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W poniedziałek, 22 czerwca odbyło się uroczyste przekaza-
nie ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie przez Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Ar-
tura Sobonia oraz Starostę Zamojskiego Stanisława Grześko.

Szpital wszedł w  posiadanie nowego ambulansu me-
dycznego marki Renault trafic do przewozu pacjentów, 
który został zakupiony dzięki wsparciu spółek Skarbu Pań-
stwa i  lokalnych samorządów. Koszt zakupu ambulansu  
to 215 tys. zł.

Dodatek solidarnościowy to nowe 
świadczenie dla osób, które po 15 
marca, w  następstwie COVID-19, 
straciły pracę lub ich umowa wyga-
sła. Wynosi 1400 zł i przysługuje od 
1 czerwca, maksymalnie przez trzy 
miesiące.

O  nowe świadczenie mogą ubie-
gać się osoby, z  którymi po 15 marca 
2020 r. pracodawca rozwiązał umo-
wę o  pracę za wypowiedzeniem lub 
ich umowa o pracę na czas określony 
wygasła po tym terminie. Żeby otrzy-
mać dodatek, trzeba podlegać ubez-
pieczeniom społecznym z  umowy 
o  pracę łącznie przez co najmniej 60 
dni w  2020 roku. Z  dodatku nie sko-
rzysta osoba, która podlega ubezpie-
czeniom społecznym, ubezpieczeniu 
społecznemu rolników lub ubezpie-
czeniu zdrowotnemu – za wyjątkiem 
ubezpieczenia w  urzędzie pracy (ja-
ko osoba bezrobotna lub pobierająca 
stypendium) lub ubezpieczenia zdro-
wotnego jako członek rodziny.

Dodatek solidarnościowy wynosi 
1400 zł miesięcznie. Przysługuje od 1 
czerwca do 31 sierpnia. Osoba upraw-

niona dostanie świadczenie najwcze-
śniej za ten miesiąc, w którym złożyła 
wniosek. Jeśli złoży wniosek w czerw-
cu – otrzyma dodatek już za czerwiec. 
Jeśli wniosek wpłynie w lipcu, dodatek 
będzie przysługiwał od lipca.

Świadczenie przysługuje również 
bezrobotnym, już zarejestrowanym 
w  urzędzie pracy. W  takiej sytuacji 
urząd pracy zawiesi dotychczas wy-
płacany zasiłek dla bezrobotnych lub 
stypendium wypłacane na szkolenia 
oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy bę-
dzie wypłacać Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Przeleje świadczenie na 
wskazany we wniosku rachunek ban-
kowy w  ciągu siedmiu dni od wyja-
śnienia ostatniej okoliczności nie-
zbędnej do przyznania świadczenia.

Wniosek do ZUS tylko przez internet

Wniosek należy złożyć maksymal-
nie do końca sierpnia. Zgodnie z prze-
pisami można to zrobić tylko przez in-
ternet. – Jesteśmy w pełni gotowi do 
obsługi tego zadania. O  świadczenie 
można wnioskować wyłącznie dro-
gą elektroniczną, czyli na Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki te-
mu szybko będziemy mogli wypłacić 
środki. W  razie potrzeby do dyspozy-
cji są pracownicy ZUS, którzy pomo-
gą w  zakładaniu profili na PUE – wy-
jaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes 
Zakładu.

Wniosek ma symbol EDS. Trzeba 
go podpisać elektronicznie. Można 
to zrobić: kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, profilem zaufanym, 
podpisem osobistym w  e-dowodzie 
lub profilem PUE. Ten ostatni ma każ-
da osoba zarejestrowana w PUE. Infor-
macja o  przyznaniu dodatku solidar-
nościowego albo decyzja o odmowie 
także pojawią się w platformie.

Już w niedzielę – pierwszego dnia 
po wejściu w  życie ustawy – do Od-
działu ZUS w  Biłgoraju wpłynęło 61 
wniosków o  dodatek solidarnościo-
wy. W  całym województwie było ich 
185, a  w  skali kraju – ponad 5 tysię-
cy. Szczegółowe informacje o  dodat-
ku solidarnościowym znajdują się na 
www.zus.pl.

Jak zarejestrować się w PUE?

Konto w  Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS jest bezpłatne i  mo-
że je założyć każdy klient ZUS. Dla bez-
pieczeństwa aktywacja dostępu do 
PUE wymaga potwierdzenia tożsamo-
ści. Można to zrobić osobiście w  każ-
dej placówce ZUS albo przez internet, 
z  pomocą wybranego podpisu elek-
tronicznego. Do rejestracji można też 
wykorzystać serwisy bankowości elek-
tronicznej kilku banków.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS  
w województwie lubelskim

W  nocy ze środy na czwartek (24 – 25.06) 
w  Zamościu doszło do próby kradzieży go-
tówki z bankomatu. Złodzieje za cel obrali so-
bie bankomat zlokalizowany przy ul. Piłsud-
skiego przy sklepie Stokrotka.

Jak poinformowała nas Dorota Kru-
kowska – Bubiło, rzecznik prasowy zamoj-
skiej komendy – policja została poinformo-
wana o  zdarzeniu tuż przed godz. 3 w  no-
cy. Nieznani sprawcy wysadzili bankomat. 
Próba była jednak nieskuteczna. Nie uda-
ło się ukraść pieniędzy. Teraz policjanci 
ustalają okoliczności zdarzenia i  poszukują  
sprawców.

Na dobry StartNa dobry Start

Mają ambulansMają ambulans

Od 1 lipca drogą elektroniczną można 
składać wnioski o przyznanie świadczenia 
Dobry Start. Wnioski w wersji papierowej 
będą przyjmowane od 1 sierpnia 2020 r.

Świadczenie Dobry Start w wysoko-
ści 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko 
uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie 
do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek o udzielnie wsparcia mogą zło-
żyć rodzice, opiekun prawny dziecka lub 
opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktycz-
ny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opie-
kuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dobry start – 
można składać w okresie od 1 lipca 2020 r. do 
30 listopada 2020 r.:

– od 1 lipca online przez stronę https://
empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość 
elektroniczną,

– od 1 sierpnia w formie papierowej oso-
biście w MCPR w Zamościu ul. Partyzantów 3 
(Dział Świadczeń pok. 201) lub za pośrednic-

twem poczty na adres Miejskie Centrum Po-
mocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3,

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu 
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później 
niż do 30 września 2020 r. Jeśli wniosek zosta-
nie złożony we wrześniu, październiku lub li-
stopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 
miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu 
lub szkole. Program Dobry Start nie obejmu-
je studentów.

[materiał MCPR w Zamościu]

W  zamojskich Przedszkolach Miej-
skich nr 4, 5, 9 i  13 będzie cieplej 
i  oszczędniej. Placówki przejdą ter-
momodernizację. Zaplanowano 
m.in. wymianę okien i  drzwi, docie-
plenie budynków, wykonanie insta-
lacji grzewczej, wymianę rynien itp.

Umowy z  wykonawcami zadań 
zostały podpisane, a  tereny budów 
przekazane. Termin zakończenia prac: 
30. 04. 2021r. Zadanie realizuje Mia-

sto Zamość przy udziale środków ze-
wnętrznych.

Projekt pn.: „Termomoderniza-
cja budynków Przedszkoli Miejskich 
nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu” jest współ-
finansowany z  Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa 5 Efektywność energetyczna 
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 
5.2 Efektywność energetyczna sekto-

ra publicznego, w formie współfinan-
sowania z UE oraz współfinansowania 
krajowego budżetu państwa.

Program „Czytam, bo lubię” powstał 
z  myślą o  zwiększeniu zainteresowania 
książką oraz kształtowaniu postaw proz-
drowotnych wśród dzieci i  młodzieży. 
Książka jest najlepszą propozycją posze-
rzającą wiedzę o świecie i pomagającą zro-
zumieć siebie i  innych, skłaniającą do na-
mysłu nad tym, co słuszne, a  co nie. Pro-
jekt dofinansowany przez Miasto Zamość 
w  ramach Miejskiego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych opiera się na idei wykorzystania 
czasu wolnego na rzecz aktywności kultu-
ralnej. Dzięki niemu biblioteka jako miej-
sce promocji dobrych wzorców ma szansę 
na rozszerzenie działań skierowanych do 
uczniów zamojskich szkół. 

W  najbliższym czasie zapraszamy 
dzieci i  młodzież dysponującą czasem 
wolnym na wakacyjne zajęcia Książka – 
świat na wyciągnięcie ręki. W lipcu pro-
wadzone będą zajęcia w Filiach Bibliotecz-
nych nr 1, 2, 3, natomiast w sierpniu w Fi-
liach nr 4, 6 oraz w  Bibliotece dla Dzieci 
i  Młodzieży. W  czasie spotkań, realizowa-
nych we wszystkie wtorki, planujemy za-
bawy edukacyjne z  wykorzystaniem gier 

planszowych, czytanie wartościowej lite-
ratury, która będzie kanwą do prowadze-
nia m.in. zajęć plastycznych z  wykorzy-
staniem różnych technik. W  czasie waka-
cji odbędą się też warsztaty bibliotera-
peutyczne Niezawodne drogowskazy 
w naszym życiu poświęcone wartościom 
wspomagającym bezpieczeństwo w życiu 
młodego człowieka. Planujemy spotkanie 
z  funkcjonariuszem policji Jak udzielać 
pierwszej pomocy. 

Jesienią zaprosimy dzieci i  młodzież 
na cykl Popołudnie z autorem. Zaplano-
wane spotkania z Beatą Ostrowicką, Kata-
rzyną Ryrych i warsztaty plastyczne z  Jo-
anną Zagner-Kołat przeprowadzone zo-
staną w  formie online. Jednocześnie za-
pewnimy naszym czytelnikom Półkę 
z dobrą książką – w ramach projektu pla-
nujemy zakup książek, w które wyposażo-
ne zostaną filie biblioteczne i działy Książ-
nicy Zamojskiej biorące udział w  zada-
niu. Celem stworzenia takich kolekcji ksią-
żek jest wzbogacenie bibliotek o literaturę 
o walorach biblioterapeutycznych. 

materiał nadesłany

Barbara Godziszewska została no-
wym dyrektorem Wydziału Tury-
styki i Promocji Urzędu Miasta Za-
mościa. Zastąpi Damiana Miecho-
wicza, który wydziałem turystyki 
kierował od 2015 roku, a w maju te-
go roku objął funkcję dyrektora Sa-
modzielnej Publicznej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego i  Transportu 
Sanitarnego w Zamościu.

Konkurs na dyrektora wydziału 
turystyki i  promocji, Miasto Zamość 
ogłosiło 19 maja. Wśród wymogów 
stawianym kandydatom było m.in. 
wykształcenie wyższe magisterskie, 
kierunek: prawo, administracja, poli-
tologia, zarządzanie i  marketing, po-
litologia, ekonomia, turystyka i  pro-
mocja. Ponadto od kandydatów wy-
magano także m.in. 5-letniego sta-
żu pracy, znajomości ustawy o  pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, 
znajomości mediów lokalnych i regio-
nalnych, znajomości specyfiki rynku 
usług turystycznych Zamościa i regio-
nu, wiedzy z zakresu promocji jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Z  opublikowanego przez Urząd 
Miasta komunikatu dotyczącym wy-

ników naboru dowiadujemy się, 
że Barbara Godziszewska spełniła 
wszystkie wymagania formalne sta-
wiane kandydatom do kierowania 
promocją miasta. 

„Kandydatka w  postępowaniu 
rekrutacyjnym osiągnęła bardzo do-
bre wyniki ze wszystkich ocenianych 
przez Komisję kryteriów: przygoto-
wanie merytoryczne, predyspozycje 
i umiejętności” – czytamy dalej w uza-
sadnieniu wyboru.

Barbara Godziszewska współ-
pracuje z prezydentem Zamościa An-
drzejem Wnukiem od jego pierw-
szej kadencji. Początkowo była za-
trudniona na stanowisku asystenta 
ds. promocji miasta. Po wejściu w ży-
cie przepisów o  usunięciu stanowisk 
doradców i  asystentów w  samorzą-
dach, pracuje dla ratusza na podsta-
wie umowy – zlecenia.

Barbara Godziszewska studiowa-
ła politologię na UMCS w Lublinie, pe-
dagogikę na Uniwersytecie Przyrod-
niczym w  Lublinie oraz florystykę na 
SGGW w  Warszawie. Prowadzi firmę 
z branży ślubnej – „Powiedz tak”.

RoszadyRoszady

Czytają, bo lubiąCzytają, bo lubią

Solidny bankomatSolidny bankomat

W geście solidarnościW geście solidarności

Lifting przedszkoliLifting przedszkoli



Pomysły na VATPomysły na VAT

Miliony z FISMiliony z FIS

Poseł Jarosław Sachajko poinfor-
mował podczas konferencji praso-
wej w Zamościu, że Klubu Parlamen-
tarny Koalicja Polska PSL Kukiz’15 
złożył w  Sejmie projekt ustawy za-
kładający wprowadzenie tymczaso-
wej obniżki stawek VAT od 1 lipca 
bieżącego roku do końca 2020 r. Jak 
wytłumaczył – chodzi o  obniżenie 
stawki podstawowej podatku VAT 
z 23 proc. do 15 proc. oraz stawki ob-
niżonej podatku z 8 proc. do 5 proc. 
Tego rodzaju obniżenie stawek VAT 
oznaczałoby, że Polska miałaby naj-
niższe w  Unii Europejskiej stawki 
VAT.

W  uzasadnieniu projektu zapisa-
no, że “obniżka VAT ma na celu skom-
pensowanie strat, jakie ponieśli Po-

lacy w  związku z  decyzją rządu o  “za-
mknięciu gospodarki” podyktowaną 
pandemią choroby COVID-19 wywoła-
nej przez nowego  koronawirus SARS-
-CoV-2“.

Jak argumentują pomysłodaw-
cy projektu: “W  obliczu kryzysu CO-
VID – 19, obniżenie stawek VAT do koń-
ca 2020 r. zostało wprowadzone już 
przez szereg państw Unii Europejskiej. 
Powszechną obniżkę stawek VAT od 1 
lipca do końca 2020 r. przyjęły Niem-
cy, natomiast Austria, Belgia, Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Portugalia oraz Rumunia 
przegłosowały punktowe obniżki sta-
wek VAT na wybrane towary i  usługi. 
W wielu krajach UE obniżka VAT jest na 
etapie legislacyjnym lub w  fazie kon-
sultacji.”

9 mln 496 tys. zł może otrzymać Mia-
sto Zamość z  Funduszu Inwestycji 
Samorządowych, w  przypadku po-
wiatu zamojskiego może to być ok. 
14 mln zł dla samorządów gminnych 
i ponad 5 mln zł dla samorządu po-
wiatowego – ogłosili podczas ubie-
głotygodniowej konferencji praso-
wej Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk i Starosta Zamojski Stanisław 
Grześko.

– Pieniądze chcemy przeznaczyć 
w  tym i  przyszłym roku na inwestycje, 
które rozpoczęliśmy, są to inwestycje dro-
gowe, remont Zamojskiego Domu Kultu-
ry, inwestycje w  naszych przedszkolach, 
które termomodernizujemy. W  tej sytu-
acji, jaką mamy czyli pandemii i zmniej-
szonych dochodów bieżących, takie 
wsparcie finansowe jest niezmiernie po-
trzebne - powiedział prezydent Zamo-
ścia Andrzej Wnuk.

Ustawa była głosowana w  Sejmie, 
teraz trafiła do Senatu.

Jak informuje portal www.gov.pl, 
Fundusz Inwestycji Samorządowych 
to środki przeznaczone na dotacje dla 
gmin, powiatów i  miast, w  wysoko-
ści od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. 
Łącznie w  skali całego kraju aż 6 mi-
liardów złotych (5 mld dla gmin i miast 
na prawach powiatu i  1 mld dla po-
wiatów ziemskich). Ponad 2,6 mld zło-
tych z Funduszu trafi do gmin wiejskich 

i  miejsko-wiejskich. To droga zrówno-
ważonego rozwoju, który w  równym 
stopniu wspiera zarówno duże miasta, 
jak i  najmniejsze miejscowości. Kwo-
ty dotacji dla poszczególnych samo-
rządów będą wynikały z relacji wydat-
ków majątkowych i  zamożności gmin 
i powiatów. Źródłem finansowania pro-
jektu jest Fundusz COVID-19.   Wspar-
cie jest bezzwrotne. Środki przekazane 
przez rząd będzie można wykorzystać 
na bliskie ludziom inwestycje, m.in.   
remonty szkół i  przedszkoli, inwesty-
cje w wodociągi i kanalizację, budowę 
żłobków, drogi – a także inne niezbęd-
ne lokalnie działania.

Fundusz będzie wsparciem dla:

– samorządów, które odpowiada-
ją za 40% publicznych wydatków inwe-
stycyjnych. Fundusz pozwoli im reali-
zować kolejne plany, a gminy nie będą 
musiały się zadłużać lub zwalniać pra-
cowników, żeby móc prowadzić zapla-

nowane inwestycje.

– małych i  średnich firm – realiza-
torów zadań inwestycyjnych samorzą-
dów. To kolejny zastrzyk środków, któ-
ry pozwala nie tylko na utrzymanie 
miejsc pracy, ale także na rozwój firmy.

– Mieszkańców – bo ważne dla 
nich inwestycje będą bez oporów mo-
gły być inicjowane i kontynuowane, co 
przyczyni się do podnoszenia jakości 
życia. Jednocześnie pieniądz inwesty-
cyjny będzie krążył w  lokalnej gospo-
darce: firmy kupują materiały w  miej-
scowych hurtowniach i wypłacają wy-
nagrodzenia pracownikom, którzy 
z  kolei robią zakupy w  na najbliższym 
targowisku.

Wnioski będą kierowane do Preze-
sa Rady Ministrów elektronicznie, za po-
średnictwem wojewody. Środki trafią 
do samorządów w ciągu kilku tygodni.

Zalew na miarę XXI wiekuZalew na miarę XXI wieku

Zamość będzie w  końcu miał kąpieli-
sko z  prawdziwego zdarzenia. Już za 
moment ruszy II etap przebudowy za-
mojskiego zalewu. 23 czerwca Miasto 
Zamość podpisało umowę z wykonaw-
cą prac – firmą APIS POLSKA Sp. z o.o. 
z Jarosławia. Inwestycja ma być goto-
wa do końca czerwca przyszłego roku.

Szczegółowy zakres zadania obejmu-
je m.in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
z  uwzględnieniem przejść dla płazów. 
Trasa ścieżki pieszo-rowerowej przedsta-
wia się następująco: początek od skrzy-
żowania ul. Droga Męczenników Rotundy 
i ulicy Altanowej, w pasie drogowym ulicy 
Altanowej w  kierunku kanału odpływo-
wego z Zalewu, wzdłuż kanału odpływo-
wego Zalewu, przy dojściu do istniejące-
go obwałowania zalewu zaprojektowano 
pomost obserwacyjny/kładkę P1, wzdłuż 
ulicy Źródlanej w  okolicach południo-
wego skraju zalewu, poza północna linią 
pasa drogowego, wzdłuż południowe-
go skraju lasu, w  kierunku ulicy Lipskiej, 
na groblach zalewu, biegnąca w kierunku 
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, 
okalająca plażę, punkt końcowy ścieżki 
w sąsiedztwie ulicy Lipskiej.

W planach jest również m.in. budowa 
parkingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, 
wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki 
pieszo- rowerowej i na parkingach, a tak-
że wykonanie elementów małej architek-
tury takich jak np. ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki na rowery, tablice: edukacyjno-
-przyrodnicze, informacyjne, infokioski.

Powstanie pomost obserwacyjny 
(na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) słu-

żący do obserwacji przyrody i podziwia-
nia krajobrazu. Na terenach wokół zalewu 
będzie utworzona remiza dla zwierząt, 
która będzie pełnić rolę arboretum. Remi-
za będzie stanowić swego rodzaju punkt 
obserwacyjny, a życie zwierząt dziko żyją-
cych będzie można podglądać przez ka-
merę szybkoobrotową.

Przy zalewie staną kontenery socjal-
ne z  szatnią, umywalnią i  wc, obiekt bę-
dzie przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Na dachu obiektów bę-
dą zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Na zrealizowanie zadania wykonaw-
ca ma czas 30.06.2021 r. Wartość umowy 
wynosi 5.710.027,81 zł brutto.

Projekt pn. „Zwiększenie dostęp-
ności zalewu miejskiego w  Zamościu ja-
ko miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedz-
twie zamojskiego zespołu staromiejskie-
go” jest dofinansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kul-
turowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Tu-
rystyka przyrodnicza. Całkowita wartość 
projektu: 8 185 565,32 zł. Dofinansowa-
nie z  Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020: 5 639 
691, 41 zł.

źródło: UM Zamość



Obywatelskie propozycjeObywatelskie propozycje

22 czerwca 2020 r. zakończył się nabór 
wniosków do Budżetu Obywatelskie-
go Zamościa na 2021 rok. Mieszkańcy 
Zamościa zgłosili 33 projekty osiedlo-
we i 11 ogólnomiejskich.

1,6 mln zł jest przeznaczonych na 
realizację projektów osiedlowych, przy 
czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Za-
mość została przypisana kwota w  wyso-
kości 100 tys. zł. Na realizację projektu 
ogólnomiejskiego przeznaczono 900 000 
zł. Razem: 2,5 mln złotych.

Wśród zgłoszonych projektów 
osiedlowych znalazły się m.in.:

“Remont parkingu w  rejonie budyn-
ków ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 80B – 
Działka 23/6” , “Przebudowa ul. E. Orzesz-
kowej z  wykonaniem zatok parkingo-
wych”, “Remont parkingu w  rejonie bu-
dynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42”, 
“Budowa miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych w  rejonie Szkoły 
podstawowej nr 4 oraz Przedszkola Miej-
skiego nr 15 na osiedlu Zamoyskiego”, 
“Budowa zbiornika na deszczówkę przy 
ul. Traugutta”, Przebudowa ulic Bukowej 
i Cisowej II etap”, “Remont chodnika przy 
ulicy Żdanowskiej oraz budowa zatoki 
postojowej “Pocałuj i jedź” przy ulicy Żda-
nowskiej”, “Budowa ulicy Zygmunta Klu-
kowskiego”, “Remont kwarty południowo 
– zachodniej Nowe Miasto”, “Wykonanie 
traktu pieszo – jezdnego wraz z zagospo-

darowaniem terenu przy świetlicy osie-
dlowej od strony wschodniej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 przy ul. Lwowskiej” , “Wy-
miana nawierzchni istniejących alejek na 
Ogródku Jordanowskim z  adaptacją na 
miasteczko ruchu”   “Remont nawierzch-
ni dróg osiedlowych – Ulica Podleśna (od 
ulicy Związkowa do końca ulicy Podle-
śna) – Kontynuacja” , “Oświetlenie ścieżki 
pieszo – rowerowej na osiedlu Janowice”, 
“Budowa ulicy Wincentego Pola”, “Konty-
nuacja przebudowy bocznej ul. Majdan”, 
“Remont nawierzchni ulicy Klonowicza 
w Zamościu, etap III”.

Na liście zgłoszonych projektów 
ogólnomiejskich znalazły się m.in.:

“Pumptrack & Park” (tereny zielo-
ne między ul. Wiejską a  ul. płk. Leopol-
da Lisa- Kuli), “Zamość Twierdza Otwar-
ta dla ptaków”, “Remont i  modernizacja 
hali sportowej wraz z  zapleczem w  OSiR 
Zamość”, “System wideo – mappingu do 
tworzenia multimedialnych kompozycji, 
animacji i efektów specjalnych na obiek-
tach architektonicznych”, “Utworzenie 
„parku pamięci” pod nazwą “Park 440 lat 
Zamościa” wraz z  pomnikiem upamięt-
niającym miejsce po cmentarzu żydow-
skim” .

Zgodnie z  Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego, teraz wnioski przejdą 
ocenę formalną.

Źródło: UM Zamość

Portal polskieszlaki.pl ogłosił piątkę zwycięzców tego-
rocznej edycji plebiscytu “TOP Atrakcje”, w którym inter-
nauci wybierają najpiękniejsze atrakcje turystyczne w Pol-
sce. W  tym zaszczytnym gronie znalazł się Zamość, któ-
ry okazał się najlepszy spośród polskich miast i  miejsco-
wości.

Oto 5 równorzędnych Top Atrakcji 2020, w pięciu róż-
nych kategoriach:

• Zamek Ogrodzieniec: kategoria Zamki i pałace
• Magiczne Ogrody: kategoria Parki rozrywki
• Morskie Oko: kategoria Krajobrazy
• Szlak Orlich Gniazd: kategoria Inne atrakcje
• Zamość: kategoria Miasta i miejscowości

Zamość w turystycznym TOPieZamość w turystycznym TOPie

Będzie stacjonarnieBędzie stacjonarnie
Premier Mateusz Morawiecki uciął krążące pogłoski, 
jakoby uczniowie mieli jesienią kontynuować naukę 
zdalnie. Zapowiedział, że wraz z początkiem września 
dzieci i młodzież wrócą do szkół, a na początku paź-
dziernika studenci rozpoczną zajęcia na uczelniach.

Szef rządu był gościem czwartkowej “Rozmowy Dnia” 
Radia Łódź i  TVP3 Łódź. W  rozmowie premier zapewnił 
m.in., że Polsce nie grozi po raz drugi zamknięcie gospo-
darki z powodu pandemii koronawirusa. Zapowiedział 
też powrót uczniów do szkół, a studentów na uczelnie.

– „Chcę podkreślić, że od początku września dzie-
ci i młodzież wracają do szkoły. Na początku październi-
ka studenci wracają na uczelnie. To jest pewna decyzja” – 
ogłosił Premier Mateusz Morawiecki.

http://m.in/


W sobotę, 27  czerwca 2020 r., podczas 
Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium w Kra-
snobrodzie, Biskup Zamojsko-Lubaczow-
ski Marian Rojek ogłosił następujące de-
cyzje personalne dotyczące kapłanów 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:

EMERYCI

  ks. kanonik mgr Stanisław BUDZYŃ-
SKI, dotychczasowy proboszcz para-
fii pw. św. Jerzego w  Biłgoraju, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. przeniesiony w  stan 
emerytalny z  zamieszkaniem w  domu 
parafialnym parafii pw. św. Jerzego w Bił-
goraju

ks. prałat mgr Andrzej PUZON, do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. NMP 
Nieustającej Pomocy w  Hrubieszowie, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. przeniesio-
ny w  stan emerytalny z  zamieszkaniem 
w domu parafialnym parafii pw. NMP Nie-
ustającej Pomocy w Hrubieszowie

ks. kanonik mgr Józef RZECHUŁA, do-
tychczasowy kapelan Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej w  Tomaszowie Lubelskim, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. przeniesiony w  stan 
emerytalny z  zamieszkaniem w  domu 
parafialnym parafii pw. św. Józefa w  To-
maszowie Lubelskim

 NEOPREZBITERZY

ks. mgr Kamil KOSSAK, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Majdanie Starym

ks. mgr Piotr KOŃCZYŃSKI, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wika-
riuszem parafii pw. Nawiedzenia NMP 
w Wożuczynie

ks. mgr Radosław ŁUKASIEWICZ, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha 
w Cieszanowie

ks. mgr Krzysztof ZGNILEC, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju

PROBOSZCZOWIE I  ADMINISTRA-
TORZY

ks. kanonik mgr Józef BEDNARSKI, 
dotychczasowy proboszcz parafii pw. 
św. Maksymiliana Kolbego w  Dąbrowi-
cy oraz Wicedziekan Dekanatu Biłgoraj 
Pólnoc, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany proboszczem parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa

ks. mgr lic. Stanisław BŁASZCZUK, 
dotychczasowy proboszcz parafii pw. 
św. Stanisława Bpa w Teratynie, z dniem 
17 sierpnia 2020 r. mianowany probosz-
czem parafii pw. Zesłania Ducha Święte-
go w Krasnobrodzie

ks. mgr Krzysztof BYLINA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha 
w Cieszanowie, z dniem 17 sierpnia 2020 
r. mianowany proboszczem parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Gorajcu

ks. mgr lic. Tomasz KIELAR, dotych-
czasowy proboszcz parafii pw. św. Jó-
zefa Robotnika w Werchracie oraz Dy-
rektor Domu Rekolekcyjnego w  Wer-
chracie, z  dniem 17  sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem parafii pw. 
MB  Nieustającej Pomocy w  Groma-
dzie oraz kapelanem Domu Pomocy 
Społecznej w Teodorówce

ks. dr  Franciszek KOŚCIELSKI, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w  Baszni Dol-
nej, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany administratorem para-
fii pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Cichobórzu

ks. mgr Marek KUŚMIERCZYK, 
dotychczasowy proboszcz para-
fii pw. MB  Nieustającej Pomocy 
w Gromadzie oraz kapelan Domu 
Pomocy Społecznej w  Teodo-
rówce, z dniem 17 sierpnia 2020 
r. mianowany proboszczem pa-
rafii pw. NMP Nieustającej Po-
mocy w Hrubieszowie

ks. mgr Krzysztof MAJ, do-
tychczasowy proboszcz para-
fii pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w  Cichobórzu, z  dniem 

17  sierpnia 2020 r. mianowany probosz-
czem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe-
go w Dąbrowicy

ks. mgr Piotr RAWLIK, proboszcz pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w  Buśnie, 
z dniem 1 lipca 2020 r. odwołany z funk-
cji tymczasowego administratora parafii 
pw. MB Częstochowskiej w Białopolu

ks. mgr Roman SAWIC, dotychczaso-
wy proboszcz parafii pw. Zesłania Du-
cha Świętego w Krasnobrodzie, z dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany probosz-
czem parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju

ks. mgr Zbigniew SZCZYGIEŁ, dotych-
czasowy proboszcz parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Gorajcu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany proboszczem pa-
rafii pw. św. Stanisława Bpa w Teratynie

ks. mgr Tomasz WINOGRODZKI, do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. św. 
Jana Chrzciciela w  Lipsku k/Zamościa, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mianowa-
ny proboszczem parafii pw. Narodzenia 
NMP w Krzeszowie

ks. mgr Artur WOJTOWICZ, 
dotychczasowy wikariusz pa-
rafii pw. św. Wniebowzię-
cia NMP w  Starym Zamościu, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. 
mianowany proboszczem pa-
rafii pw. św. Józefa Robotni-
ka w  Werchracie oraz Dyrek-
torem Domu Rekolekcyjnego 
w Werchracie

ks. mgr Marian WYRWA, 
dotychczasowy wikariusz 
parafii pw. św. Karola 
Boromeusza w  Luba-
czowie, z  dniem 
1  lipca 2020 r. 
mianowa-
ny pro-
bosz-

czem parafii pw. MB  Częstochowskiej 
w Białopolu

WIKARIUSZE

ks. mgr lic. Grzegorz BARTKO, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w  Horyszowie 
Polskim, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. Zwiasto-
wania NMP w Tomaszowie Lubelskim

ks. mgr lic. Adrian BOROWSKI, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP 
w Oleszycach

ks. mgr Konrad BULAK, dotychczaso-
wy duszpasterz współpracownik Rekto-
ra przy Kościele Rektoralnym pw. św. Ka-
tarzyny w Zamościu, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i  św. 
Tomasza Apostoła w Zamościu

ks. mgr Karol BRYŁA, do-
tychczasowy wikariusz 

parafii pw. Narodzenia 
NMP w  Oleszycach, 
z  dniem 17  sierpnia 
2020 r. mianowany 
wikariuszem parafii 
pw. Wniebowzięcia 
NMP w Uchaniach

ks. mgr Krzysz-
tof CYRANOW-
SKI, dotychczaso-
wy wikariusz parafii 
pw. Wniebowzię-

cia NMP w  Ucha-
niach, z  dniem 

17  sierp-
nia 

2020 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. św. Jana Nepomucena w Suścu

ks. mgr lic. Zbigniew GACA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Biszczy, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany wikariuszem pa-
rafii pw. MB Różańcowej w Lubyczy Kró-
lewskiej

ks. dr  Krzysztof GIERA, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Zwiastowania 
NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Narodzenia NMP w Ole-
szycach

ks. mgr Piotr GRZECHNIK, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. św. Jana Ne-
pomucena w Suścu, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej

ks. mgr lic. Krzysztof HAWRO, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego i  św. Tomasza 
Apostoła w Zamościu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Za-
mościu

ks. mgr Mateusz KICKA, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Wożuczynie, z dniem 17 sierpnia 
2020 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jó-
zefowie

ks. mgr lic. Łukasz KOLASA, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Bra-
ta Alberta w Zamościu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany wikariuszem pa-
rafii pw. św. Karola Boromeusza w Luba-
czowie

ks. mgr Sebastian KOPER, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. św. Jerzego 
w  Biłgoraju, z  dniem 17  sierpnia 2020 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. 
Zwiastowania NMP w  Tomaszowie Lu-

belskim

ks. mgr Paweł KOSTRUBIEC, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. 

Chrystusa Króla w  Biłgoraju, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 

r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Le-
onarda w Tyszowcach

ks. mgr Michał 
KOZIOŁEK, dotych-
czasowy wikariusz 
parafii pw. MB  Ró-
żańcowej w Lubyczy 

Królewskiej, 

z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mianowany 
wikariuszem parafii pw. św. Stanisława 
Bpa w Lubaczowie

ks. mgr Tomasz LEŃCZUK, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w  Józefowie, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Horyszowie Polskim

ks. mgr Władysław ŁUKIEWICZ, do-
tychczasowy duszpasterz pomocnik 
przy parafii pw. Narodzenia NMP w Krze-
szowie, z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mia-
nowany wikariuszem tejże parafii

ks. mgr lic. Krystian MALEC, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Brata Alberta w Za-
mościu

ks. mgr lic. Andrzej MICHALSKI, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. św. Le-
onarda w Tyszowcach, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. Narodzenia NMP w Narolu

ks. mgr Tomasz MIGAS, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP 
w  Oleszycach, z  dniem 17  sierpnia 2020 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Biłgoraju

ks. mgr Marek SAJ, dotychczasowy wi-
kariusz parafii pw. św. Stanisława Bpa 
w Lubaczowie, z dniem 17 sierpnia 2020 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Leonarda w Tyszowcach

ks. dr  Grzegorz SZUBTARSKI, z  dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. MB  Szkaplerznej w  Ła-
buniach

ks. mgr Andrzej WĄSEK, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Obszy, z dniem 17 sierpnia 2020 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Michała Archanioła w Zamościu

ks. mgr lic. Radosław ZABORNIAK, do-
tychczasowy wikariusz i tymczasowy ad-
ministrator parafii pw. Narodzenia NMP 
w Krzeszowie, z dniem 17 sierpnia 2020 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. Naj-
świętszego  Serca Jezusa w Biszczy

ks. mgr Andrzej ZDUNEK, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Zwiastowania 
NMP w Tomaszowie Lubelskim, z dniem 
17  sierpnia 2020 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Obszy

 INNE

ks. dr  Sławomir KORONA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Zamościu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. skierowany do pomocy dusz-

pasterskiej w parafii pw. św. Michała 
Archanioła w  Zamościu z  zadaniem 
kontynuowania pracy katechetycz-

nej w  I Społecznym Liceum Ogól-
nokształcącym im. Unii Europejskiej 
w Zamościu

ks. mgr lic. Jacek ZIELIŃSKI, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Naro-

dzenia NMP w Narolu, z dniem 17 sierp-
nia 2020 r. otrzymał zgodę na  podjęcie 
pracy duszpasterskiej we Włoszech

ks. mgr Krzysztof ŚLEPOKURA, dotych-
czasowy duszpasterz pomocnik przy pa-
rafii pw. Zmartwychwstania Pańskie-
go i  św. Tomasza Apostoła w  Zamościu, 
z  dniem 17  sierpnia 2020 r. mianowany 
kapelanem Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszo-
wie Lubelskim z zamieszkaniem w domu 
parafialnym parafii pw. św. Józefa w  To-
maszowie Lubelskim

Źródło: 

Diecezja Zamojsko-Kubaczowska

Zmiany w parafiach - duszpasterskie rozesłanieZmiany w parafiach - duszpasterskie rozesłanie

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski

skrytka pocztowa 206 
22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy:  
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl

 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  

04-190 Warszawa

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 



REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



SPRZEDAM
 X Las 1 ha w Krasnobrodzie, 
atrakcyjne miejsce, różne 
drzewa. Tel. 574 235 637

 X Sprzedam działkę 26 arów 
, ul. Dzieci Zamojszczyzny. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam działkę budow-
laną 22 ary, ul Włościaska. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Roz-
łopach, cena wolnorynko-
wa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szo-
pinku – Hrubieszowska. 
Tel. 602 375 751

 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. 
Na Roztoczu. Tel 508 874 
307

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, 
kanalizacja. Działki bu-
dowlane 0,31 ha; 0,2 ha. 
Tel. 515 796 951

 X Dziełka budowlana 0,31 
ha. Tel. 515 796 951

 X Dom piętrowy na działce 
15-arowej, wykończony, 
do zamieszkania, Płoskie. 
Tel. 607 934 520

 X Sprzedam mieszkanie 
62 m na 2 piętrze bez-
czynszowe umeblowa-
ne na nowym osiedlu. Tel. 
881 600 406

 X 1 ha, Horyszów Polski. Tel. 
84 62 732 40

 X Działka 22 ary Chomęci-
ska Małe. Wszystkie me-
dia. Wydane warunki za-
budowy. 60000 zł. Tel. 
531362025

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

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na 
os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 
50m2 na Orzeszkowej lub 
Peowiaków może być do 
remontu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
okolicach Wyszyńskiego 
w Zamościu. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie 3 poko-
jowe powyżej 60m2 w Za-
mościu w okolicach ul Wy-
szyńskiego. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie w Za-
mościu. Jeden lub dwa 
pokoje. tel. 516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Za-
mość. Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu lub okolicy, cena 
do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 
674

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

600 265 531 (po 15:30)
 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I piętrze. 
Cena 1100zł+opłaty. Tel 
695069461

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd tel. 
695 069 461

DO WYNAJMU  
 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Tel. 733 852 208

 X Wynajmę lokal 50 m², 
świetna lokalizacja, przy 
ul. Hrubieszowskiej i Hop 
Stop. Tel. 697 062 609.

 X Wynajmę kawalerkę 33 
m² osobie pracującej, Za-
mość, ul. Peowiaków. Tel. 
84 62 75 278

 X Wynajmę lokal handlowo 
usługowy lub biurowy 80 
m .tel 502090280

 X Wynajmę lokal na stancję 
studencką lub uczniow-
ską. Wejście oddzielne. Tel. 
606952030

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 
45m2 piętro 1, ulica Orz-
eszkowej, po remoncie na 
większe od 50-67m2 na-
jlepiej po remoncie, tel 
508 87 43 07

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!

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 
piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

 X Nowy dom w Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 tys. zł.

 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagro-
dowa, cena 420 tys. zł.

 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozo-

wa piętro 3/4, cena 197 tys. zł
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Włościańska i ul. Zagro-
dowa

 X Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńkach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 

SPRZEDAM
 X Sprzedam kpl. mebli, 
skóra, c. 1600 zł. Tel. 791 
212 903

 X Koksik 220 kg. Tel. 721 
519 896

 X Szafa dwudrzwiowa dę-
bowa, komoda dębowa, 
cena 500 zł (razem). Tel. 
668 566 718

 X Rowery: Orkan (mę-
ski) nieużywany, Gazela 
(damka), inne, używane. 
Tel. 721 519 896

 X Czyszczarka płaszczy-
znowa, stan bdb, tanio. 
Tel. 721 519 896

 X Siatkę (oczka sześciokąt-
ne), powlekana (50x 1 m. 
wys.), 2 rolki, belgijska. 
Tel. 721 519 896

 X Opał od 80 zł - sosna, osi-
ka. Tel. 84 61 86 358

 X Krzesła, fotele, szafki lu-
zem, komoda, 2 stoły ku-
chenne, telewizor, żyran-
dole, materac masujący, 
drzwi 7 szt, różne, zle-
wozmywak. Tel. 511391 
965

 X Pralka Frania, c. 100 zł 
(wieczorem). Tel. 84 639 
61 94

 X Cegła kratówka, typ K2 z 
Harasiuk 25x12x13,5, 150 
szt. Tel. 664 515 599

 X Domek dla dzieci drew-
niany, szalowany, z bal-
konem. Tel. 664 515 599

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

 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 Zamienię

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

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

KUPIĘ
 X Kupię kompresator 200 
l+, glebogryzarkę 100 
cm. Tel. 664 011 653

 X Kupie rynny dachowe z 
odzysku. Tel. 602 194 063

 X Drzwi wewnętrzne, pra-
we, 2 szt., proszę dzwo-

nić wieczorem. 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 
uszkodzony. Tel. 721 086 
818

 X Domek dla dzieci drew-
niany, na działkę. Tel. 720 
742 461

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

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-
chennych, używanych. 
Za darmo lub za symbo-
liczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

Różne

 X Hak Golf II 3d, wąski zde-
rzak, 407 winter sport 3B 
225/50 R17 2x. Tel. 84 61 
86 358

 X Claas Dominator 76, pra-
sa duża bele 150/150, 
volger na pasy, prasa na 
kostki John Deere 31 30, 
Zetor 2222. Tel. 694 931 
193

 X Sprzedam kombajn In-
ternational 431, tanio. 
Tel. 692 796 377

 X Sprzedam opryskiwacz 
350 l. z mieszadłem, roz-
rzutnik do nawozu Kłos, 

zgrabiarka do siana 7 
rzędowa, kultywator 
grudziądzki 2,2 m, bro-
ny ciągnikowe 5m, ta-
lerzówka 2x 10 talerzy 
+wałki, stan bdb. Tel. 501 
122 568

 X Sprzedam motocykl Iż 
1956 r. Tel. 514 509 091

 X UAZ 469B, benzyna, 
gaz, 2500 cm3, rok prod. 
1987. Tel. 602 375 751

 X Zamienię przyczepę 
bruns 3,5 t. na przyczep-
kę na wozie do ciągni-
ka, sprzęt rolniczy, becz-

ki/ wodę 600 l. Tel. 515 
796 951

 X Przyczepka samocho-
dowa “SAM”, mocna oś z 
Żuka, bez dokumentów, 
betoniarka 150 l, czer-
wona, stan bdb., słoma - 
bele. Tel. 515 796 951

 X Motocykl Panonia 250 
rok 1966, jeden właści-
ciel, z papierami, kom-
pletna. Tel. 660 358 211

 X Romet (komar 3) rok 
1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

UKŁADANIE  
KOSTKI  

BRUKOWEJ  
ORAZ  

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW.  

TEL. 690 400 599 

KOMUNIE, 
CHRZCINY 

– WOLNE TERMINY 2020R.  
RISTORANTE
 “JĘDREK”. 

TEL. 84 639 99 37,    
         693 128 927”

 X Przyczepa lekka sam., zarejestrowana, sprawna tech. Tel. 660 358 211
 X Zamienię przyczepę “BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 20stki na przyczepkę na wozie, przystosowana do ciągnika. Tel. 515 796
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Mieszkane, os. Za-
moyskiego, 62m2 
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Po-
lna, 69m2, cena 298 
000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Nie-

wirków, około 400m2
 X Połowa domu 
na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

 X Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 
metrów. Cena 370 
000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Dam pracę. Opieka nad 
starszą osobą (81lat) z 
zamieszkaniem i wyży-
wieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pra-
cownika ogólnobudowla-
nego, tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie panele płyta 
k\g inne remonty tel. 799 
946 860

 X Szukam przy pracach wio-
sennych. Tel. 88 177 84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może być 
na pół etatu, posiadam 
ubezpieczenie o niepeł-
nosprawności, umiarko-
wanej. Tel. 725 161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

Oferuje usługi minikoparką gąsienicową i samochodem typu wywrotka w zakresie:
• niwelacji terenu
• wykopy pod fundamenty, piwnice, kanalizację, kable elektryczne, przyłącza wodne
• korytowanie pod drogi, kostkę brukową
• kopanie i oczyszczanie stawów, oczek wodnych
• transport ziemi i kruszywa
• oraz wiele innych w zależności od potrzeb klienta

Zapraszam do kontaktu: 667798908

 X Przyczepa lekka sam., zarejestrowana, sprawna tech. Tel. 660 358 211
 X Zamienię przyczepę “BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 20stki na przyczepkę na wozie, przystosowana do ciągnika. Tel. 515 796

http://www.absolutio.pl/


Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Baran w tym tygodniu będzie potrzebował czyjegoś wsparcia. Wiąże się to z konieczno-
ścią podjęcia bardzo ważnej dla niego decyzji. Nerwy trzymaj na wodzy. Nikt nie ocenia
Cię za stan ducha tylko za efekty.

Byk (20.04-20.05)
Czeka Cię ciekawa propozycja. Radzę to przyjąć pomimo, że będzie się wiązało ze zmia-
ną miejsca zamieszkania. Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo konkurencja nie śpi.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Początek tygodnia dość burzliwy, ale po wyjaśnieniu sobie pewnych spraw atmosfera
wręcz sielankowa. Tym razem nie wahaj się. To jest właśnie Ta osoba na którą czekałeś.

Rak (22.06-22.07)
Szczęśliwy tydzień dla Raków próbujących szczęścia na loteriach lub innych grach. Być
może uśmiechnie się szczęście. Tylko nie przeżywajcie rozczarowania jeżeli nie całkiem
spełnią się Wasze oczekiwania.

Lew (23.07-22.08)
Przestań się wahać i skorzystaj z okazji, która będzie najbardziej korzystna dla Ciebie
i Twoich planów na przyszłość. Jeżeli otrzymana propozycja pracy będzie się wiązała ze
zmianą miejsca zamieszkania, warto to przemyśleć i przedyskutować z partnerem.

Panna (23.08-22.09)
Jest to tydzień, który przyniesie Pannie odrobinę wytchnienia. Będzie czas na zastano-
wienie sie nad kupnem domu lub innej nieruchomości. To pomyślny okres na takie
działania.
Waga (23.09-22.10)
Ten tydzień nie przyniesie Wadze spokoju jeżeli nie rozwiąże spraw, które się nawarstwiły
w przeszłości. Najwyższa pora aby sobie wszystko wyjaśnić, bo nie wszyscy muszą mieć
takie samo zdanie.

Skorpion (23.10-21.11)
We wszystkich sprawach należy zachować umiar. Nie narzucać się. Należy działać bardzo
delikatnie. Sprawa wyjaśni się sama jeżeli odczekasz kilka dni. Należy bardziej skoncen-
trować się na związku, wszystko wskazuje na to, że może sie nie utrzymać.

Strzelec (22.11-21.12)
Bardzo dobry okres dla samotnych Strzelców. Jest szansa na poznanie kogoś, kto ocza-
ruje Cię do tego stopnia, iż będziesz przeświadczony, że to właśnie druga połowa. Nie
bujaj jednak w obłokach i przestrzegaj w pracy dyscypliny.

Koziorożec (22.12-19.01)
Jeżeli pracujesz na własny rachunek, to przed Tobą szansa na zarobienie większych pie-
niędzy. Unikaj jednak nieuczciwych osób.

Wodnik (20.01-18.02)
Wszystko pomyślnie się ułoży, jeżeli nie będziesz za dużo mówił. Możesz wszystko popsuć
swoją gadatliwością. Nie wszyscy są życzliwi w Twoim zespole.

Ryby (19.02-20.03)
Ryby mogą otrzymać propozycję zmiany pracy, która nie będzie zachęcająca finansowo,
ale za to bardzo rozwojowa na przyszłość. Warto się zastanowić.

reklam
a

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki 
#21, prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania: 
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość. 

Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od daty ukazania  
się rozwiązania. 

Rozwiązanie krzyżówki #18: „Prawda kole w aureolę”. Zwycięzcą jest 
Pani Małgorzata Lipiec - Świst z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę 
wyślemy pocztą.

     Horoskop                                                   Krzyżówka

reklam
a

Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#27, 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 rozwią-
zanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca 
się przy ulicy Solnej 3 
w Zamościu.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA 

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na 
wsi, z dala od cywilizacji. 
Tel. 507 530 822. Jędrzej.

 X Kawaler lat 51, poszuku-
je dziewczyny do lat 55, 
może być wdowa, Tel. 
695 968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 
Tel. 782 488 541

 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 
pannę 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 
oferty. Tel. 518 329 428

 X Poznam Pana 65-70 lat, 
który umie docenić dru-
gą osobę, wie co to za-
ufanie i szacunek. Wdo-
wa 62 lata. Tel. 516 288 
442

 X Łodzianin 60+ pozna pa-
nią bez nałogów z Zamo-
ścia z lokalem. Tel. 721 
086 818

TOWARZYSKIE


