

Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektor 
Zakładu Karnego w  Zamościu płk Jacek Zwierz-
chowski oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Biłgoraj Mariusz Szabat, Nadleśniczy Nad-
leśnictwa   Zwierzyniec Lucjan Bednarz. Spotka-
nie w sprawie podpisania porozumienia stało się 
także okazją do omówienia planów kontynuowa-
nia współpracy naszej jednostki i nadleśnictwem, 
także w innych obszarach.

W dniach 4 – 22 kwietnia 2022 
roku w Zamościu odbędzie się 
kwalifikacja wojskowa. Obo-
wiązkowemu stawiennictwu 
podlegają wszyscy mężczyźni 
urodzeni w 2003 roku zameldo-
wani na pobyt stały lub czasowy 
na terenie miasta Zamość oraz 
mężczyźni urodzeni w latach 
1998-2002, którzy nie posiadają 
określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej. 
Stawiennictwu podlegają rów-
nież kobiety wskazane imien-
nie przez Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień. 

Powiatowa Komisja Lekar-
ska dla miasta Zamość przyj-
mować będzie w/w osoby co-
dziennie (oprócz sobót, nie-
dziel i dni świątecznych) w 
Książnicy Zamojskiej ul. Ka-
mienna 20 w godzinach 7.00-
15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 
- czynny od 0.08.2021 r).

Osoba stawiająca się do 
kwalifikacji wojskowej musi 
wziąć ze sobą:

• dokument tożsamości;
• posiadaną dokumentację 

medyczną, jeżeli dana oso-
ba na coś choruje lub cho-
rowała w przeszłości;

• fotografię o wymiarach 
3x4 cm bez nakrycia głowy;

• dokument potwierdzający 
poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowią-
zana jest stawić się w dniu i 
o godzinie wyznaczonej w 
imiennym wezwaniu. Z waż-
nych powodów istnieje moż-
liwość zmiany terminu na in-
ny dzień, należy jednak zgło-
sić taką potrzebę odpowied-
nio wcześniej. Pamiętać rów-
nież należy, że nieotrzymanie 

lub nieodebranie wezwania 
nie zwalnia od obowiązku sta-
wienia się do kwalifikacji woj-
skowej, gdyż obowiązek ten 
będzie wymagalny na podsta-
wie obwieszczeń rozplakato-
wanych na terenie miasta Za-
mość – w takim przypadku na-
leży niezwłocznie zgłosić się 
na kwalifikację wojskową, po-
nieważ wobec takiej osoby bę-
dzie nakładana grzywna w ce-
lu przymuszenia lub zarządzo-
ne przymusowe doprowadze-
nie przez Policję.

Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Zamościu wyraźnie 
zaznacza, że kwalifikacja woj-
skowa jest standardową, co-
rocznie przeprowadzaną pro-
cedurą i nie ma żadnego związ-
ku z konfliktem zbrojnym na 
Ukrainie.

■

Miasto Zamość, aktywnie 
włączając się w  pomoc 
obywatelom Ukrainy 

i  wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców otwo-
rzyło m. in. specjalny rachunek 
bankowy o  nazwie „Pomoc dla 
Ukrainy” dedykowany do wpłat 
na pomoc uchodźcom.

Pieniądze, które wpłyną na 
konto Miasta zostaną przezna-
czone na pomoc humanitarną 

i rzeczową dla obywateli Ukrainy 
zarówno tych, którzy przebywa-
ją na terenie miasta jak i tych, któ-
rzy zostali na terenach objętych 
działaniami wojennymi.

Dane do przelewu: 
Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 
13, 22-400 Zamość 
Bank PKO BP S.A., nr rachunku: 
- dla przelewów krajowych: 18 
1020 3147 0000 8302 0167 5354 
- dla przelewów zagranicznych:

BIC (SWIFT): BPKOPLPW 18 1020 
3147 0000 8302 0167 5354 
IBAN: PL 18 1020 3147 
0000 8302 0167 5354

Tytuł przelewu: „Pomoc dla Ukra-
iny”

Uzyskane wpłaty traktowa-
ne są jako darowizny z  przezna-
czeniem na pomoc uchodźcom 
z  terenu Ukrainy, które Miasto 
przyjmuje na ten cel.
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Kolejne transporty dla UkrainyKolejne transporty dla Ukrainy
We wtorek 15 

marca do Żół-
kwi i Lwowa 

pojechał kolejny trans-
port z Zamościa. Z kon-
wojem z pomocą poje-
chali ponownie prze-
wodniczący Rady Mia-
sta Piotr Błażewicz, 
wolontariusze z Cari-
tas Diecezji Zamojsko 
- Lubaczowskiej, Ry-
szard Madziar z Mini-
sterstwa Aktywów Pań-
stwowych.

Dwa autokary odda-
ne do dyspozycji przez 
PKS Biłgoraj oraz trzy 
busy zapełnione lekami, 
środkami opatrunkowy-
mi, sprzętem medycz-
nym i żywnością dotar-
ły szczęśliwie  do miejsc 
przeznaczenia. Dary od 
zamojskiego Klubu Ro-

tary oraz te z magazy-
nu w Zamojskich Zakła-
dach Zbożowych trafi-
ły do punktów dystry-
bucji pomocy w Żółkwi 
i we Lwowie. Roztoczań-
ska Szkoła Ultrasonogra-
fii przekazała od zaprzy-
jaźnionego dystrybuto-
ra sprzętu USG, firmy Tri-
med Sp. z o.o. z Krako-
wa, aparat ultrasonogra-
ficzny. Ultrasonograf z 
dwiema głowicami trafił 
do szpitala wojskowego 
we Lwowie.

W drodze powrot-
nej ze Lwowa, do Zamo-
ścia przyjechało 200 ko-
biet z dziećmi.

W niedzielę 20 mar-
ca podobny konwój po-
jechał na Ukrainę po-
nownie i na pewno nie 
ostatni raz.



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

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

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

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

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

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

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

730 790 345

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

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

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

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

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

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

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

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

721 882 332

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

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

Tel. 798 316 795

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

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

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

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

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

-platforma. Tel. 515 796 951

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

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

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

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

106 797

Rozrzutnik do nawozu zaczepiany do 
ciągnika, lejowy. Tel. 722 100 734

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

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 792 

251 459

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

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

84 61 521 169

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

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

662 322 768

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Wielkim (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. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

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

skie. Tel. 607 934 520

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

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

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

kowa. Tel. 693 531 174

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

windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

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

Sprzedam 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

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 chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. 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 okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 
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

WYNAJEM
Garaż do wynajęcia, Monte Cassino/ Za-

moyskiego. Tel. 501 778 445

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

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

ZAMIENIĘ

Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-
rowany garaż zamienię na szerego-

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

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

 X Sprzedam dom 150m2 w centrum Za-
mościa cena, 435 000   

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

TEL. 606 209 639 MALOWANIE 
DACHÓW

  
TEL. 604 217 219

POMPY CIEPŁA 
- SPRZEDAŻ,  

MONTAŻ, SERWIS 

OFERTĘ 
 PRZYGOTUJEMY  

W OPARCIU  
O INDYWIDUALNE  

POTRZEBY  
ORAZ WYMAGANIA 

TECHNICZNE  
DANEGO OBIEKTU.

TEL. 727 003 673



SPRZEDAM
Siano sprzedam. I i II pokłos, w 

małych kosteczkach, z koniczyną. 
Tel. 884 639 376

Sprzedam grubościówko- heblarkę. 
Tel. 692 796 377.

Dywan, stan db. 2,2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(100 zł), dywan strzyżony stan db., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Rower 24” chłopięcy, mało używa-
ny, dobrze wyposażony, Zamość.Tel. 

667 297 725

Dywan 140x190, szaro-zielony, 
chłopięcy. Tel. 667 297 725

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

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

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

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

ZWIERZĘTA
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

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

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
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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
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #11, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczyć do Redakcji ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #10/2022: „Mokre pędzle 
w słoiku”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pani Anna Kossak z Tomaszowa Lubelskiego. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 29 marca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

NISKIE CENY
od  22.03 do 02.04.2022 r.

Parasol
Jumi
3 m, z bocznym słupem
mix kolorówcena

bez karty

cena z kartą

279 1 szt.
99

299 1 szt.
99

Śliwki suszone
1 kg

cena
bez karty

cena z kartą

141 opak.
99

191 opak.
99

Kawa mielona 
100% Arabika
250 g
Meksyk/Gwatemala/Brazylia
8,50 cena za 1 szt. przy zakupie 2 szt.
cena za 1 kg = 34,00
16,99 cena za 1 szt. przy zakupie 1 szt. 
cena za 1 kg = 67,96

8 1 szt.
50
w cenie12

Lampa solarna - kryształowa kula
Jumi
średnica  7,5 cm

12 1 szt.
99

Ceny obowiązują w dniach  
22-26.03.2022


