
REKLAMA 
REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIEREKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

nr  14(242)

Wtorek  31  marca  2020 r. ISSN 2450-5579

    ZAMOŚĆ • HRUBIESZÓW • TOMASZÓW LUBELSKI • BIŁGORAJ

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

REKLAMA 

##zostańzostańwwdomudomu



Rozpoczął się II etap przebudowy ul. Ja-
na Kilińskiego w Zamościu. Przebudowa 
obejmuje odcinek ulicy od Urzędu Skarbo-
wego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada.

Wykonawca zadania, firma „Sadex” z Sit-
na, wykona m.in. ścieżki rowerowe, przebu-
duje jezdnię, zatoki autobusowe i posto-
jowe na ul. Kilińskiego. Zakończenie prac 
przewidziano na koniec sierpnia 2020 r. Kie-
rowców napotkają w miejscu realizowanych 
prac utrudnienia, powinni więc uzbroić się 
w cierpliwość i stosować się do oznakowa-
nia terenu robót oraz poleceń osób kieru-
jących ruchem.

Wartość zadania, zgodnie ze złożoną 
ofertą, wynosi ok. 1,5 mln zł. Miasto wystą-
piło z wnioskiem o dofinansowanie inwe-
stycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

 Rozpoczęte właśnie zadanie to kon-
tynuacja prac, jakie zrealizowano w ubie-
głym roku. W I etapie na odcinku ok. 400 m 
od skrzyżowania z ul. Legionów do wyso-
kości Urzędu Skarbowego w Zamościu wy-

konano nową nawierzchnię asfaltową wraz 
z obustronnymi ścieżkami pieszo-rowero-
wymi. Pojawił się środkowy, czerwony pas 
przeznaczony do oczekiwania na skręt w le-
wo. Rozbudowano sieć kanalizacji deszczo-
wej i wykonano 22 wpusty uliczne, dzięki 
czemu udało się zlikwidować dwa najwięk-
sze zastoiska wody, które po każdym więk-
szym deszczu pojawiały się na ul. Kilińskie-
go (przy siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego i OHP).

źródło: UM Zamość

Utrudnienia na KilińskiegoUtrudnienia na Kilińskiego

Rząd wprowadził ograniczenia Rząd wprowadził ograniczenia 
w przemieszczaniu sięw przemieszczaniu się

Minimalizujmy ryzykoMinimalizujmy ryzyko

Po ograniczeniu imprez masowych i działalności gale-
rii handlowych, zawieszeniu zajęć w szkołach oraz za-
mknięciu granic, polski rząd zdecydował o wprowadze-

niu kolejnych obostrzeń, które mają zminimalizować rozwój 
epidemii koronawirusa w naszym kraju. Nowe, obowiązują-
ce od 25 marca restrykcje dotyczą ograniczeń w przemiesz-
czaniu się Polaków.

- Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograni-
czenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie 
będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbęd-
nych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy 
opieki nad bliskimi. – ogłosił 24 marca premier Mateusz Mora-
wiecki - Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych 
na zakażenie koronawirusem.- podkreślił szef rządu.

Ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie 
przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodo-
wymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

• dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, pro-
wadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. Masz również pra-
wo udać się po zakup towarów i usług związanych ze 
swoją zawodową działalnością.

• wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z korona-
wirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym 
na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach 
tej działalności.

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codzien-
nego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić 
niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do 
lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch 
osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc 
siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. 
Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc 
siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeź-
dzie jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksy-
malnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spo-
tkań, imprez czy zebrań. Można jednak spotykać się z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również 
osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze 
religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. 
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestni-
czyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego oso-
by sprawujące posługę.

Rząd zachęca jednocześnie do uczestnictwa w wydarze-
niach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pra-
cy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia 
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania od-
ległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują 

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie 
dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności gale-
rii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna 
dla powracających zza granicy.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

W ubiegłym tygodniu ruszyły prace na skrzyżowaniu 
ulic Wojska Polskiego- Lubelska- Piłsudskiego- Wiejska, 
w związku z jego przebudową na rondo.

Obecnie wykonywane są roboty związane z budową ka-
nalizacji deszczowej. Oznacza to bardzo poważne utrudnienia 
i ograniczenia w ruchu drogowym. Sygnalizacja świetlna zo-
stała wyłączona, a sposób poruszania się będą określać znaki 
drogowe. Kierowcy powinni zachować w tym miejscu szcze-
gólną ostrożność i stosować się do nowego oznakowania. Wy-
konawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o .o. z Zamościa. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km 
0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsud-
skiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu”:

- przebudowę nawierzchni jezdni (cztery pasy ruchu o sze-
rokości 3,5 m wraz z budową obustronnego ciągu pieszo – ro-
werowego, przebudową zatok autobusowych, przebudową 
zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudową parkin-
gu, przebudową skrzyżowań ulic podporządkowanych i bu-
dową azylu dla pieszych na ul. Lubelskiej)

- budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo) obok 
kościoła Św. Michała Archanioła

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: 
Wiejskiej, Wojska Polskiego, Piłsudskiego

- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej, ul. Woj-
ska Polskiego, ul. Wiejskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
wraz z montażem wpustów podkrawężnikowych

W ramach przebudowy ulicy Lubelskiej zostanie wyko-
nana sieć monitoringu wizyjnego, która będzie włączona do 
miejskiego Centrum Monitoringu. Pojawią się również nowe 
ławki i wiaty przystankowe.

Termin zakończenia całego projektu wyznaczono na 6 
listopada 2020 r.

źródło: UM Zamość



„W związku z ogłoszonym w Polsce sta-
nem epidemii koronawirusa, prosimy 
o niegrupowanie się osób, aby zminima-
lizować ryzyko jego rozprzestrzeniania. 
To od odpowiedzialnej postawy każdego 
z nas zależy zdrowie i życie naszych naj-
bliższych - rodziców, dziadków, dzieci, na-
szych przyjaciół i sąsiadów. […] Liczymy 
na Waszą odpowiedzialność i rozsądek, 
nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez 
cały czas trwania epidemii”- to treść ko-
munikatu, jaki można usłyszeć z głośni-
ków radiowozu zamojskiej Straży Miej-
skiej. Jeśli patrol zauważy skupiska ludzi, 
wezwie do rozejścia się.

Strażnicy przez megafon przypomina-
ją mieszkańcom, że nie powinni opuszczać 
swoich domów, ponieważ mimo wielu apeli 
i próśb o pozostanie w miejscu zamieszkania, 
wciąż zbyt wiele osób gromadzi się w miej-
scach publicznych i lekceważy zagrożenie 
zarażenia się koronawirusem.

W Zamościu od 20 marca zamknięte 
są place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne 
obiekty sportowo - rekreacyjne, a patrole 
Straży Miejskiej sprawdzają czy mieszkań-
cy nie łamią tego zakazu. Odwiedzają rów-
nież miejsca, w których najchętniej przeby-
wa młodzież.

źródło: UM Zamość

U 42-letniego księdza wikariusza z pa-
rafii w Łabuniach koło Zamościa po-
twierdzono zakażenie koronawirusem 
SARS-CoV-2. Duchowny do szpitala 
trafił 24 marca. Jak poinformowała 
kuria diecezjalna w Zamościu - jego 
stan jest dość poważy.

Proboszcz tej parafii oraz inni księ-
ża i świeccy, z którymi zarażony ksiądz 
miał ostatnio kontakt, zostali poddani 
kwarantannie. 

Służby sanitarne z Zamościa w try-
bie natychmiastowym sporządziły spis 
nabożeństw, jakie odprawiał w ostatnim 
czasie zakażony ksiądz i zaapelowały do 
osób, które brały w nich udział o pilny kon-

takt. Ustalono, że narażonych na zakaże-
nie mogło być ponad 200 osób. Wszyst-
kie otrzymały od sanepidu polecenie 
przebywania w kwarantannie, zostały 
od nich także pobrane próbki do badań 
na obecność koronawirusa. Część z tych 
osób – o czym poinformował Prezydent 
Andrzej Wnuk – pracowała w Zamościu.

Wikariusz z Łabuń to już drugi ksiądz 
z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej 
u którego wykryto zakażenie koronawi-
rusem. Pierwszym był ks. Henryk Borzęc-
ki, proboszcz parafii w Białopolu (pow. 
chełmski). 68 – letni duchowny trafił do 
jednoimiennego szpitala zakaźnego w Pu-
ławach w stanie ciężkim i z szeregiem cho-
rób współistniejących. 24 marca zmarł.

Duchowny z koronawirusemDuchowny z koronawirusem

Będzie rondoBędzie rondo
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Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańcówRegionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców
Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza,Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza,

Gminy Kurów oraz Powiatu LubelskiegoGminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego
Miasto Zamość jako Lider, wraz 

z Partnerami: Urzędem Gmi-
ny Baranów, Urzędem Gmi-

ny Biszcza, Urzędem Gminy Kurów 
oraz Starostwem Powiatowym w Lu-
blinie od lipca 2016 r. do końca mar-
ca 2020 r. realizuje w ramach progra-
mu „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020” z działania „2.1 Cyfro-
we Lubelskie” projekt „Regionalne 
e-usługi publiczne dla mieszkań-
ców Miasta Zamość, Gminy Bara-
nów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów 
oraz Powiatu Lubelskiego” współfi-
nansowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Całko-
wita wartość projektu opiewała na 
kwotę 5 447 864,29 zł, a dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej wyniosło 
4 630 684,65 zł. Miastu Zamość przy-
znano 2 383 569,51 zł dofinansowa-
nia, Gminie Baranów 677 163,07 zł, 
Gminie Biszcza 665 296, 65 zł, Gmi-
nie Kurów 768 396,78 zł, a Powiato-
wi Lubelskiemu 136 258,64 zł.

Celem projektu było zwiększenie 
możliwości wykorzystania przez oby-
wateli i przedsiębiorców wysokiej jako-
ści elektronicznych usług publicznych 
w relacjach z Urzędem Miasta Zamość, 
Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gmi-
ny Biszcza, Urzędem  Gminy Kurów oraz 
Starostwem Powiatowym w Lublinie.

Projekt „Regionalne e-usługi pu-
bliczne dla mieszkańców Miasta Za-
mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go” był wspólnym przedsięwzięciem 

administracji samorządowej Miasta Za-

mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go. Współpraca w zakresie jego reali-
zacji otworzyła nowe możliwości dla 
Lidera i jego Partnerów, dzięki czemu 
możliwe było uruchomienie elektro-
nicznych usług publicznych w Urzę-
dzie Miasta Zamość, Urzędzie Gmi-
ny Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, 
Urzędzie Gminy Kurów oraz w Staro-
stwie Powiatowym w Lublinie, któ-
re umożliwią obywatelom i przedsię-
biorcom załatwianie spraw w formie 
elektronicznej. W ramach Projektu za-
kupione zostały systemy informatycz-
ne back office oraz front office dla ww. 
urzędów, a także sprzęt niezbędny do 
świadczenia usług drogą elektronicz-
ną i zapewnienia bezpieczeństwa te-
leinformatycznego. Ponadto przepro-
wadzona została integracja systemów 
z zachowaniem wymogów dotyczą-
cych interoperacyjności. 

Projekt „Regionalne e-usługi pu-
bliczne dla mieszkańców Miasta Za-
mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go” pozwolił na pełne wykorzystanie 
potencjału platformy krajowej ePUAP. 
Łącznie – przez ww. jednostki – zostało 
opracowanych i wdrożonych 89 e-usług 
publicznych dostosowanych do Lide-
ra i Partnerów:

46 e-usług na 3 poziomie dojrzało-
ści (jako usługi nowe i ulepszone), 
w tym przez Miasto Zamość:

• Wniosek o wydanie wypisu/wyry-
su z ewidencji gruntów i budynków;

• Wniosek o udostępnienie materiałów 

z Powiatowego Zasobu Geodezyjne-
go Kartograficznego;

• Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o figurowaniu lub niefigurowaniu 
w ewidencji podatkowej;

• Wniosek o koordynację usytuowa-
nia projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu;

• Wniosek o wprowadzenie zmian w ewi-
dencji gruntów i budynków;

• Wniosek o wyłączenie gruntów z pro-
dukcji rolniczej;

• Wniosek o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej;

• Wniosek o dotację z budżetu gminy;
• Rejestracja danych w platformie dia-

logu społecznego i komunikacji oraz 
wyrażenie zgodny na komunikację 
elektroniczną;

• Wniesienie petycji do urzędu przy wy-
korzystaniu platformy dialogu spo-
łecznego i komunikacji.

43 e-usługi na 5 poziomie dojrza-
łości (jako usługi nowe umożliwia-
jące dzięki rozwiązaniom technolo-
gicznym załatwienie spraw w pełni 
elektronicznie), w tym przez Mia-
sto Zamość:

• Prowadzenie spraw w zakresie po-
datku od nieruchomości od osób 
fizycznych;

• Prowadzenie spraw w zakresie podatku 
od nieruchomości od osób prawnych;

• Prowadzenie spraw w zakresie po-
datku rolnego od osób fizycznych;

• Prowadzenie spraw w zakresie podat-
ku rolnego od osób prawnych;

• Prowadzenie spraw w zakresie po-

datku leśnego od osób fizycznych; 
• Prowadzenie spraw w zakresie podat-

ku leśnego od osób prawnych;
• Prowadzenie spraw w zakresie po-

datku od środków transportowych; 
• Prowadzenie spraw w zakresie opłat 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

• Prowadzenie spraw w zakresie zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu;

• Prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw;
• Prowadzenie spraw w zakresie wie-

czystego użytkowania; 
• Prowadzenie spraw związanych z ob-

sługą renty planistycznej;
• Prowadzenie spraw związanych ze 

zwrotem opłaty skarbowej;
• Prowadzenie spraw związanych z udzie-

leniem ulg podatkowych; 
• Prowadzenie spraw związanych z roz-

łożeniem należności na raty.

Uruchomienie elektronicznych usług 
publicznych zostało połączone z wyko-
rzystaniem systemów teleinformatycz-
nych w modelu „chmury obliczenio-
wej” (IaaS) oraz zakupem infrastruktury 
sprzętowej, która umożliwiła wdroże-
nie innych systemów oraz zapewnienie 
ciągłości i bezpieczeństwa ich działa-
nia: serwerów wraz z oprogramowanie 
zrządzającym, wielofunkcyjnych zapór 
sieciowych, urządzeń do backupu da-
nych oraz zestawów komputerowych. 

Dzięki realizacji projektu w Urzę-
dzie Miasta w Zamościu:Dzięki re-
alizacji projektu w Urzędzie Miasta 
w Zamościu: 

• uruchomiono i zmodernizowano 4 

systemy teleinformatyczne: portal 
podatkowy, platformę dialogu spo-
łecznego i komunikacji, rozbudowa-
no system dziedzinowy oraz system 
zarządzania budżetem Miasta- uła-
twią one załatwianie spraw podat-
kowych i księgowych oraz komuni-
kację z urzędem;

• wprowadzono usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych w zakresie korzy-
stania z e-administracji;

• 82 urzędników nabyło kompetencje 
cyfrowe pozwalające wdrożyć nowo-
czesne aspekty e-administracji;

• uruchomiono 10 nowych e-usług na 
3 poziomie dojrzałości oraz 15 na co 
najmniej 4 poziomie dojrzałości;

• doposażono Miasto w sprzęt infor-
matyczny, który usprawni e-admini-
strację oraz ułatwi załatwianie spraw 
urzędowych przez Internet.Grupą do-
celową Projektu stanowili mieszkań-
cy i podmioty gospodarcze działające 
na terenie Miasta Zamość, Gminy Ba-
ranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów 
oraz Powiatu Lubelskiego.

Grupą docelową Projektu stanowili 
mieszkańcy i podmioty gospodarcze 
działające na terenie Miasta Zamość, 
Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gmi-
ny Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 
5 447 864,29 zł. Projekt był realizowa-
ny od lipca 2016 r. do marca 2020 r.

Beneficjenci – Lider: Miasto Za-
mość oraz Partnerzy Projektu: Gmi-
na Baranów, Gmina Biszcza, Gmina 
Kurów, Powiat Lubelski.



W związku z epidemią koronawirusa sklepy i sieci han-
dlowe wprowadziły nowe, skrócone godziny otwarcia. 
Biedronka jako pierwsza wprowadziła też godzinną 
przerwę techniczną w ciągu dnia. Ponadto sieć wdro-
żyła udogodnienia dla seniorów.

Większość sklepów Biedronka jest teraz czynna w godz. 
7.00 do 21.00. Od 23 marca sieć wprowadziła też godzinną 
przerwę techniczną, która trwa od 13.30 do 14.30. W tym 
czasie pracownicy mogą się sprawnie i bezpiecznie zmienić.

Oprócz tego Biedronka ogłosiła także akcję „Czas na po-
maganie Seniorom 65+”. W jej ramach seniorzy mają pierw-
szeństwo: wejścia do sklepu w pierwszej godzinie otwarcia 
oraz pierwszeństwo w kolejce do kasy (na prośbę seniora).

Z uwagi na epidemię koronawirusa, dyrekcja zamoj-
skiego szpitala „papieskiego” podjęła decyzję o tym-
czasowym zniesieniu niedawno wprowadzonych opłat 
za parkowanie na terenie szpitala.

„W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, ma-
jąc przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie 
pacjentów naszego Szpitala od piątku, tj. 20 marca 2020 r. do 
odwołania, nie będą pobierane opłaty parkingowe za postój 
pojazdów.” - informuje szpital „papieski”.

Władze lecznicy, zachęcają jednocześnie, by do szpi-
tala przyjeżdżać prywatnymi autami, a rezygnować z pu-
blicznych środków transportu i w ten sposób zminimali-
zować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W przyszłym miesiącu ruszą wypłaty tzw. trzy-
nastek, czyli dodatkowych rocznych świad-
czeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. 

Trafią one do uprawnionych razem z kwietniową eme-
ryturą lub rentą. ZUS i Poczta Polska zapewniają, że 
wszystkie świadczenia dotrą do uprawnionych na czas.

– Renty i emerytury będą wypłacane terminowo. Do-
tyczy to także dodatkowego świadczenia, czyli tzw. trzy-
nastek. Emeryci i renciści nie mają się czego obawiać. Trzy-
nastki będą przyznawane z urzędu, nie trzeba więc składać 
wniosków – zaznacza prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dodatkowe 
roczne świadczenia pieniężne około 9 milionom osób. Tzw. 
trzynastka przysługuje uprawnionym m.in. do: emerytury, 
renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjal-
nej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniające-
go (tzw. Mama4+), nauczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te 
osoby otrzymają trzynastkę, o ile 31 marca tego roku będą 
mieć prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień 
wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich do-
datkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

Ile wynosi i jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba nic robić. ZUS 
wypłaci je wszystkim uprawnionym automatycznie, bez 
konieczności składania wniosku. Kwota świadczenia to dla 
każdego 1200 zł brutto. Z tego w większości przypadków 
trzeba potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę 
zdrowotną. Najczęściej „na rękę” do wypłaty będzie 981 zł.

Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługu-
je jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na 
każdą uprawnioną osobę. Na przykład jeśli jedną rentę rodzin-
ną pobierają dwie osoby, to każda otrzyma po 600 zł brutto.

Trzynastka dla osób na kwarantannie

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek zapew-
nia, że pocztowcy doręczą wszystkie emerytury na czas. – 

Poczta Polska wprowadza szczególne procedury w przypad-
ku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. 
Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w pla-
cówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, 
które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zasto-
sowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa – podkreśla.

Kiedy wypłata?

ZUS wypłaci tzw. trzynastki razem ze świadczeniem 
głównym przysługującym za kwiecień, w standardowym 
terminie płatności emerytury czy renty. Terminów płat-
ności w ZUS jest kilka: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca.

Czy trzynastkę może zająć komornik?

O pieniądze z kwietniowego dodatku nie muszą mar-
twić się osoby z długami. Trzynastki nie podlegają zajęciom 
komorniczym, nawet jeśli trafią na konto bankowe. Dodat-
kowe roczne świadczenie pieniężne będzie mieć specjal-
ny identyfikator, dzięki któremu będzie je łatwo rozpoznać 
w przelewach i nie zostanie zajęte przez komornika.

Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Świadczenie choroboweŚwiadczenie chorobowe

Zamiast szkolnego obiaduZamiast szkolnego obiadu

Ważne dla rodzicówWażne dla rodziców

Osoby objęte obowiązkową kwaran-
tanną po przekroczeniu granicy, 
mogą ubiegać się już o świadczenia 

chorobowe. Aby je otrzymać, należy złożyć 
oświadczenie w ciągu trzech dni roboczych 
od zakończenia kwarantanny.

Osoba, która przekracza granicę państwo-
wą musi odbyć obowiązkową 14-dniową kwa-
rantannę. Zgodnie z najnowszym rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia taka osoba może 
ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od 
pracodawcy albo zasiłek chorobowy finanso-
wany z ubezpieczenia.

Aby je otrzymać, trzeba dostarczyć oświad-
czenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantan-
ny do swojego pracodawcy, zleceniodawcy albo 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nale-
ży to zrobić w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
zakończenia kwarantanny. Wzór oświadcze-
nia jest już dostępny na stronie internetowej 
www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie 
u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-

-zlecenia u zleceniodawcy. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą powinny dostarczyć 
oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez 
internet, na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS. Na stronie internetowej Zakładu jest in-
strukcja, jak to zrobić.

Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, 
a także ZUS mogą zweryfikować dane zawarte 
w oświadczeniu w sanepidzie. Jeśli państwo-
wy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu 
lub zwolnieniu danej osoby z kwarantanny, 
to taka osoba powinna o tym poinformować 
podmiot wypłacający jej świadczenie choro-
bowe (pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Prawo do świadczeń chorobowych podczas 
kwarantanny mają osoby objęte ubezpiecze-
niem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsię-
biorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opła-
cają dobrowolne składki chorobowe.

 Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w wo-
jewództwie lubelskim [materiał nadesłany]

Z uwagi na obecną sytuację epidemicz-
ną i brak dożywiania dzieci w szkołach, 
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Za-
mościu informuje, że rodzice których dzie-
ci korzystały z obiadów finansowanych ze 
środków pomocy społecznej, mogą otrzy-
mać świadczenie pieniężne na zakup żyw-
ności dla dzieci.

W tej sprawie rodzice proszeni są o kon-
takt telefoniczny z pracownikiem socjalnym 
lub przekazanie zgłoszenia drogą e-mail: ad-
ministracja@mcpr.zamosc.pl

Wykaz numerów telefonów do pracowni-
ków socjalnych zgodnie z rejonami opiekuń-
czymi (wykaz ulic) znajduje się na stronie inter-

netowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Zamościu: www.mcpr.zamosc.pl w zakład-
ce rejony opiekuńcze.

Rodzice, którzy wykorzystali już cały 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą 
złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 

na kolejny okres. Zostanie rozpatrzony po 
wejściu w życie nowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą 
w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka 
lub szkoły z powodu koronawirusa rodzice 
mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowe-
go zasiłku opiekuńczego na opiekę na dziec-
kiem młodszym niż 8 lat. W związku z decyzją 
o dalszym zamknięciu placówek oświatowych 
do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wy-
dłużenie m tego zasiłku o kolejne dni. Nowe 
rozwiązania mają obowiązywać z mocą wstecz-
ną od 26 marca.

W tej sytuacji rodzice mogą wystąpić o do-
datkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres, 
nawet jeśli wyczerpali dotychczasowe 14 dni 
świadczenia. Formalności wyglądają tak samo 
jak dotychczas. Rodzic wypełnia więc proste 
oświadczenie, w którym wskazuje okres opie-
ki nad dzieckiem. Taki wniosek zostanie roz-
patrzony po wejściu w życie znowelizowa-
nych przepisów.

Rodzice mogą również skorzystać z obo-
wiązującego od dawna zasiłku opiekuńczego na 
ogólnych zasadach. Mają do dyspozycji 60 dni 
takiego zasiłku w roku kalendarzowym. Mogą 
go wykorzystać między innymi w przypadku 

konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem 
do lat 8, gdy doszło do nieprzewidzianego za-
mknięcia jego żłobka, przedszkola lub szkoły. 
W tym celu trzeba wypełnić wniosek na for-
mularzu Z-15A i dołączyć do niego oświadcze-
nie o zamknięciu placówki oświatowej dziecka. 
Po wejściu w życie nowych przepisów specu-
stawy, okres ten będzie rozliczony jako do-
datkowy zasiłek opiekuńczy. Tym samym nie 
pomniejszy puli 60 dni standardowego zasił-
ku opiekuńczego.

Pracownik przekazuje dokumenty do pra-
codawcy, a osoba zatrudniona na umowę-zle-
cenia – do zleceniodawcy. Natomiast osoby 
prowadzące własną działalność gospodarczą 
przesyłają je bezpośrednio do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych i mogą to zrobić przez 
internet, za pomocą Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS. Szczegółowe informacje i for-
mularze są na stronie www.zus.pl.

[materiał nadesłany]

Dobra wiadomość!Dobra wiadomość!
W gąszczu informacji o ko-

ronawirusie, dla od-
miany mamy dla Was 

coś pozytywnego. W Roztoczań-
skim Parku Narodowym na świat 
przyszedł  kolejny źrebak koni-
ka polskiego. Park pochwalił się 
pierwszymi zdjęciami malucha.

„W tym niespokojnym i niepew-
nym dla nas wszystkich czasie ma-
ła pozytywna informacja z nasze-
go małego podwórka. Nasze stado 
koników polskich powiększyło się 
o kolejnego źrebaka. To już czwar-
ty młodzieniec w hodowli rezerwa-
towej w tym roku, czekamy na jesz-
cze jednego malca” - poinformowały 
23 marca władze Roztoczańskie-
go Parku Narodowego i opubliko-
wały zdjęcia nowego mieszkańca.

13 dla uprawnionych13 dla uprawnionych
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SPRZEDAM
 X Pralka Frania, c. 120zł, 
łózko polowe składane, 
c.100zł. Tel. 84 638 05 86

 X Telewizor Panasonic 
TX-28 MK1P, 32 cale, 
r. Prod. 99, c. 70 zł. Tel. 
572 623 102

 X Dwa fotele tapicerowane, 
tanio. Tel. 501 055 957

 X Narożnik duży, pojem-
nik na pościel, c.350 zł. 
Tel. 579 077 696

 X Śrutownik żarnowy. Tel. 
84 61 860 61

 X Sprzedam torbę spor-
tową dużą, „Prince”, c. 
35 zł. Tel. 791 137 235

 X Vidaron 9 l. do drew-
na, ochronno- dekora-
cyjny w oryginalnym 
opakowaniu. Tel. 84 
671 34 37

 X Piękna suknia ślubna, 
rozmiar 40-44, okazja. 
Tel. 605 168 003 

 X Sprzedam pralkę typu 
„Frania”, tanio. Tel. 605 
168 003

 X Trzy pralki automaty-
czne, - 350 zł, imadło 
średnie - 120 zł. Tel. 
530 486 525

 X Łóżeczko drewniane z 
materacem, kuchenka 
gazowa, zlewozmywak. 
Tel. 698 479 302

 X Dwa siedzenia konne 
- 300 zł, zegar ścien-
ny - 120 zł, imadło do 
rur, kompletne. Tel. 530 
486 525

 X Kojce szt. 2 dla psów 
- dużego i małego. 
Klatki dla gołębi szt. 
2, urządzenie do zała-
dunku bel, udźwig 4 t. 
Tel. 515 796 951

 X Parnik węglowy 100 
l, beczka 200 l szt. 6, 
zamrażarka nowa, pra-
lka automatyczna, bale 
deski - sosna. Tel. 515 
796 951

 X Słoma w belach 120, 
sieczkarnia cala meta-
lowa - nowa, WÓZ na 
kołach 15 - trach z bec-
zką do gnojówki. Tel. 
515 796 951

 X Silnik elektryczny 6,7 kW 
z reduktorem obrotów. 
Tel. 513 434 633 

 X Rury ściekowe 16 m, 
kanapa narożna, stół, 
krzesła, leżanka lekarska, 
waga lekarska. Tel. 696 
815 510

 X Młynek rafowy z silni-
kiem 1,5 kW, śrutown-
ik na konia, szatkowni-
ca elektryczna. Tel. 536 
772 779

 X Sprzedam pompę pali-
wową do Ursusa C-328, 
c. 350 zł. Tel. 535 424 482

ZWIERZĘTA
 X Piękny czarny kot, ok. 2 
lata, porzucony, szuka 
domu. Tel. 507 921 302

 X Budę ocieplaną z przed-
sionkiem, dla dużego psa. 
Tel. 600 443 398

 X Sprzedam klacz zim-
nokrwistą, 5 letnia źreb-
na, chodzi w zaprzęgu, 
nie boi się ruchu uliczne-
go Tel. 665 225 697 

 X Amstaf suczka, 8 tygod-
ni, ojciec z rodowodem 
szaro-biała. Oddam. Tel. 
512 070 881

 X Amstaf pies 2-letni z ro-
dowodem, silnej budowy. 
Oddam w dobre ręce. Tel. 
512 070 8811

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę stołową 
lub tokarkę. Tel. 600 894 089

 X Zamienię kajak wędkar-
ski na sprzęt budowlany. 
Tel. 790 217 963

KUPIĘ
 X Drzwi wewnętrzne, prawe, 
Drzwi wewnętrzne, prawe, 
2 szt., proszę dzwonić wiec-
zorem. Tel. 721 519 896

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Rower do ćwiczeń w domu. 
Tel. 515 967 381

 X Namiot handlowy 2x3 lub 
3x3 m, może być uszko-
dzony. Tel. 721 086 818

 X Domek dla dzieci drewnia-
ny, na działkę. Tel. 720 
742 461

 X Kupię dorosłą samicę pa-
wia. Tel. 604 201 213

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes 
kilkuletni. Tel. 793 061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowozem. 
Tel. 530 558 450

 X Kupię przęsła płotu z roz-
biórki. Tel. 608 738 826

 X Mały silnik spalinowy 2,5 
do łodzi, sprawny. Tel. 602 
247 516

INNE
 X Przyjmę używaną wieżę 
na płyty. Tel. 695 958 316

 X Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. 
Tel. 730 666 780.

 X Oddam meble za darmo. 
Tel. 02 253 628

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

 X Pomogę przy pracach 
wiosennych. Tel. 88 177 
84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może 
być na pół etatu, po-
siadam ubezpieczenie 
o niepełnosprawności, 
umiarkowanej. Tel. 725 
161 034

 X Zatrudnię opiekunkę 
do starszej osoby - 24h/
doba.  Praca w syste-
mie zmianowym co 2 
tyg. Miejscowość: Strzelce 
Opolskie. Tel. 796 537 743  

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy na umowę o pra-
cę jako ochroniarz, straż, 
sprzątacz. Zatrudnię ope-
ratora koparko- ładowarki 

oraz brukarzy. Tel. 602 
479 654

 X Przyjmiemy do szycia fi-
ranek i zasłon. Kontakt. 
84 638 01 20

 X Szukam pracy jako opie-
kunka całodobowa, mam 
referencje. Tel. 515 954 612

 X Oferuję wycinkę drzew. 
Tel. 607 958 957

 X Opiekunka z dobrymi 
referencjami do starszej 

osoby, Zamość. Tel. 792 
244 198 

 X Zatrudnię osobę do pi-
sania na komputerze (3 
miesiące). Tel. 609 499 780

 X Poszukuję krawcowej 
do współpracy, może 
być emerytka. Tel. 510 
751 254

 X Zlecę wykonanie alar-
mu do domu z monito-
ringiem. Tel. 720 742 461

PRACA

 X Wolny b/z 50+ pozna pa-
nią do stałego związku. 
Dom, miłość, dobro. Tel. 
663 662 743

 X Poznam Panią od 25 do 40 
lat. Tel. 513 676 588

 X Kawaler 45 lat pozna pan-
nę w stosownym wieku w 

celu założenia rodziny. Tel. 
697 116 785

 X Poznam wolnego i inte-
ligentnego katolika b/z. 
Ja atrakcyjna 45+ b/z po 
18.00. Tylko poważne ofer-
ty. Tel. 518 329 428

 X Poznam Pana 65-70 lat, 
który umie docenić drugą 

osobę, wie co to zaufanie i 
szacunek. Wdowa 62 lata. 
Tel. 516 288 442

 X Łodzianin 60+ pozna panią 
bez nałogów z Zamościa z 
lokalem. Tel. 721 086 818

 X Zmotoryzowany 60+ pozna 
panią na dobre i złe, z wioski 
lub miasta. Tel. 666 577 459

TOWARZYSKIE

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

KUPIĘ GARAŻ  
W ZAMOŚCIU  

UL. HRUBIESZOWSKA 
PRZY PEC-U.

TEL. 512-04-34-04

• Dom drewniany z bu-
dynkami gospodarczy-
mi na dziale 0,83 ha, 
Polany gm. Krynice, 
cena 150 tys. zł

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

• Dom Kotlice Kolonia 
131m2 na działce 38a, 
Cena 150 tys. zł.

• Gospodarstwo i maga-
zyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

• Działka Lipsko Polesie 
38a. Cena 75 tys. zł.

• Wynajem młyn 
Niewirków, około 
400m2

• Połowa domu na 
sprzedaż 89,23m2 306 
tys. Zł

• Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

• Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 me-
trów. Cena 370 000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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SPRZEDAM
 X Łaka 1 ha, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

 X Działka 22 ary Chomęciska 
Małe. Wszystkie media. 
Wydane warunki zabudo-
wy. 60000zł tel. 531362025

 X Dom, stodoła, obora, działka 
1,68 ha. Anielpol 22, 22-310 
Krasiczyn. Tel. 511 797 664

 X Garaż z kanałem, ul. 1 - maja, 
18 m². Tel. 792 516 055

 X Mieszkanie  54m² w Zamościu, 
parter, ul. Peowiaków. Tel. 
608 381 574

 X Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola 
w gm. Tarnawatka oraz las 
0,75 ha w gm. Krasnobród. 
Tel. 696 815 510 

 X Działka 0,31 ha pod budo-
wę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Centrum 
Zamościa, uzbrojona. Tel. 
509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Zamość 
Osiedle Królewskie, ul. 
Batorego. Tel. 664 334 746

 X Działka bud. 20 arów, Wólka 
Panieńska. Tel. 502 226 573

 X Sprzedam parter domu, 
Zamość, ul. Waryńskiego, 
210 tys. zł. Tel. 604 333 646

 X Domek letni góralski na ogro-
dzonej działce w Krasnobrodzie. 
tel. 602 189 760

 X Dom z budynkami gospo-
darczymi. Tel. 662 547 449

 X Działkę rolną o pow. 3 ha, po-
łożona przy asfaltowej dro-
dze gminnej w miejscowo-
ści Płoskie. Tel. 504 562 058

 X Do sprzedania: Działka w 
Sitaniec Błonie 435 z dwo-
ma domami jeden z nich 
zamieszkalny, drugi w sta-
nie surowym oraz z cztere-
ma oddzielnymi działkami 
o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@
gmail.com 

 X Lokal użytkowy 20 m² z wę-
złem sanitarnym, Zamoyskiego 
60B. Tel. 695 199 762

 X Działka bud. 16 ar,  ul. 
Monopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414 501

 X Sprzedam grunt o pow. 
1771 m² w Zamościu przy 
ul. Północnej 14, na dział-
ce stoi dom jednorodzin-
ny (niezamieszkały). Tel. 
519 375 976

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie w Zamościu. 
Jeden lub dwa pokoje. tel. 
516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 
ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

 X Kupię siedlisko, działkę, pole 
na Roztoczu. Tel. 601 206 529

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu 
(do 40 m²). Tel. 501 055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 
0,65 ha w Wychodach. tel. 
784 646 234

 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

 X Kupię małą działkę rekre-
acyjną albo ogródek dział-
kowy - Zamość i okolice. Tel. 
793 061 934

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
do II p. Lub z windą, do 40 
m², może być do remon-
tu, płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie. Tel. 84 627 52 78

WYNAJMĘ 
 X Szukam domu do wy-
najęcia w Zamościu. Tel. 
669 747 294

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej i pięknej okolicy 
Zamościa. Tel. 666 627 303

DO WYNAJMU  
 X Dwa pokoje , kuchnia, łazien-
ka, wygody. Koło Zamościa, 
piękne otoczenie. Tel. 605 
544 385

 X Wynajmę kawalerkę dla 1 
os., ul. Lwowska, Zamość. 
Tel. 782 256 537

 X Mieszkanie 2 pokoje, 50 m². 
Tel. 664 882 341

 X Mieszkanie 2 pok., na 2 pię-
trze, ul. Młyńska, Zamość. 
Tel. 886 562 376

 X Pokój do wynajęcia, ul. Orla, 
600 zł - jednoosobowy, dwu-
osobowy - 500 zł/os. Dom 
z ogrom. Tel. 516 055 166

ZAMIENIĘ
 X Z a m i e n i ę  m i e s z k a n i e 
czynszowe w Zamościu, 
46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

 X Mieszkanie 3-pokojowe po 
kapitalnym remoncie, 45 
m², I piętro, zamienię na 
większe 65 m² do II p., oko-
lice Orzeszkowej, Oboźna, 
Wiejska. Tel. 508 874 307

 X Zamienię mieszkanie 43 m² 
1-pokojowe na 2-pokojowe 
w Zamościu. Tel. 730 666 780

 X Pilnie zamienię kawalerkę 
(parter) na kawalerkę w 
Zamościu w okolicy Plant, 
Orzeszkowej, początek 
Kilińskiego na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

• Działka 531m2 Zamość ul. Słoneczna, 
cena 130 tys. zł,

• Mieszkanie M3 Zamość ul. Wąska 
piętro 4/4, cena 225 tys. zł 

• Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozowa 
piętro 3/4, cena 197 tys. zł

• Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikorskiego, 
parter, cena 290 tys. zł

• Dom i budynki gospodarcze w 
Wólce Złojeckiej, działka 0,35ha, 
cena 295tys. zł

• Dom w Zamościu, ul. Klonowa, 
działka 0,25 ha, cena 444 tys. zł

• Działka 0,14ha Zamość ul. Majdan, 
cena 80 tys. zł,

• Garaż w zabudowie szeregowej, 
Zamość ul. Koszary cena 41 tys. zł.

• Mieszkania bezczynszowe Zamość 
ul. Traugutta i ul. Heweliusza

• Nowy dom w wysokim standardzie, 
Zamość ul. Chełmońskiego 

• Domy w stanie deweloperskim, 
Zamość ul. Włościańska i ul. 
Zagrodowa

• Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńcach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
 X Głowicę Ursus Zetor 6 cy-
lindrów, nowa. Tel. 728 
641 138

 X Kopaczkę konną - 200 zł, 
skuter - 200 zł. Tel. 530 
486 525

 X Hak do Forda Galaxy. Tel. 
515 796 951 

 X Alufelgi z oponami, zimo-
we 205/55/16 VW Szaran. 
Tel. 510 831 706

 X Sprzedam Passat B4, 1996. 
Tel. 692 796 377

 X Opony 13, 14,15 - stki, fe-
lgi różne. Beczki 200-litro-
we, wóz z beczką do gno-
jówki + pompa gratis. Tel. 
515 796 951

 X Kopaczka do ziemniaków, 
zgrabiarka 7-mka, opryski-
wacz, opielacz 3 - rzędowy, 
urządzenie do załadunku 
- oryginał do ciągnika. Tel. 
515 796 951

 X BMW 316 compact, 2002 r., 
c. 4800 zł. Tel. 534 368 019

 X Sprzedam alufelgi z opo-
nami, letnie, 14” komplet, 
c. 800 zł. Tel. 668 844 362

 X Części używane, Ford Galaxy 
1998 r. Tel. 515 796 951

 X Sprzedam Renault „Thalia”, 
2002 r., tanio. Tel. 503 539 558

 X BMW 316, 2002 r., c. 6000 
zł. Tel. 534 368 019

 X Renault Clio 1,5 DCi, 2006 
r. (tanio). Tel. 660 358 211

 X Opel Astra 1600 cm3, ben-
zyna+gaz, 1999 r., combi, 
ubezp. i przegl.- grudzień 
2021 r. Tel. 516 901 882

 X Zderzaki do Passata, B#, 
stan dobry. Tel. 517 055 503

 X Pompa paliwowa, nowa, 
oryginał, Białoruś. Tel. 886 
756 302

 X Bagażnik samochodowy, 
„Skoda”. Tel. 84 68 59 08

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 2005 
r., Zamość. Tel. 505 987 592 

 X Sprzedam VW Passata 1.9 
stan dobry, 93 r., Zamość. 
Tel. 518 236 810

 X Felgi + opony Alu, Renault 
Clio 67x14  165/65/16, 800 
zł. Tel. 504  511 054 

 X Sprzedam rozrzutnik obor-
nika, jednoosiowy. Tel. 84 
671 33 12

 X Honda Legend 3.5 V6, benz. 
+ gaz, 1998 r., c. 14 900 zł. 
Tel. 793 135 666

 X Opel Zafira , CDTI 120 km, 
2008 r, 234 tys. Przebiegu, 
cena 14200 zł. Tel. 698 
833 604

 X Kultywator brony piątki, 
pług 3-skibowy, tanio. Tel. 
798 095 051

 X Sprzedam ciągnik 3603P. 
Tel. 662 547 449

 X Sprzedam BMW  E39 3.0 
Diesel, 2001 r., lift, c. 5900 
zł. Tel. 792 770 635

 X Sprzedam Chevrolet Aveo 
2007 r., 75 tys. km, stan bdb. 
Tel. 514 365 671

 X Opel Zafira CDTi 120 km, 6 
biegów, 234 tys. Przebiegu. 
Tel. 698 833 604

 X Przyczepka na resorach 
150x100, stan bdb., bez re-
jestracji, c. 850 zł. Tel. 665 
295 934

 X Motocykl Pannonia 250 
kompletna, rok 1966, jeden 

właściciel, z papierami. Tel. 
660 358 211

 X Dwa koła 13” kompletne, 
cena 110 zł za oba. Tel. 84 
638 65 45

 X Dwie felgi 16 do Żuka, cena 
50 zł za szt. Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam Clio czerwony, 
2001r., silnik uszkodzony. 
Tel. 84 639 81 87

 X Instrukcja w języku pol-
skim VW Polo 1.2 benzy-
na. Tel. 666 576 465

 X Sprzedam sprzęt rolniczy, 
likwidacja gospodarstwa. 
Tel. 605 058 232

 X Sprzedam samochód „Łada”. 
Tel. 664 454 930

 X Sprzedam felgi stalowe 15 
i 16 cali, ładne, jeździły w 
BMW, tanio. Tel. 509 491 169

 X Sprzedam Opel Astra 2, 
piękny, okazja, 5 tys., wszel-
kie informacje pod nr tel. 
881 778 421

 X Sprzedam Passat B4 com-
bi, rok 1996, sprawny. Tel. 
692 796 317

 X Nissan Micra, benzyna, gaz, 
998 cm3, 2000 r, 800 zł. Tel. 
730 552 227

 X Sprzedam Ford Mondeo 
combi, srebrny, diesel 1.8, 

rok 1997, klimatyzacja, 
c. 3500. Tel. 730 552 227

 X Toyota Corolla 2006 r, die-
sel, długie opłaty, c. 5900. 
Tel. 607 560 836

 X Sprzedam Opel Vectra B 
1999, UAZ 463 B. Tel. 661 
301 040

MASZ NAKAZ  
ZAPŁATY? 

 A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ
579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

Organizujemy 
przyjęcia  

okolicznościowe  
i catering.  

Komunie i chrzciny.  
Bar „Jędrek”  

Zamość. 
Tel. 84 639 99 37

http://www.absolutio.pl/


BEZPŁATNE BADANIA USG
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza do skorzystania z możliwości wykonania 

bezpłatnych badań USG prostaty, USG jamy brzusznej oraz USG płuc.

Trwają zapisy na bezpłatne badanie USG prostaty u mężczyzn. Badania będą się 
odbywały w weekend 18-19 marca 2017 roku w Hotelu Artis (Sitaniec 1).

Rejestracja na bezpłatne USG płuc, opłucnej oraz USG żeber rozpocznie się 16 marca. 
Badania przeznaczone są dla osób, które w nieodległej przeszłości leczyły choroby płuc lub 
przebyły uraz klatki piersiowej, a także dla wieloletnich palaczy z dolegliwościami oddecho-
wymi. Badania będą wykonywane w Hotelu Artis (Sitaniec 1) w dniach 28-30 marca 2017r.

17 marca rozpocznie się rejestracja na badanie USG jamy brzusznej. Badania będą 
wykonywane w weekend 25-26 marca w Zamościu w Hotelu Jubilat (ul. Wyszyńskiego 52)

Rejestracja telefoniczna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
- 15.00, na poszczególne badania rozpoczyna się w wyznaczone dni i trwa do wyczerpania 
miejsc. Badania wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i nie ma rejonizacji.

• 84 638 80 90,
• 84 638 80 91,
• 84 638 55 12.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #11, prosimy wysłać na podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość. 
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #9: „Pies dobry na wiatr nie 
szczeka”. Zwyciężył Pan Mateusz Kolmus z Cześnik. Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Redak-
cji - Plac Stefanidesa 6.

▼    KRZYŻÓWKA    ▼Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Unikaj konfliktów z otoczeniem. W tym tygodniu pokonasz wszelkie przeszkody i osiągniesz
wszystko co zaplanowałeś. Cierpliwość i wydajna praca zostaną nagrodzone. Nie zrażaj się
tym, że wysiłki nie będą od razu widoczne. To dobry okres w życiu zawodowym Baranów.

Byk (20.04-20.05)
Możesz liczyć na pomoc kogoś bliskiego. Staraj się więc robić co do Ciebie należy. Ale
na efekty musisz jeszcze spokojnie poczekać. Unikaj konfliktów, bo możesz przez nie
opaczność zniszczyć coś co do tej pory zbudowałeś.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Dość stresujący tydzień przed Tobą. Nie wszystkie sprawy uda się pozałatwiać. Potrzebna
jest Twoja cierpliwość. Na wszystko musi przyjść właściwy czas. 
Ostrożnie z wydatkami.

Rak (22.06-22.07)
Raki czeka trzęsienie ziemi, które zakłóci spokojny, ustabilizowany ich świat. Nie należy
nigdy osiadać na laurach, bo nie wiadomo co się zdarzy. W sprawach zawodowych suk-
ces, który przyniesie świeży przypływ gotówki. 

Lew (23.07-22.08)
Tylko wytrwałością możesz dojść do celu. I choć znajdziesz się w dość kłopotliwej sytu-
acji, to nie zrażaj się. Wykorzystaj wszystkie swoje talenty, bo tylko w ten sposób osią-
gniesz cel. Pojawi sie też ktoś, co wskaże drogę rozwiązania problemów.

Panna (23.08-22.09)
Sprawa, która wydawała się, że stoi w miejscu, już wkrótce przyniesie efekty. Nareszcie
otrzymasz informacje na których Ci bardzo zależało i od których zależy rozwiązanie całej
sprawy.
Waga (23.09-22.10)
Nie oglądaj się za siebie, nie konsultuj z przyjaciółmi. Posłuchaj swojej intuicji, a do-
świadczysz szalonej namiętności. Niestety nie jest to uczucie na dłużej. Więc nie wymu-
szaj deklaracji od partnera.

Skorpion (23.10-21.11)
Skorpiony w tym tygodniu będą bardzo agresywne i konfliktowe. Staraj się panować
nad emocjami, nie zbaczaj z obranej drogi i dąż do porozumienia. Utrudnienia i prze-
szkody wkrótce miną.

Strzelec (22.11-21.12)
Musisz dać z siebie wszystko. Ostatnio nie przejmowałeś się zbytnio pracą. Grozi to na-
wet utratą zajmowanego stanowiska. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dlatego przyłóż
się do pracy i udowodnij, że stać Cię na więcej.

Koziorożec (22.12-19.01)
Przed Koziorożcem zmiana pracy, a może tylko stanowiska. Dokładnie należy rozważyć
ten krok. Ale tak czy siak, zmiana jest konieczna. Zapowiada rozwój i dochód finansowy.

Wodnik (20.01-18.02)
W kontaktach nie grzeszysz taktem. Potrafisz zrazić do siebie nawet najbliższych. Ten ty-
dzień przyniesie Wodnikom opanowanie, a co za tym idzie zrozumienie i poparcie otocze-
nia. Twoje pokojowe nastawienie zatrze dawne nieporozumienia.

Ryby (19.02-20.03)
Masz talent do pokonywania przeszkód. Nie zamartwiaj się więc sprawami nie istotnymi
i błahymi. Podjęte decyzje przyniosą Ci profity i uznanie. Swoją wiedzą i kompetencjami
zyskasz wielu przyjaciół.

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #42, prosimy wysłać 
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość,
 dostarczać do Biblioteki w Łabuniach 

lub do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie 
krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #40: „Pies dobry na wiatr 
nie szczeka”. Upominek otrzyma Pani Dominika 
Witkowska. Gratulujemy, książkę można odeb-
rać w Redakcji - Staszica 35.
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Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#14, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  
redakcja@kurierzamojski.pl  

(zdjęcie prawidłowo 
wypełnionego kuponu)

Atrakcyjną  nagrodę książkową za rozwią-
zanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 
w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #12: 
„Pies dobry na wiatr nie szczeka”. Upomi-
nek otrzyma Pan Adam Żukowski. Gratu-
lujemy, książkę można odebrać w Redakcji 
- Staszica 35 (po 1.05.2020r.)

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA REKLAMA 

Kalendarz najbliższychKalendarz najbliższych
wydarzeń:wydarzeń:

#zostańwdomu#zostańwdomu
Zamość dn. 19.03.2020 r.

INFORMACJA
Z uwagi na zagrożenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

oraz znacznym zmniejszeniem liczby przewożonych pasażerów Miejski Zakład Komunikacji  w Zamościu
wprowadza z dniem 20 marca br ograniczenia w  kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej jn.

( ograniczenia dotyczą wakacyjnego rozkładu jazdy)

1)  0 05:50 – 17:12 Nie zostaną wykonane kursy z Os. Sł. Stok z g. 16:45, 18:08 i
19:05 oraz ze Szczebrzeskiej z godz. 17:35, 18:40 i 19:35 z Kol. Płoskie.

2)  1 06:27 - 09:56 13:13 – 16:34 bez zmian
3)  2 05:52 – 09:08 13:52 – 16:53 kursuje z przerwą
4)  3 05:30 – 22:27 Bez kursów z Lwowskiej z g. 10:15, 11:40, 13:05, 18:25, 

19:35. 20:40 i 21:38,  kursu z 05:15 z Kol. Sitaniec oraz z Sitaniec Rondo z g. 09:41, 11:00, 
12:27, 13:44, 19:08, 20:13 i 21:11.

5)  4 06:20 – 10:15 14:30 - 17:33 kursuje z przerwą
6)  7 06:18 -  09:15 13:50 – 17:09 Kursuje z przerwą
7)  8 06:17 - 08:00 13:57 - 15:43 bez zmian
8)  9 zawieszona
9)  10 06:00 – 19:50 Bez kursów ze Szpitala Jana Pawła II z g. 10:51, 11:58, 

13:20, 18:35 i 19:50 oraz z Powiatowej z g. 10:15, 11:25, 12:44, 18:00 i 19:15

10)  11 05:30 – 08:49 13:34 – 17:49 kursuje z przerwą
11)  14 06:40 – 10:26 12:16 – 16:19        bez zmian
12)  17 06:18 – 10:06 13:40 – 17:29 bez zmian
13)  21 05:05 -  09:46 13:52 – 17:45 kursuje z przerwą
14)  31 06:13 – 16:45  Bez kursu z g16:55 z Granicznej oraz z 17:30 Hrubieszowskiej
15)  33 05:25 – 09:06 15:28 – 17:50 kursuje z przerwą
16)  44 05:07 – 09:40 14:15 – 17:10 kursuje z przerwą
17)  47 09:32 – 11:18 bez zmian
18)  49 06:02 – 07:44 15:40 – 17:42 bez zmian
19)  54 06:30 – 08:00 15:50 – 16:30 bez kursu z  Białobrzeg 

                                                                                 z g. 5:55 i 19:25 z Zamościa
20)  56 05:55 – 10:33 13:35 – 17:10 kursuje z przerwą

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zarząd MZK Sp. z o.o. w Zamościu

mailto:redakcja@kurierzamojski.pl

