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Oddział przygotowawczy Oddział przygotowawczy 
dla dzieci z Ukrainydla dzieci z Ukrainy



Od  poniedziałku 
28  marca znie-
siony został obo-

wiązek zakrywania no-
sa i  ust. Od tego dnia 
przestały obowiązy-
wać  także obostrzenia 
covidowe w postaci izo-
lacji domowej, kwa-
rantanny dla współdo-
mowników i  kwaran-
tanny granicznej.

- Podjąłem decyzję 
o zniesieniu od 28 mar-
ca obowiązku nosze-
nia maseczek, nie doty-
czy to podmiotów lecz-
niczych, tam nadal bę-
dzie obowiązek zakry-
wania twarzy. - obwieścił  
w czwartek (24.03) Mini-

ster Zdrowia Adam Nie-
dzielski - Rekomenduję 
jednak noszenie mase-
czek w miejscach dużych 
skupisk ludzkich. - dodał.

Szef resortu zdrowia 
poinformował także, że 
od 28 marca zniesiona 
zostanie również izola-
cja domowa, kwarantan-
na dla  współdomowni-
ków i kwarantan-
na graniczna.

- Pacjen-
ci zidentyfi-
kowani jako 
pozytywni, 
będą mu-
sieli sami 
się izolo-

wać w domu. - wskazał 
minister Niedzielski.
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Przed nami 44. Kiermasz WielkanocnyPrzed nami 44. Kiermasz Wielkanocny

31 marca 2022r. (czwartek), 
godz.17.00: „Działo się 2021” - do-
roczna wystawa Zamojskiej Grupy Fo-
tograficznej – Grupy Twórczej, Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

3 kwietnia 2022 r. (niedziela), godz. 
8.00-12.00: Giełda kolekcjonerska, 
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzan-
tów 13.00.

9 kwietnia 2022r. (sobota), godz. 
10.00 - 13.00: 66. Ogólnopolski Kon-
kurs Recytatorski. Przegląd Powiato-
wy. Zamojski Dom Kultury, ul. Party-
zantów 13.

10 kwietnia 2022r. (niedziela), 
godz. 9.00- 14.00: 44. Kiermasz Wiel-
kanocny oraz 45. Konkurs na Palmę 
i  Pisankę Wielkanocną. Rynek Wielki 
w Zamościu.

10 kwietnia 2022r. (niedziela), 
godz. 19.00-20.30: Wielkopostny 

Koncert Symfoniczny. Wystąpią Nata-
lia Niemen  - Śpiew etniczny, Justyna 
Kowynia – Mezzosopran, Chór Miasta 
Siedlce, Dyrygent – Tadeusz Wiche-
rek. W programie:

Karl Jenkins – Oratorium ,,Stabat-
Mater”Kościół Rzymskokatolicki pw. 
Zwiastowania NMP, ul. Staszica 1.

21 kwietnia 2022r. (czwartek), 
godz. 10.00-13.00: 66. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski. Przegląd Po-
wiatowy. Zamojski Dom Kultury, ul. 
Partyzantów 13.

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

2 maja 2022r. (poniedziałek): IX 
edycja Ogólnopolskiego Biegu Wokół 
Twierdzy Zamość.

Kalendarz najbliższych  wydarzeń Kalendarz najbliższych  wydarzeń   w Zamościuw ZamościuWiele mówi się teraz o  bezpie-
czeństwie żywnościowym Pol-
ski, ludzie z troską pytają rządzą-
cych, czy nie zabraknie żywno-
ści w  Polsce? W  obliczu konflik-
tu na Ukrainie istotna staje się 
też suwerenność żywnościowa, 
a  w  związku z  exodusem naro-
du Ukraińskiego na tereny Rze-
czypospolitej te pytania i niepo-
koje stają się jeszcze bardziej ak-
tualne i  ważne. Znaleźliśmy się 
w sytuacji, gdy owo bezpieczeń-
stwo może być zagrożone, choć-
by przez nagły wzrost liczby lud-
ności, która de facto nagle poja-
wiła się na naszym terenie – w tej 
chwili po 14 dniach wojny szacu-
je się, że na terenie Polski znajdu-
je się już ponad milion uchodź-
ców, a  liczba ta nieustannie ro-
śnie. I  choć rządzący uspokaja-
ją nas, że żywności nie zabrak-
nie, warto pomyśleć o możliwo-
ściach uprawy własnego ogród-
ka, zwłaszcza gdy spoglądamy 
na rosnącą gwałtownie cenę pro-
duktów spozywczych.

Istotne jest to, że kiedy mó-
wimy o  bezpieczeństwie żyw-
nościowym, nie możemy za-
pominać o  jej doniosłym wpły-
wie na nasze zdrowie, gdyż jed-
nym z  czynników wpływają-
cych na bezpieczeństwo żyw-
ności niewątpliwie jest stosowa-
nie przez producentów pestycy-
dów i  innych środków ochrony 
roślin oraz nawozów, które, nie-
stety, mają negatywny wpływ 
na nasze zdrowie i mogą prowa-
dzić do poważnych chorób i aler-
gii. Mówiąc zatem o tak ważnym 
aspekcie żywności, jakim jest jej 
bezpieczeństwo, należy posta-
wić na zdrową żywność. Jednym 
ze sposobów zapewnienia sobie 
dostępu do zdrowej żywności 
jest kupowanie warzyw i  owo-
ców z  produkcji ekologicznej – 

te jednak są obecnie dość drogie, 
dlatego warto rozważyć tańszą 
alternatywę - założenie przydo-
mowego ogródka czy warzyw-
nika, w którym będziemy mogli 
uprawiać własne owoce, rośliny 
i  warzywa z  pełnym wglądem 
w to, czym je nawozimy.

Korzyści, jakie płyną z upra-
wy własnego ogródka, są nie do 
przecenienia. Pandemia zachęci-
ła Polaków do wyjazdu na wieś, 
na tereny zielone, wiele osób 
zaczęło się trudnić uprawą wła-
snych warzyw i owoców – to nie-
wątpliwie pozytywne aspek-
ty pandemii. Posiadanie wła-
snego ogórka, prócz posiadania 
produktów o ekologicznych wa-
lorach, wiąże się bowiem z  sze-
regiem korzyści zdrowotnych. 
Spędzamy więcej czasu na świe-
żym powietrzu i dostarczamy so-

bie tak ważnej w naszej szeroko-
ści geograficznej witaminy D3 – 
niezbędnej do budowania od-
porności organizmu. Nadto ba-
dania wykazały, iż przybywanie 
w ogrodzie wśród zieleni popra-
wia nam nastrój. To z kolei przy-
czynia się do wytwarzania hor-
monu szczęścia, a  ten przyda 
się nam w  dzisiejszych niepew-
nych czasach. Biorąc pod uwagę 
te wszystkie kwestie, chcę zachę-
cić mieszkańców Zamościa i oko-
lic do produkcji własnych warzyw 
i owoców, a tym samym do wpły-
wania na to, co jedzą i skąd czer-
pią produkty żywnościowe. Dla-
tego też, począwszy od 18 mar-
ca przez dwa kolejne weekendy 
(18, 19, 20 marca i 1, 2, 3 kwietnia), 
będę organizował szkolenia z za-
kresu allelopatii, podczas których 
zainteresowani dowiedzą się, jak 
zaplanować swój ogród, by móc 

z  niego w  pełni korzystać. Alle-
lopatia znana jest od wieków, 
ale dziś z pokorą do niej wraca-
my, gdyż jest sposobem na eko-
logiczną uprawę roślin. Dzię-
ki szkoleniom z  allelopatii do-
wiemy się, jak  ograniczyć ilość 
sztucznych środków chemicz-
nych  w  ogrodzie na rzecz pięk-
nych i  pożytecznych zestawień 
roślinnych. Odpowiednie postę-
powanie allelopatyczne sprawi, 
że rośliny warzywne i  owoco-
we będą piękne, zdrowe, a  plo-
ny obfite. 

Serdecznie zapraszam i  za-
chęcam, by wziąć odpowiedzial-
ność za zdrowie własne i swojej 
rodziny. Zapisy na szkolenia, któ-
re są bezpłatne, prowadzone są 
za pośrednictwem mojego Biu-
ra Poselskiego pod numerem te-
lefonu 884020207.
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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�:

Koniec z maseczkamiKoniec z maseczkami

Warzywa 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
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Bank Pekao wspiera obywateli i firmy z UkrainyBank Pekao wspiera obywateli i firmy z Ukrainy
Bank Pekao nie pozostaje obojętny na 

tragedię Ukrainy i już od pierwszych 
dni wojny aktywnie wspiera obywa-

teli tego państwa. Oferta i obsługa banku 
zostały zmodyfikowane tak, aby maksy-
malnie ułatwić im funkcjonowanie w  no-
wej dla nich rzeczywistości. Bank w  swo-
ich działaniach myśli zarówno o  klientach 
indywidualnych, jak i firmowych. W pomoc 
naszym sąsiadom zaangażowała się tak-
że fundacja Banku Pekao, a także jego pra-
cownicy i wolontariusze.  

Bank Pekao umożliwia obywatelom 
Ukrainy darmowe bankowanie dla klientów 
indywidualnych i  firmowych oraz uprościł 
proces otwierania rachunków dla osób fi-
zycznych i firm – aby założyć konto wystar-
czy jeden dokument identyfikujący np. pasz-
port. Od początku marca br. bank zniósł dla 
obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsłu-
gę karty do konta, jak i wykonywanie nią wy-
płat gotówki w  bankomatach w  Polsce i  za 
granicą. Bank nie pobiera również dodatko-
wej prowizji ani opłaty za przewalutowanie 
przy transakcjach kartą do konta za granicą. 
Są one realizowane bezpośrednio po kursie 
organizacji płatniczych (a więc zbliżonym do 
średnich kursów NBP).

Bank Pekao oferuje również aplikację 
mobilną i bankowość elektroniczną dla klien-
tów indywidualnych oraz zapewnia obsługę 
na infolinii – wszystko w języku ukraińskim. 
Od 1 marca br. bank zniósł opłaty za prze-
lewy w  obie strony, tj. z  Polski do banków 
w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski – dotyczy 
to zarówno transakcji dokonywanych przez 
klientów indywidualnych, jak i firmowych. 

Ukraińscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 
dodatkowe ułatwienia ze strony banku. Bank 
przygotował dla nich, niezależnie od wielko-
ści przedsiębiorców, specjalną szeroką ofertę 
bez dodatkowych kosztów. Bank nie pobiera 
opłat za rachunki firmowe, karty debetowe 
oraz zapewnia przedsiębiorcom pełną i dar-
mową obsługę gotówkową oraz w  banko-
wości elektronicznej. Bank wprowadza tak-
że ułatwienia w procesie nawiązywania rela-
cji biznesowych dla firm z Ukrainy. 

W bezpośrednią pomoc włączyli się pra-
cownicy i wolontariusze Banku Pekao, poru-
szeni rosyjską agresją na Ukrainę. Organizu-
ją zbiórki pieniędzy, a  zgromadzone środ-
ki przekazują dla organizacji pomocowych. 
Przekazali blisko 220 tys. zł do Polskiego 
Czerwonego Krzyża na bezpośrednią pomoc 
uchodźcom. Zebrali 36 tys. zł na pomoc ukra-
ińskim dzieciom i matkom pod opieką Szpi-
tala Dziecięcego na ul. Niekłańskiej w  War-
szawie, a  także 9,6 tys. na pomoc dzieciom 
i  rodzinom zastępczym pod opieką Stowa-
rzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Ponadto, Fundacja Banku Pekao im. Dok-
tora Mariana Kantona wsparła finansowo or-
ganizacje pomocowe, aby zapewnić obywa-
telom Ukrainy także pomoc rzeczową. Prze-
kazała 0,5 mln złotych darowizny na rzecz 

Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK zaku-
pi za te środki materiały pierwszej potrze-
by, m.in. materiały opatrunkowe i  apteczki 
oraz niezbędną żywność dla osób przekra-
czających granicę, łóżka polowe, koce, śpi-
wory, pościel jednorazową oraz sprzęt, któ-
ry pozwala przygotować tymczasowy po-
byt dla poszkodowanych. Fundacja przeka-
zała też darowiznę dla Caritas Polska w wy-
sokości 250 tys. zł z przeznaczeniem na bie-
żące potrzeby uchodźców pod opieką orga-
nizacji oraz 7 tys. złotych dla Stowarzysze-
nia Maestria na zakup artykułów dla matek 
z  dziećmi w  punkcie recepcyjnym w  Toma-
szowie Lubelskim.

Dodatkowo, bank objął opieką również 
45 obywateli Ukrainy, którym udostępniono 
mieszkania w nieruchomościach Pekao oraz 
zapewniono opiekę ze strony pracowników-
-wolontariuszy. Już ponad 300 pracowników 
wykorzystało 2 dni z przeznaczeniem na wo-
lontariat, z  zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia, na pomoc w  lokalnych akcjach, 
pomoc w punktach recepcyjnych oraz opie-
kę nad obywatelami Ukrainy przyjętymi do 
domów. Ponadto, w  Banku Pekao przepro-
wadzono w  marcu zbiórkę darów dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dzie-
cięce z domów dziecka na Ukrainie. 

– W  obliczu rosyjskiej napaści na Ukra-
inę chcemy pomóc jej obywatelom i firmom 
w każdym możliwym wymiarze. Dlatego za-
pewniamy im nie tylko dostęp do usług ban-
kowych, bez których trudno funkcjonować 
we współczesnym świecie, ale także po-
moc humanitarną, zarówno za pośrednic-
twem naszej fundacji, jak i  inicjatyw wolon-
tariackich naszych pracowników. Myślimy 
także o  biznesie i  uruchamiamy komplek-
sową ofertę dla wszystkich ukraińskich firm. 
Dajemy im bezpieczną przystań finansową 
w  niepewnych czasach – powiedziała Mag-
dalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Ban-
ku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości 
Przedsiębiorstw.

Stopniowo bank rozwija również kolej-
ne formy wsparcia. Bank Pekao, chcąc pomóc 
uchodźcom z  Ukrainy, zrezygnował z  dyna-
micznego przeliczania walut w swoich ban-
komatach oraz terminalach POS. Dzięki te-
mu osoby posługujące się ukraińskimi kar-
tami nie są narażone na dodatkowe koszty 
przewalutowania.

Bank Pekao zachęca także wszystkich, którzy 
chcą wesprzeć działania PCK na rzecz

Ukrainy, o  wpłaty na specjalne konto PCK:  
68 1240 1037 1111 0010 6644 8887.

Więcej informacji:

- infolinia w  języku polskim i  ukraińskim:  
+48 22 591 22 20

- strona z  ofertą Konta Przekorzystnego po 
ukraińsku dla klientów indywidualnych:

www.pekao.com.pl/przekorzystne/ua/.



Piotr Zaręba z I Liceum Ogólnokształcące-
go w Zamościu, świetnie zaprezentował się 
podczas centralnych zawodów XL Olimpia-

dy Języka Łacińskiego i uzyskał tytuł finalisty. 

Warto dodać, że Piotr jest uczniem klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym, ma na koncie spore osią-
gnięcia w zakresie nauk przyrodniczych (Olimpiada 
Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy Chemicznej 
UJ), za które został stypendystą Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego, ale jego zainteresowania są 
znacznie szersze. Już w roku ubiegłym zaczął pasjo-
nować się językiem i kulturą antyczną, a ponieważ 
spotkał doskonałą przewodniczkę po tej dziedzinie 
wiedzy - panią profesor Mirosławę Podhajny, ich 
praca zaowocowała znakomitym wynikiem. Opie-
kunka ucznia podkreśla, że ma on niezaprzeczalny 
talent translatorski do intuicyjnego rozumienia na-
wet zawiłych konstrukcji gramatycznych.

UWAGA, kierowcy! Spore utrudnienia napotka-
cie na ulicach Sadowej i Szczebrzeskiej w Za-
mościu! W związku z trwającą  przebudo-
wą, zostały tam wprowadzone zmiany w 
organizacji ruchu.

Od poniedziałku 28 marca na ulicy 
Szczebrzeskiej, na odcinku od granicy mia-
sta do skrzyżowania z ulicą Śląską i Dzieci 
Zamojszczyzny zmieniono organizację ru-
chu. Ruch pojazdów został skierowany na ze-

wnętrzne, skrajne pasy ruchu. Roboty są prowadzo-
ne na wewnętrznych pasach. Na pozostałym od-

cinku organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

Ponadto, od wtorku 29 marca na ulicy 
Sadowej zamknięte zostaną dwa prawe pa-
sy ruchu w kierunku do skrzyżowania z ul. 
Dzieci Zamojszczyzny. Na odcinku od mo-

stu na rzece Łabuńka do ul. Dzieci Zamojsz-
czyzny ruch będzie obsługiwany przez dwa 

pasy lewe, po jednym w każdym kierunku.

2 maja 2022r., już po raz dziewiąty ulicami Zamo-
ścia pobiegną uczestnicy Ogólnopolskiego Biegu 
Wokół Twierdzy Zamość.  Organizatorem wydarze-

nia jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Za-
mościu. 

Zawody będą złożone z biegów dla dzieci i mło-
dzieży oraz Biegu Głównego dla Kobiet, Mężczyzn, 
Służb Mundurowych i Nauczycieli jako kontynuacja 
biegów „Wokół Twierdzy” z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego.

W tym roku dystans Głównego Biegu i Marszu 
Nordic Walking będzie wynosił 4000 m, dystanse 
biegów dla dzieci i młodzieży od 300 do 800 m.

Zapisy uczestników już się rozpoczęły. Regu-
lamin, link do formularza zgłoszeń dla Biegu Głów-
nego oraz aktualną listę zgłoszonych zawodników 
znajdziecie na stronie: http://lzszamosc.y0.pl

W niedzielę 20 marca b.r., strażacy z Jedno-
stek Ratowniczo-Gaśniczych w Zamo-
ściu i Szczebrzeszynie w ramach inicja-

tywy krajowej uczcili minutą ciszy pamięć ukra-
ińskich strażaków, którzy oddali swoje życie pod-
czas służby, niosąc pomoc potrzebującym miesz-
kańcom barbarzyńsko zaatakowanej Ukrainy.

-Tym symbolicznym gestem chcemy przeka-
zać mentalne wsparcie ukraińskim kolegom. - mó-
wi mł. bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy Komen-
dy Miejskiej PSP w Zamościu.

Od 1 kwietnia 2022 roku w Nu-Med Centrum Dia-
gnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o. 
będą realizowane badania diagnostyczne PET/CT 
(bezpłatnie) w  ramach kontraktu z  Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

Badania będą realizowane na bieżąco - nie ma 
kolejki oczekujących! Dodatkowo, Nu-Med zapew-
nia krótki czas oczekiwania na wynik badania (ty-
dzień od wykonania badania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu: koordynator PET/CT: tel: 84 535 9 
913, sekretariat: tel: 84 535 9 910 lub mailowo: mal-
gorzata.kaziszyn@nu-med.pl

Do końca marca obywatele Ukrainy, którzy ucieka-
ją przed wojną, mogą zwiedzać zamojskie zoo za dar-
mo. Natomiast od 1 kwietnia będą oni mogli odwiedzić 
ogród kupując bilet za symboliczną złotówkę.

Od 1 kwietnia uchodźcy z Ukrainy w dni powsze-
dnie do zamojskiego ZOO wejdą za złotówkę. Wystar-
czy, że okażą dokument poświadczający przekroczenie 
granicy Polski po 24 lutego 2022 r. W soboty, niedzie-
le i święta obowiązuje opłata za wstęp do zoo zgodnie 
z aktualnym cennikiem.
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ZOO zaprasza obywateli Ukrainy - bilety po złotówceZOO zaprasza obywateli Ukrainy - bilety po złotówce

Spółka Alior Bank udostępni na rzecz pomo-
cy uchodźcom z Ukrainy ok. 10 lokali użytko-
wych zlokalizowanych w całej Polsce, w tym je-

den w Zamościu. Będzie to obiekt po oddziale Alior 
Banku przy ul. Gminnej, w budynku Hotelu Jubilat.

Udostępnione przez Alior Bank lokale zostaną 
oddane do dyspozycji władz samorządowych i prze-
kształcone w obiekty użyteczności publicznej m.in. 
dla dzieci i młodzieży. O planach udostępnienia nie-
ruchomości 23 marca w  Zamościu,  poinformował 
Grzegorz Olszewski, wiceprezes Alior Banku kierują-
cy pracami zarządu. Deklaracja miała miejsce w cza-
sie spotkania, w  którym udział wzięli Wicepremier 
i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, mini-
ster Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Lubelska 
Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Prezydent Zamo-
ścia Andrzej Wnuk. 

Alior Bank od początku rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę aktywnie angażuje się w inicjatywy pomo-
cowe skierowane do obywateli tego kraju. 23 marca 
b.r. spółka potwierdziła udostępnienie blisko 10 nie-
ruchomości na rzecz pomocy rodzinom z  Ukrainy. 
Lokale znajdujące się na terenie województw pod-
laskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskie-
go, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskie-
go i  śląskiego, którym łączna powierzchnia wyno-
si 11,8 tys. m2, zostaną przekształcone m.in. na pla-
cówki edukacyjno- opiekuńcze.

Plany zaadaptowania nieruchomości zostały za-
prezentowane podczas briefingu prasowego w Za-
mościu, w  którym zlokalizowany jest jeden z  udo-
stępnionych budynków. Nieruchomość znajduje się 
przy ul. Gminnej (na parterze budynku Hotelu Jubi-
lat). Budynek o metrażu 500 m2, składający się z 24 
pomieszczeń, zostanie zmodernizowany i dostoso-
wany do potrzeb prowadzenia placówki oświatowej 
dla dzieci z Ukrainy.

- Mamy 105 tys. dzieci ukraińskich uchodźców 
w  polskich szkołach. Ponad 10 tys. w  oddziałach 
przygotowawczych - poinformował  podczas konfe-
rencji w Zamościu minister Przemysław Czarnek - 
Jeden z lokali spółki Alior Bank SA został przekaza-
ny na potrzeby edukacyjne. Podobnych lokali jest 
znacznie więcej i  mogą być wykorzystane na po-
trzeby nauczania dzieci uchodźców z Ukrainy - po-
informował.

- To miejsce będzie służyło przygotowaniu dzie-
ci z Ukrainy do tego, aby mogły uczyć się w ramach 
funkcjonującego polskiego systemu szkolnego. Będą 
mogły tu przede wszystkim poznać język polski - do-
dał wicepremier Jacek Sasin i zadeklarował, że Spół-
ki Skarbu Państwa użyczą samorządom kilkadziesiąt 
lokali, które zostaną przekształcone w oddziały przy-
gotowawcze. W takich miejscach ukraińskie dzieci bę-
dą wyrównać podstawy programowe i uczyć się języ-
ka polskiego zanim trafią do polskich szkół.

I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu zaprasza 
uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII na otwar-
te zajęcia z fizyki. Odbywają się one cyklicznie, w każ-
dy piątek o godzinie 15.30. Prowadzi je Andrzej Ma-
zurkiewicz - utytułowany i ceniony przez młodzież 
nauczyciel i pasjonat fizyki.

Jeżeli chcecie lepiej zrozumieć otaczający świat, 
interesują was zjawiska fizyczne, chcecie poznać od-
powiedzi na pytania:  jak powstaje tęcza, dlaczego 
zdarzają się niszczycielskie tsunami, czy energia sło-
neczna jest poważną alternatywą, czy gwiazdy wy-
dają dźwięki, jakie zastosowania ma fizyka w życiu 
codziennym itp. - te zajęcia są dla Was. W programie 
doświadczenia, eksperymenty i ciekawostki.

Pierwsze zajęcia już się odbyły, ale wciąż może-
cie dołączyć. Zapisy w sekretariacie I  LO, ul. Akade-
micka 1D i pod numerem telefonu: (84) 639 28 01

Tylko do 4 kwietnia 2022 r. Gminny Ośrodek Kultu-
ry Gminy Zamość przyjmuje zapisy na pilotażowe 
zajęcia nauki tańca Hip Hop dla dzieci i  młodzie-
ży. Pierwsze zajęcia odbędą się w  środę, 06 
kwietnia 2022 r., w siedzibie GOK-u w Wy-
sokiem 154, 22-400 Zamość. Grupa młod-
sza startuje o godz. 15:30, a grupa star-
sza o 16:30. GOK zaprasza rodziców do 
zapisywania swoich pociech. Pilotażo-
we zajęcia są darmowe, a jeśli przypad-
ną uczestnikom do gustu, wówczas bę-
dą kontynuowane na podstawie umów 
indywidualnych.

Zajęcia w GOK-u Gminy Zamość popro-
wadzą kompetentni i  doświadczeni instrukto-
rzy z  Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych 

w  Lublinie. Docelowo zajęcia obejmą dwie grupy 
wiekowe: 4-8 lat oraz 9-15 lat (podział wiekowy mo-
że ulec zmianie w  zależności od wieku zapisanych 

osób). Rekrutacja trwa. Liczba miejsc ograni-
czona ze względu na pojemność sali. Za-

pisz swoją pociechę drogą e-mail lub sms 
- zgłoszenia na pierwsze zajęcia przyj-
muje pracownik GOK-u (dyrektor.gok@
gminazamosc.pl  lub kom. 507 166 311) 
– należy podać imię i nazwisko uczest-
nika, jego wiek oraz nr tel. do rodzica/

opiekuna prawnego. Następnie, Lubel-
skie Centrum Inicjatyw Tanecznych za 

pomocą kontaktu zwrotnego poprowa-
dzi dalsze formalności związane z odpłatno-

ścią za kontynuację nauki. Zainwestuj w rozwój fi-
zyczny i talent taneczny swojego dziecka!

W Centrum Handlowym  Revia Park  przy ul. Lubelskiej w Za-
mościu powstał punkt  pomocy humanitarnej  dla uchodźców 
z Ukrainy. Na miejscu otrzymają oni bezpłatnie artykuły higie-
niczne i spożywcze oraz odzież. 

Pomysłodawcą inicjatywy jest Rotary Club Zamość Ordy-
nacki. Zorganizowaniem punktu zajęła się Klaudia Górska-Lita-
szewska wraz z wolontariuszami. Właściciele Centrum Handlo-
wego Revia Park użyczyli bezpłatnie miejsca w swojej galerii.

- Punkt powstał z myślą szczególnie o tych osobach, któ-
re pozostają w Zamościu i okolicach goszcząc w polskich rodzi-
nach i które długoterminowo będą potrzebowały wsparcia. Co-
dziennie w godzinach 11-17 nasze uśmiechnięte wolontariusz-
ki Halinka i Gosia będą służyły pomocą. - informują organizato-
rzy punktu. Aby skorzystać z pomocy należy okazać paszport 
ukraiński.

http://lzszamosc.y0.pl
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14 lipca 2020 r. Stowa-
rzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełno-

sprawnym „Krok za krokiem” 
z  Zamościa (Polska) podpisa-
ło umowę grantową na realiza-
cję projektu „Pogranicze rów-
nych szans”, finansowanego ze 
środków Programu Współpra-
cy Transgranicznej Polska – Bia-
łoruś – Ukraina. Od lutego 2021 
prowadzone są prace budowla-
ne na działce przy ul. Kresowej 
wydzierżawionej przez Miasto 
Zamość. Zakończenie prac pla-
nowane jest na wrzesień 2022r.

Po oddaniu do użytku wy-
budowany obiekt będzie stano-
wił Kompleks Wspomaganego 
Mieszkalnictwa, w  którym miej-
sce zamieszkania znajdzie 28 
osób z  niepełnosprawnościami, 
w  tym osoby z  niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. W  skład 
Kompleksu wejdą mieszkania 
treningowe (służące nauce nieza-
leżnego życia), jak również miej-
sca stałego zamieszkania. Miesz-
kańcy będą mieli do dyspozycji 
pokoje z  łazienkami oraz dostę-
pem do kilku pomieszczeń ku-
chennych. 

Dla dorosłych osób z  nie-
pełnosprawnościami, wspiera-
ne mieszkalnictwo stanowi czę-
sto kluczowy element w  prowa-
dzeniu niezależnego życie, zgod-
nie z założeniami Konwencji ONZ 
o  Prawach Osób z  Niepełno-
sprawnościami. Dla rodziców do-
rosłych osób z  niepełnospraw-
nością, realizacja projektu będzie 
szansą na zapewnienie bezpie-
czeństwa swoim dzieciom, w sy-
tuacji, kiedy opiekunowie fak-
tycznie nie będą mieli możliwo-
ści (krótkotrwałej i długotrwałej) 
na sprawowanie opieki. Dla Sto-
warzyszenia zapewnienie stałe-
go zamieszkania dorosłym oso-
bom z niepełnosprawnością jest 
kolejnym, istotnym elementem 
systemu wsparcia tworzonego 
przez Stowarzyszenie od ponad 
30 lat.

Obecnie Stowarzyszenia pro-
wadzi nabór uczestników, którzy 
zainteresowani są zamieszka-
niem w Kompleksie Wspomaga-
nego Mieszkalnictwa. Więcej in-
formacji można uzyskać pod ad-
resem www.pogranicze.spdn.pl, 
www.spdn.pl, biuro@spdn.pl lub 
pod nr telefonu: (84) 627 14 38.
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Kupię półkę bagażnika do Opla Me-
riva. Tel. 790 532 060

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

Kupię Golfa IV, tel. 571 488 502

Sprzedam ciągnik C355 1973, 
po całkowitym remoncie. Tel. 

571 488 502

Sprzedam Opel Zafira 2001r.Tel. 506 
107 350

Sprzedam: obsypnik do ziemniaków, 
kultywator, obsypnik 3 - rzędowy 

do ziemniaków, 7-kołową przetrzą-
saczo -zgrabiarkę, kopaczkę 1-rzędo-
wą, cyrkularkę z silnikiem. Tel. 537 
996 979.

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

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

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

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

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 

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

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

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

ZAMIENIĘ

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

wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614
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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
Ubranka, tanio, w dobrym stanie, od 

6 do 14 lat. Tel. 505 874 300

Dwie solidne pergole, cena 250 zł. 
Tel. 574 235 637

Wersalkę w dobrym stanie, kol-
or rudy, cena 250 zł. Tel. 574 

235 637

Łaty porozbiórkowe w dobrym sta-
nie. Tel. 574 235 637

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

Sprzedam grobowiec w parafii Płon-
ka. Tel. 513 042 729

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

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

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

KUPIĘ
Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 

podobną. Tel. 571 488 502

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

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

Imadło do rur,  
tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalówkę. 
Tel. 790 532 060

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

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

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
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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

Kopanie działki. Pilne tel. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka 
osób starszych, mam wykształce-

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

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

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

Tel. 792 184 243

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

całodobowa. Tel. 510 691 982

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

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

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

PRACA

Różne
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #13, 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 #11/2022: „Tętno zimy jej 
gaśnie”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pani Anna Bondyra z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 

do 5 kwietnia 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

Powyższe ceny tylko z aktywnym kuponem bonus w aplikacji bonus E.Leclerc. 

z kuponem

A K T Y W U J

11 opak.
99

MEGA

Ryż biały Albaris
Sonko
4 x 100 g
cena za 1 kg = 4,98 z kuponem

A K T Y W U J

17 1 kg
99

MEGA

Ser Gouda
OSM Łowicz

z kuponem

A K T Y W U J

17 1 kg
99

MEGA

Miruna filet ze skórą
10% glazury
Ultax

z kuponem

A K T Y W U J

11 szt.
99

MEGA

Sok 100%
pomarańczowy
Hortex
1 litr 

od 29.03 do 02.04.2022 r.

leclerc.pl

NISKIE CENY

Cena z kuponem obowiązuje na zakup 1 szt.

Cena z kuponem obowiązuje na zakup 1 opak.

Cena z kuponem obowiązuje na zakup 1 kg

Cena z kuponem obowiązuje na zakup 1 kg


