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 009849279

Kontakt: tel. 889 112 344, 501 700 617, 
e-mail: biuro@em-ola.pl

Kontraktowanie i rozliczanie 
świadczeń zdrowotnych 

finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Obsługa PŚ/SZOI.

STOPSTOP
Lockdown!Lockdown!



Zamojska Straż Pożarna po-
szukuje kandydatów na 
stanowiska stażysta, a  do-

celowo ratownik-kierowca.
Chętni już mogą zgłaszać swoje 
kandydatury.

Komendant Miejski PSP w Za-
mościu ogłosił postępowanie 
kwalifikacyjne dla kandydatów 
ubiegających się o  przyjęciu do 
służby przygotowawczej w  Ko-
mendzie Miejskiej PSP w  Zamo-
ściu na 3 stanowiska, docelowo 
na etat starszy ratownik-kierowca.

Wymagania konieczne sta-
wiane kandydatom to: obywatel-
stwo polskie, niekaralność, korzy-
stanie z  pełni praw publicznych, 
wykształcenie co najmniej śred-
nie lub średnie branżowe, zdol-

ność fizyczna i psychiczna do peł-
nienia służby.

Warunkiem koniecznym jest 
też prawo jazdy kategorii C.

Dokumentację należy skła-
dać w  terminie do 12 listopada 
2020 r. osobiście lub listownie (de-
cyduje data wpływu do komendy, 
a nie data stempla pocztowego).

Szczegóły na stronie  
www.straz.zamosc.pl

Zostań strażakiemZostań strażakiem Koronawirus ogranicza komunikacjęKoronawirus ogranicza komunikację

CKF „Stylowy” wyprzedaje 
używane fotele kinowe w ce-
nie 30 zł brutto za sztukę.

Jak informuje zamojskie ki-
no – fotele pochodzą z remonto-
wanej wiosną br. sali nr 2, w któ-
rej zamontowano nowe fotele 
oraz nowoczesny system dźwię-
ku Dolby Atmos.

Wysokość fotela wyno-
si ok. 92 cm, głębokość siedzi-
ska ok. 50 cm, głębokość fote-
la po rozłożeniu ok. 65 cm, sze-
rokość w osi foteli ok. 52 cm. Fo-
tele montowane są na wspólnej 
nodze.

Osoby zainteresowane pro-
szone są o wcześniejszy kontakt 

telefoniczny z  kasą kina: tel. 84 
639 23 13

Odbiór foteli w  siedzibie 
CKF Stylowy w Zamościu, ul. Od-
rodzenia 9.

Przy Zespole Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Kalinowicach powsta-
nie sala gimnastyczna z  prawdziwego 

zdarzenia. Gmina Zamość otrzymała dofi-
nansowanie na realizację inwestycji od Mi-
nisterstwa Sportu.

Gmina Zamość w marcu 2020 r. złożyła do 
Ministerstwa Sportu wniosek o  dofinansowa-
nie projektu w ramach Programu Sportowa Pol-
ska. Całkowita wartość projektu 5  473  325,00 
zł, wnioskowana dotacja 2 736 662,00 zł. Wnio-
sek Gminy Zamość został pozytywnie ocenio-
ny przez Zespół do spraw opiniowania wnio-
sków o  dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej i uzyskał wnioskowaną dotację.

Aktualnie Gmina Zamość jest na etapie 
podpisywania z  Ministerstwem Sportu umo-
wy o dofinansowanie projektu.

W  ramach projektu planowana jest bu-
dowa sali gimnastycznej przy Zespole Szko-
ły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach 

o  wymiarach 18 x 36 m, wysokość od 7,60 – 
8,85 m wraz z  zapleczem zlokalizowanym na 
dwóch poziomach. Powierzchnia użytkowa 
sali gimnastycznej będzie wynosić 1182,20 m2.

Na parterze powstaną przebieralnie, na-
tryski i  WC, gabinet wychowania fizyczne-
go z węzłem sanitarnym, WC z natryskiem dla 
osób niepełnosprawnych, magazyn sprzę-
tu sportowego. Na piętrze sala do gimnastyki 
z  zapleczem sanitarno – higienicznym (prze-
bieralnia, WC, natrysk), ponadto WC ogólno-
dostępne i szatnia. Przy sali sportowej (w łącz-
niku) dodatkowe pomieszczenia dydaktycz-
ne, których wykorzystanie zwolni miejsce dla 
przedszkola. Obiekt będzie przystosowany 
i  dostępny dla osób niepełnosprawnych po-
przez zewnętrzną pochylnię. Prace budowlane 
planowane są na lata 2021 – 2022.

W  2016 r. obiekt szkoły został częściowo 
rozbudowany. Inwestycją lat 2015-2016 objęto 
wykonanie klatki schodowej, pięciu dodatko-
wych sal lekcyjnych, pomieszczeń: administra-

cyjnego, magazynowego, konserwatorskiego, 
szatni, kotłowni, świetlicy, sali gimnastyki ko-
rekcyjnej i  sanitariatów. Budynek dostosowa-
no do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz 
wyposażono w nowy sprzęt i meble. Koszt wy-
konanych wówczas prac budowlanych to kwo-
ta 1  851  041 zł, w  całości sfinansowanych ze 
środków własnych Gminy. W  sierpniu 2019 r. 
w ramach posiadanego pozwolenia na budo-
wę wykonany został parking przy szkole.

źródło: Urząd Gminy Zamość

Z  racji zbliżającej się zimy oraz już obecnych 
chłodnych poranków i wieczorów 
wracamy do tematu ociepleń budynków 

i możliwości zredukowania kosztów jakie 
niesie za sobą ogrzewanie. Chcielibyśmy 
przybliżyć Państwu i zaprezentować jedną 
z najskuteczniejszych metod izolacji jaką jest 
izolacja przy zastosowaniu piany poliuretanowej. 
W tym celu udaliśmy się do Kalinowic aby 
zadać kilka pytań przedstawicielowi firmy 
INTERDACH świadczącej takie usługi. 
Zapytaliśmy m.in.:

CO TO JEST PIANA NATRYSKOWA  
I JAK JĄ WYKONUJEMY?

Izolacja natryskowa pianą ULTRAPUR to 
innowacyjny sposób ocieplania budynków. 
Doskonale izoluje termicznie i idealnie nadaje 
się do izolacji wewnętrznej oraz zewnętrznej 
budynków. Do aplikacji pian stosuje się 
metodę natrysku przy użyciu zaawansowanych 
technologicznie urządzeń, które zapewniają 
uzyskanie jednolitej i szczelnej powłoki izolującej, 
skutecznie wypełniającej nawet najtrudniej 
dostępne przestrzenie. Metoda jest niezwykle 
dokładna i szybka w aplikacji.

CO ZYSKAMY WYBIERAJĄC  
OCIEPLENIE PIANĄ ULTRAPUR?

• 4x szybszy sposób aplikacji
• izolacyjność na najwyższym poziomie 
• 25 letnia żywotność izolacji
• znaczna oszczędność pieniędzy 
• najważniejsze: ciepło zimą, chłód latem, 

cicho zawsze

GDZIE MOŻEMY ZASTOSOWAĆ 
PIANĘ ULTRAPUR?

Dachy, poddasza, stropy, posadzki, fundamenty, 
hale, chłodnie i inne.

JAKIE SĄ ZALETY 
 IZOLACJI PIANĄ ULTRAPUR?

Energooszczędność, zdrowie i bezpieczeństwo, 
komfort i innowacyjność.

Na koniec publikujemy kilka równie 
ważnych informacji, które uzyskaliśmy od 
przedstawiciela firmy INTERDACH a na które 
klienci, jak stwierdził - często przymykają 
oko:                 „Decydując się na izolację 
natryskową pianą PUR nie można brać pod 
uwagę jedynie aspektu cenowego. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość i staranność 
świadczonych usług oraz na doświadczenie 
ekipy natryskowej. Wystarczy poświęcić chwilę 
czasu aby obejrzeć kilka realizcji wykonanych 
przez daną firmę – to nam rozwieje wszelkie 
wątpliwości. Kolejną ważną kwestią, na którą 
wypada zwrócić uwagę jest dokumentacja jaką 
posiada materiał służący do izolacji naszego 
domu. Osobiście i od wielu lat pracujemy na 
„pianie” produkcji ULTRAPUR, która posiada:

• atest higieniczny PZH (Państwowy Zakład 
Higieny)

• DWU (Deklaracja Właściwości Użytkowych) 
przebadana przez ITB (Instytut Techniki 
Budowlanej).

• O znakowanie CE (zgodność z przepisami 
Unii Europejskiej)

• Potwierdzoną i udokumentowaną klasyfikację 
ogniową czyli wszystkie dokumenty wymagane 
przez Prawo Budowlane.

Jedynie praca na takich komponentach daje 
nam pewność, że zastosowany materiał jest 
zgodny z normami budowlanymi i nie przyczyni 
się do wystąpienia niespodziewanych problemów 
w trakcie wykonywania zleconych prac lub co 
gorsza w przyszłości co będzie niezmiernie trudne 
do stwierdzenia."

Jeżeli macie zamiar ocieplać własne poddasze, 
ściany lub fundamenty i zastanawiacie się nad 
wyborem metody izolacji oraz wykonawcy to 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej 
firmy. 

Wykonując rocznie około 20 000 m2 izolacji 
natryskowych pianą ULTRAPUR przy użyciu 
amerykańskiego reaktora GRACO jesteśmy 
w stanie zapewnić wykonanie na najwyższym 
poziomie. Dodatkowo naszym atutem jest 
bezpłatny pomiar, rzetelna i wiarygodna wycena 
oraz konkurencyjne ceny.  

Nie zwlekaj, zadzwoń już dzisiaj! Wybierając 
współpracę z nami - stawiasz na jakość!

Zapraszamy, zespół INTERDACH

■

Ocieplamy i izolujemy pianą poliuretanowąOcieplamy i izolujemy pianą poliuretanową

Będzie gdzie ćwiczyćBędzie gdzie ćwiczyćKup sobie fotelKup sobie fotel

Koronawirus wymusił kolejne zmiany 
w  zamojskim MZK. Od poniedziałku 
(9.11) ze względu na zmniejszoną licz-

bę pasażerów (spowodowaną m.in. przej-
ściem szkół na naukę zdalną), ograniczona 
została liczba wykonywanych kursów auto-
busowych. Uczniowie, którzy kupili bilety 
miesięczne i z oczywistych powodów z nich 
teraz nie korzystają, mają możliwość ich 
zawieszenia.

Z  uwagi na nowe obostrzenia dotyczą-
ce zapobiegania rozprzestrzenianiu się epide-
mii wirusa COVID 19 oraz w związku ze znacz-
nym spadkiem ilości przewożonych pasaże-
rów Miejski Zakład Komunikacji w  Zamościu 
wprowadza ograniczenia w kursowaniu auto-
busów komunikacji miejskiej.  Od 9 listopada 
br. autobusy komunikacji miejskiej będą kur-
sowały w  dni powszednie według rozkładów 
wakacyjnych.

Miejski Zakład Komunikacji w  Zamościu 
poinformował także, że w związku z zawiesze-
niem zajęć szkolnych, wprowadza od dnia 9 li-
stopada br. możliwość zawieszenia z  przesu-
nięciem terminu ważności okresowych bile-
tów szkolnych

Warunkiem uznania terminu zawiesze-
nia jest zdeponowanie biletu w  kasie bileto-
wej MZK Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa 5 22-
400 Zamość, lub przesłanie listem poleconym 
na podany wyżej adres. Bilety zdeponowane 
po terminie będą zawieszane zgodnie z  da-
tą zdeponowania. Aby zawiesić z  przesunię-
ciem terminu ważności, zakupiony e-bilet, na-
leży wypełnić formularz kontaktowy znajdują-
cy się na stronie: www.e-bilet.mzk.zamosc.pl, 
wpisać w treści „Zawieszenie e-biletu nr: ” i po-
dać numer biletu.  Bilet może być zawieszony 
tylko raz.

Z  uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia 
wirusem COVID 19 od 1 listopada MZK wpro-
wadziło też ograniczenia w  sprzedaży bile-
tów w  autobusach. Nie wszyscy kierowcy bi-
lety sprzedają. Kierowcy, którzy nie prowadzą 
sprzedaży biletów mają zamieszczoną na szy-
bie kabiny taką informację.
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Ławeczka solarna na WodnymŁaweczka solarna na Wodnym

Plac w remonciePlac w remoncie

ZagrająZagrają
dla dla WOŚPWOŚP

Nowe strojeNowe stroje

Pożegnanie kapłanaPożegnanie kapłana Inwestor: Biuro Projektowe: 
  

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie 
ul. Ogrodowa 21  
20-075 Lublin 
 

 
 
 

 Mosty Katowice Sp. z o.o. 
 ul. Rolna 12 
 40-555 Katowice 
 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
 

Mosty Katowice Sp. z o.o.  
działając w imieniu Inwestora: 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie 

informuje, że w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji 
Programowej przeprowadza działania informacyjne dotyczące:  

 
„Budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”  

Część 1 (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości 
ok. 44,0 km, tj.: 

odcinek realizacyjny nr 1: 
Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem — węzeł 
„Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km 

odcinek realizacyjny nr 3: 
węzeł „Krasnystaw Północ” („Krasnystaw l”) wraz z węzłem — węzeł 

„Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km  
odcinek realizacyjny nr 4: 

węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła — węzeł „Zamość Sitaniec” 
(„Sitaniec”) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km 

 
W ramach planowanych działań informacyjnych na stronach internetowych Inwestora 
(https://www.gddkia.gov.pl/pl/366/prowadzone), wykonawcy (http://s17-piaski-zamosc-

wsch.pl/) oraz urzędów: Gmina Piaski, Gmina Fajsławice, Gmina Łopiennik Górny, 
Gmina Krasnystaw, Miasto Krasnystaw, Gmina Izbica, Gmina Stary Zamość, Gmina 
Zamość zamieszczono materiały informacyjne dotyczące projektowanej trasy S17.  

W ramach udostępnionych materiałów znajduje się wzór wniosku dotyczący uwag, 
propozycji spostrzeżeń i opinii w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S17. 
Wypełnione wnioski należy wysyłać do dnia 30.11.2020 r. na adres: Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub 
na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl 

W  Zamościu trwa-
ją jesienne na-
sadzenia drzew 

i kwiatów.

Jak informuje magistrat – 
na terenach zieleni miejskiej 
posadzono już 100 sztuk ży-
wotnika (łac. Thuja): przy uli-
cy Strefowej, ul. Osiedlowej  – 
Witosa (plac zabaw), na ska-
te parku przy ul. Promiennej 
i przy boisku na ulicy Mokrej, 
a  w  Parku Miejskim zasadzo-
no bratki.

Przy ul. Strefowej sadzo-
ne są dęby (ok. 30szt.) i brzo-

zy (10szt)- sadzonki przeka-
zało Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska UM Zamość, Nadleśnic-
two Zwierzyniec.

Dodatkowo, Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związ-
ku Łowiectwa w  Zamościu 
podarował Miastu 60 sztuk 
sadzonek świerków, które 
otrzymała Szkoła Podstawo-
wa nr 6 (30szt.), OSiR Zamość 
(10szt.), a  pozostałe 20 szt. 
posadzono na niezagospoda-
rowanych terenach miejskich.

źródło: UM Zamość

21 września br. podczas Mię-
dzynarodowej Konferencji 
Eco-Miasto 2020. Energia 

zmian poznaliśmy laureatów 7. edycji 
konkursu Eco-Miasto. Przyznano na-
grody specjalne oraz wyróżnienie Mi-
nistra Klimatu.

Miasto Zamość otrzymało nagro-
dę specjalną od Fundacji Veolia part-
nera konkursu ECO- MIASTO, za dzia-
łania podejmowane na rzecz ochrony 

powietrza. Nagrodą jest ławka solar-
na. Ławką została zainstalowana w pią-
tek 6 listopada na Rynku Wodnym 

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt 
organizowany przez Ambasadę Francji 
w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
i internetowy dziennik Teraz Środowisko, 
którego ważną częścią jest konkurs dla 
polskich miast. Partnerami strategicznymi 
7. edycji projektu są BNP Paribas, Ceetrus, 
Fundacja Veolia Polska, Renault Polska.

Rozpoczęły się prace  rozbiórko-
we związane z przebudową Pla-
cu Wolności na Starym Mieście 

w  Zamościu. Obecnie z  terenu pla-
cu znika stara, zużyta nawierzchnia. 
Po zakończeniu rozbiórki, wykonaw-
ca firma STRABAG Sp. z o.o., planuje 
rozpocząć prace związane m.in. z od-
wodnieniem terenu i  wykonaniem 
stabilizacji podłoża.

„Remont konserwatorski- Przebu-
dowa Placu Wolności (droga gminna 
nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy Ko-
ściuszki (droga gminna nr 110522L) od 
km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz odcin-
kiem ulicy Okopowej (droga powiatowa 
nr 3322L) od km 0+000 do km 0+180,70 
w Zamościu” jest dofinansowany z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Po zakończeniu projektu Plac 
Wolności będzie miał m.in.: nową na-
wierzchnię z  kostki granitowej, któ-
ra swoją kolorystyką będzie nawiązy-
wała do przebudowywanej ulicy Łu-
kasińskiego,  nową konstrukcję pla-
cu,  oświetlenie (oprawy LED),  moni-
toring,  elementy małej architektu-
ry (ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery).

Podobny zakres zadań będzie re-
alizowany na ul. Kościuszki i ul. Okopo-
wej – na odcinku od wlotu ronda Bra-
ci Pomarańskich do granicy pasa ko-
lejowego dotychczasowa nawierzch-
nia będzie zastąpiona nową, wyko-
naną z  kostki granitowej (kostka bę-
dzie „przyjazna” dla kierowców). Pro-
jekt zakłada m.in.: budowę kanalizacji 

deszczowej, przebudowę sieci oświe-
tlenia ulicznego na typu LED, montaż 
elementów małej architektury: ławki, 
kosze na śmieci, słupki przystankowe.

źródło: UM Zamość

Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Kornela Makuszyńskiego w Za-
mościu kolejny raz otrzymał 

zgodę na utworzenie sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szefową 
Sztabu Nr 5535 została Pani Magdale-
na Cieplechowicz – Buczak. 29 Finał WO-
ŚP, który zaplanowano na 10 stycznia 
2021 r., odbędzie się pod hasłem „Gra-
my z głową”. Tym razem zebrane środki 
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu 
dla laryngologii, otolaryngologii i  dia-
gnostyki głowy. 

Młodzieżowy Dom Kultury w  Zamo-
ściu, jak co roku zaprasza do wspólne-
go kwestowania. Organizatorzy zamoj-
skiego finału WOŚP proszą jednak, by 
tym razem  wolontariuszami były osoby 
pełnoletnie.

 – Rejestracja wolontariuszy trwa 
od  7 do 27 listopada 2020 roku. Prosimy 
jednak nie czekać do ostatniej chwili. Przy-
słanie zgłoszenia po wskazanym terminie 

nie gwarantuje rejestracji wolontariusza. Re-
jestrujemy bezpośrednio w  Sztabie. Zapra-
szamy więc do Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Zamościu (ul. Kamienna 20 – sekretariat) 
w dniach 7 listopada – 27 listopada bieżą-
cego roku  w  godzinach 8.00-16.00 z  wypeł-
nioną  ankietą  i  zdjęciem do identyfikatora 
w formie elektronicznej (płyta CD lub przesła-
ne na adres poczty elektronicznej placówki), 
w rozmiarze co najmniej 800×600 pikseli, for-
mat JPG. Na zdjęciu musi być widoczna cała 
głowa, twarz nie może być zasłonięta przez 
włosy, okulary przeciwsłoneczne i elemen-
ty otoczenia.  Podczas wizyty w  Sztabie 
prosimy pamiętać o  bezwzględnym prze-
strzeganiu obowiązujących zasad sanitar-
nych!  – informuje Magdalena Cieplecho-
wicz – Buczak, szefowa zamojskiego szta-
bu WOŚP

Więcej szczegółów można uzy-
skać pod numerem tel. 84 638 44 46 
(w  godz. 8.00 – 16.00) lub drogą mailową:  
infomdkzamosc@gmail.com.

Na facebookowym profilu Zamoj-
skiego Domu Kultury ZPiT „Za-
mojszczyzna” prezentu-

je nowe stroje zamojskie zaku-
pione z programu EtnoPolska 
2020 Narodowego Centrum 
Kultury. W ramach dofinan-
sowania zespół otrzymał 42 
tysiące złotych od Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego oraz 10 tysięcy 
złotych od Miasta Zamość.

„To dofinansowanie 
uczyniło nas bogatszymi 
o  nowe stroje, nową pro-
pozycję dla naszych Fanów 
i  nową sesję zdjęciową” – 
chwali się Zamojski Dom Kul-

tury i składa podziękowania dla Narodo-
wego Centrum Kultury i  Miasta Zamość 
za otrzymane środki.

Warto dodać, że 
w  ramach projek-

tu ZPiT „Zamoj-
szczyzna” ja-
ko pierwszy 

zespół w  Pol-
sce pokusił się 
o  rekonstrukcję 
wierzchniego okry-
cia damskiego nazywa-
nego „przyjaciółką”. Do tej 
pory takie okrycia moż-
na było oglądać jedynie 
w  Muzeum Narodowym 

w Lublinie.

O  śmierci  ks. kan. Aleksandra Siw-
ka (l. 87) poinformowała w  ponie-
działek (2.10) Diecezja Zamojsko 
– Lubaczowska.

Ks. Aleksander Siwek urodził się 
7 stycznia  1933 r. w Górce k. Łukowa (die-
cezja siedlecka).  Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk bpa Piotra Kałwy, 22 grud-
nia 1956 r. w katedrze lubelskiej.

Ks. Aleksander Siwek duszpastersko 
pracował w następujących parafiach:

Górecko Kościelne (04.01.1957 – 
20.06.1962) – wikariusz,
Kamionka (20.06.1962 – 21.06.1963) 
– wikariusz,
Kraśnik (21.06.1963 – 24.03.1977) 

– wikariusz,
Stary Zamość (24.03.1977 – 31.01.1980) 
– wikariusz,
Stary Zamość (31.01.1980 – 22.06.1998) 
– proboszcz,
Złojec (22.06.1998 – 23.06.2008) 
– proboszcz.

23 czerwca 2008 r. został przeniesiony 
w  stan emerytalny i  mieszkał w  Złojcu 
oraz w Lublinie.

Ks. Aleksander zmarł 2 listopada 2020 r.

Zgodnie z  wolą rodziny zmarłego, 
urna z  Jego prochami zostanie złożona 
w grobie rodzinnym na cmentarzu w Koc-
ku (diecezja siedlecka) w  późniejszym 
terminie.

Zazieleni sięZazieleni się
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Poza rozwijaniem placówek dzienne-
go wsparcia, wzorem naszych na-
uczycieli z Percy Hedley Foundation 

z  Newcastle, stosunkowo wcześnie uru-
chomiliśmy opiekę wytchnieniową ad-
resowaną do wyczerpanych obowiązka-
mi rodzin osób z  niepełnosprawnościa-
mi, poprzez Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej w Zamościu (od 2006 roku) i Cen-
trum Aktywizacji Społecznej Osób Nie-
pełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakow-
skich (od 2012 roku) i podobne Centrum 
w  Biłgoraju. Objęcie dzieci i  młodzieży 
kilkudniowym treningiem samodzielne-
go zamieszkania, oczywiście pod okiem 
terapeutów, dawało wytchnienie i  szan-
sę na regenerację sił ich opiekunów. 14 
lat temu nie funkcjonował w Polsce jesz-
cze anglosaski termin „respite home”, by-
liśmy więc pionierami.

Od 2010 roku, wychodząc naprzeciw 
potrzebom dzieci i  młodzieży, pragną-
cych aktywnie uczestniczyć w życiu spo-
łecznym, uruchomiliśmy usługi indywi-
dualnego wsparcia przez  asystenta oso-
by z niepełnosprawnościami, również ja-
ko jedni z pierwszych w Polsce. Od tam-
tego czasu zrealizowaliśmy kilkaset ty-
sięcy godzin wsparcia asystentów, którzy 
głównie w  godzinach popołudniowych 

oraz w  week-
endy umożli-
wiają naszym 
wychowankom 
aktywny udział 
w życiu kulturo-
wym, społecznym 
i towarzyskim. Kil-
ka lat później na-
sze rozwiązania 
zaczęły wspie-
rać Miasto Za-
mość i Gmina Za-
mość, które jako jedyne samorządy w re-
gionie finansują wsparcie asystenta oso-
by z  niepełnosprawnościami. Głównym 
źródłem finansowania tych usług po-
zostaje PFRON i  od niedawna Fundusz 
Solidarności.

Wszystkie nasze działania podejmu-
jemy w trosce o jakość życia rodziny, pa-
miętając o konieczności jej odciążenia. 

W  2020 roku zostaliśmy zaprosze-
ni jako społeczni doradcy Pełnomoc-
nika Rządu ds. Osób z  Niepełnospraw-
nościami, i  współtworzyliśmy rządowy 
Program Asystencji Osobistej dla Osób 
z  Niepełnosprawnościami oraz Program 
Opieki Wytchnieniowej dla Opiekunów.

Działalność obywatelska. Wolontariat Europejski. Współpraca polsko –węgierska. Rozwój i promocja ICF 
i wiedzy o Mózgowym 
Porażeniu Dziecięcym.

Działalność  Stowarzyszenia 
w organizacjach pozarządowych.

Oddanie do użytku 
nowej siedziby Warsztatu 

Terapii Zajęciowej.

Krok 28:Krok 28:  Formy wsparcia środowiskowegoFormy wsparcia środowiskowego

Biuro Cyberbezpieczeństwa 
Ministerstwa Sprawiedli-
wości wspólnie z  Instytu-

tem Wymiaru Sprawiedliwości or-
ganizuje kolejną edycję konkur-
su Capture The Flag „153+1”. Po-
wstał on z  myślą o  młodych infor-
matykach, którzy chcieliby roz-
wijać swoje umiejętności i  lepiej 
poznać zagadnienia związane 
z cyberbezpieczeństwem.

Jest to druga edycja między-
narodowego konkursu, którego ce-
lem jest popularyzowanie tematyki 

cyberbezpieczeństwa w  atrakcyjny 
i  przystępny dla młodych ludzi spo-
sób. Konkurs składa się z dwóch eta-
pów. Pierwszym są międzynarodowe 
eliminacje on-line, drugi to wielki fi-
nał z  udziałem 20 najlepszych dru-
żyn, który odbędzie się w Warszawie.

Uczestnicy konkursu będą mu-
sieli zmierzyć się z  zagadkami kryp-
tograficznymi, zadaniami dotyczą-
cymi aplikacji internetowych, projek-
tami związanymi z  przejmowaniem 
kontroli nad usługami oraz inżynierią 
wsteczną oprogramowania.

Rejestracja uczestników (1 
i 2-osobowych zespołów) trwa do 22 
listopada na stronie www.153plus1.
eu Eliminacje odbędą się w dniach 23 
listopada - 4 grudnia, a finał zaplano-
wano na 8 grudnia.

Dla zwycięzców przygotowano 
atrakcyjne nagrody. Pierwsza dru-
żyna otrzyma 10 000 zł, druga 5 000 
zł, a  zdobywcy trzeciego miejsca  
2 500 zł.

Więcej informacji o  konkursie: 
www.153plus1.eu

Atrakcyjne nagrody finansowe Atrakcyjne nagrody finansowe 
dla młodych informatykówdla młodych informatyków

Niepodległość pod ParasolemNiepodległość pod Parasolem Do biblioteki telefonicznie Do biblioteki telefonicznie 
lub mailowolub mailowo

Ponad 200 białych i  czerwonych parasolek za-
wisło nad  uliczkami prowadzącymi na Rynek 
Wielki w Zamościu. Wyjątkowa dekoracja przy-

pominać ma o jednym z najważniejszych świąt pań-
stwowych – Narodowym Święcie Niepodległości, 
które obchodzić będziemy już w najbliższą środę.

Za pomoc w przyozdobieniu Starego Miasta, ma-
gistrat  podziękował  Sponsorom: firmie Castorama 
i  Archipelagowi Roztocze, a  także Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu.

W  tym roku, ze względu na pandemię korona-
wirusa, zamojskie obchody 102. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości nie będą organizowane. 
Zamiast tego zaplanowano szereg różnorodnych wy-
darzeń online. Szczegółów szukajcie na stronie www.
zamosc.pl

W  związku z  drugą falą pandemii i  podjęciem 
zdecydowanych kroków mających na celu 
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa 

COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultu-
ry dla publiczności.

W związku z tym, od soboty (7.11)  
zamknięta dla czytelników jest 

Książnica Zamojska i jej filie.
„W dn. 7 – 29 listopada 2020 r. Książnica Zamojska im. 

S. K. Zamoyskiego w Zamościu  i  jej filie biblioteczne nie 
będą obsługiwały czytelników.  – informuje  Piotr Bart-
nik, Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskie-
go w Zamościu – Zachęcamy użytkowników do korzystania 
z dostępnych zasobów on-line.”

http://www.153plus1.eu/
http://www.153plus1.eu/
http://www.153plus1.eu/


 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
105 tys. zł

 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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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SPRZEDAM ZIEMNIAKI VINIETA  
 660 490 920

Załącznik do zarządzenia nr 257/2020
Prezydenta Miasta Zamość

z dnia 2 listopada 2020 r.

Prezydent Miasta Zamość
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu

ul. Ormiańska 30,  22-400 Zamość

I. Kryteria wyboru, które musi spełniać kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu

1. Wymagania formalne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych lub trzyletnie doświadczenie 

w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) niekaranie zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j.: Dz. U.  
z 2019 r. poz.1440, z późn. zm.),

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podanym wyżej stanowisku pracy,
8) terminowe złożenie kompletu dokumentów.

2. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz muzeum,
2) wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji, przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz 

prawa pracy,
3) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz animacji i edukacji kulturalnej,
4) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Zamojskiego  

w Zamościu,
5) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Zamościa,
6) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
7) dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego,
8) komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem,
9) zdolności organizatorsko-menedżerskie,
10) odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji,
11) doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie działalnością Muzeum Zamojskiego w Zamościu, w tym realizacja zadań wynikających z Kodeksu pracy,
2) zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji,
3) realizacja zadań statutowych,
4) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
5) współdziałanie z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w rozwijaniu  

i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa,
6) pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora.

III. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego 

w Zamościu (własnoręcznie podpisany dokument),
2) podpisany kwestionariusz osobowy, 
3) życiorys opatrzony podpisem,
4) odpis lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, działalność gospodarczą 

(kopie poświadczone własnoręcznie, z datą,  
za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),

5) kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (kopie poświadczone 
własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentów),

6) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na podanym stanowisku,
7) podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych  

i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
8) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe,
9) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1440,  
z późn. zm.), 

10) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11) opracowaną w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej autorską koncepcję funkcjonowania i rozwoju 

Muzeum Zamojskiego w Zamościu (programową, organizacyjną i finansową), w perspektywie 3 lat. Parametry 
dokumentu wraz  
z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman rozmiar 12, 
odstępy między wierszami: 1,5 (wersja papierowa własnoręcznie podpisana, z ponumerowanymi stronami);,

12) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające  
ich spełnienie,

13) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje,
14) podpisana klauzula informacyjna dotycząca administratora danych osobowych przetwarzanych do celów rekrutacji 

(klauzula dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość – menu „Inne” > „Nabory”)

IV. Informacja o terminie i miejscu składania wniosku o przystąpieniu do konkursu:
1. Wniosek z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Zamość lub 

pocztą w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zamojskiego 
w Zamościu”,  
na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość.

2. Wnioski należy składać do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zamość).
3. Wnioski, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 31 grudnia 2020 r.
5. Dokumenty i informacje, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum Zamoyskiego 

w Zamościu można uzyskać w siedzibie Muzeum Zamojskiego, przy ulicy Ormiańskiej 30, 22-400 Zamość, 
tel.84/6386494 lub na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-zamojskie.pl. Kandydat  
ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum Zamojskiego,  
po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci u Pana Andrzeja Urbańskiego – dyrektora,  
tel. 84 6386494 – 95 wew. 5550, 883 375 550, dyrektor@muzeum-zamojskie.pl 

V. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu planowanego spotkania  

z Komisją Konkursową.
2. Po zakończeniu postępowania konkursowego, wnioski z wymaganymi dokumentami kandydatów, którzy nie zostali 

wybrani przez Komisje Konkursową, zostaną zwrócone oferentom.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej –  

www.bip.zamosc.um.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Zamość (Rynek Wielki 13).

http://www.muzeum-zamojskie.pl
mailto:dyrektor@muzeum-zamojskie.pl
http://www.bip.zamosc.um.gov.pl


Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 100 
zł/ szt., z felgami. Tel. 500 522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 100 zł 
za 1 sztukę. Tel. 500 522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 1995, 
B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r.2005, XII, 
dobry stan, Zamość, c. 12.90. Tel. 

505 987 592

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 mtg, 
przegląd i OC zapłacone, cena do 

uzgodnienia. Tel. 665 225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 1332 
cm3, Zamość. Tel. 697 719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Zamo-

ścia. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkulatka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

Toyota Yaris Verso 1,3 B, dobry 
stan, c. 12.700 , Zamość. Tel. 505 

987 592

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe 
i używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2700 zł. Tel. 579 077 696 

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Prasa kostka. Tel. 61 669 62

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 61 669 62

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 
669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62

SPRZEDAM
Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-

ce. Tel. 660 936 030

Sprzedam działki budowlane, ta-
nio, Zamość, pod miastem. Tel. 730 

253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 

297 626, 530 444 480.

Działka w Jarosławcu, k. Zamościa, 
pow. 0,15 ha. Tel. 579 206 903

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Trzy działki budowlane pod miastem, 
tanio. Tel. 730 253 366

Domek 30m2 do zamieszkania na 
placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-

tem+prąd, woda, kanalizacja. Tel. 515 
796 951

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamieszka-

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul.Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka z budynkami. Tel. 602 362 609

Sprzedam łąkę 0,69 ha. (0,58 
przel.) w Jarosławcu. Tel. 786 

012 542

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha  0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 
796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2. Tel. 600 790 097

Mieszkanie Zamość-osiedle Lege 
Artis 53,2 m2. Tel. 502 147 886

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamo-
ścia. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-

669-62

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 
782 256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

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

KUPIĘ
KKupię mieszkanie 3-4 pokojowe do 

remontu na os. Zamoyskiego/Wy-
szyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w Zamościu w okolicach ul 

Wyszyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Rozto-
czu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

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

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

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okoli-

ce. Tel. 793 061 934

WYNAJMĘ 
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzesz-

kowej, cena najmu – 1100 (do nego-
cjacji) +media, czynsz płaci właściciel, 
wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 602 
802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. Tel. 

662 475 848 

Lokal na działalność gospodarczą, 50 
mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 608 

646 753

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

Garaż przy Sikorskiego. Tel. 533 
556 556

Wynajmę lokal 50m2, świetna loka-
lizacja, przy ul. Hrubieszowskiej, 

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

Zamość. Do wynajmu kawalerka 
33m2, Peowiaków, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

Do wynajmu domek z działką 30 ar. 
Centralne, woda, gaz. 16 km od Za-

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblowa-
ną kawalerkę 30m2, ul. Orzeszko-

wej (blok 4-pietrowy). Tel. 602 802 212

ZAMIENIĘ
Mieszkanie 45m2, I p. ul. Orzeszko-

wej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię na większe 55-65 m2 w okolicach 
ul. Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 
506 571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930NIERUCHOMOśCI

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Szukam pracy, mam orzeczenie o niepeł-
nosprawności- zawodowe- prawo jazdy 

kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, malowa-
nie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w charakte-
rze opiekunki. Tel. 515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, chodzącą, 
w swoim domu. Tel. 501 014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub opie-
kunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, przy re-
moncie, w  ogrodzie i  innych. Tel. 574 

235 637

Szukam pracy. Kierowca kat. B z orzecze-
niem o  niepełnosprawności. Rencista, 

paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 578 335

PRACA
Kawaler okolice Zamościa, 

40 lat, wyższe wykształ-

cenie. Tel. 790 888 846

Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej 

(służyłem w czerwonych be-

retach), lat 52, zwiążę się na 

stałe z kobietą, która miesz-

ka na wsi, z dala od cywiliza-

cji. Tel. 507 530 822

TOWARZYSKIE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243
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SPRZEDAM
AMigomat 90 amperów, 350 zł. Tel. 

500 522 079

Wózek inwalidzki, stan bdb., tanio, 
Zamość. Tel. 730 253 366

Glazura 15X15 cm, nowa, cena, 50 
gr/ szt., ok. 150 szt. Tel. 84 638 

65 45

Wózek towarowy, duży, ręczny, do 
rowera, c. 430 zł. Tel. 84 638 65 45

Terakota 10x20 cm, brązowa, ok. 50 
szt., cena 1zł/ szt. Tel. 84 638 65 45

Akordeon Weltmwister Meteor 72 
basy, c. 1900 zł, Zamość. Tel. 505 

987 592

Sztucer B.S.A angielski, kal. 7x64 lu-
neta Zaiss 7X50. Tel. 604 281 010

Knijówka czeska z wymiennymi lufa-
mi, lunetą Meopta od 3 do 12, kal 

30,06. Tel. 604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65, luneta 
Zaiss 7x50. Tel. 604 281 010

Kurkówka szwedzka kal. 12x70. Tel. 
604 281 010

Sprzedam pralkę automat, stan bdb. 
Tel. 665 225 679

Wózek inwalidzki, stan bdb. Tel. 730 
253 366

Wirówka 3-ramkowa PRL na części, 
300 zł. Tel. 790 888 846

Sprzedam borowiki suszone 150 kg 
i marynowane, słoik 0,9 l- 10 zł. Tel. 

784 883 568

Dywany wełniane 4x3, 3,40x2,40, 
3,25x2,30, żyrandol 8-ramienny. 

Tel. 664 454 930

Szafa 3-drzwiowa, encyklopedia II 
wojny światowej, MON 1975. Tel. 

664 454 930

Orzechy włoskie, Atlas Świata, wy-
danie MON, 1962, biurko. Tel. 664 

454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 
730 348950

Rower Graft.DE first class, stan ideal-
ny. Tel. 786 012 542

Okap kuchenny, używany, sprawny. 
Tel. 792 512 363

Sprzedam agawy, różnej wielkości, 
tanio. Tel. 603 951 004

Rurę plastikową na przepust, sr. 
40 cm, dł. 5,5 m, 250 zł. Tel. 721 

882 332

Maszyna elektryczna do szycia, 
nowa i sprawna, wieloczynnościo-

wa, Łucznik 455 z pełnym wyposaże-
niem, cena do uzgod. Tel. 796 888 085

Nowa kołdra zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, kasza gryka 

(na bóle kręgosłupa), cena do uzgod. 
Tel. 796 888 085.

Nowa poduszka zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, cena 40 zł. 

Tel. 796 888 085

Nowy chodzik aluminiowy dla osób 
starszych, c. 56. Tel. 796 888 085

Nowy materac odleżynowy z pompą, 
c. 110 zł. Tel. 796 888 085

Cyrkulatka na siłę. Tel. 607 934 520

Meblościanka pokojowa. Tel. 607 
934 520

Dywany różne rozmiary. Tel. 607 
934 520

2 fotele, drewniane nogi, bardzo wy-
gode. Tel. 607 934 520

Rower dziecięcy do 10 lat, Pelikan + 2 
opony. Tel. 792 512 363 

Koła do Jubilata, przód 2 szt., tył 1 szt. 
Tel. 792 512 363

Silnik elektryczny, BP – 2F, 150 W, 24 
A, 1400 obr. Tel. 792 512 363

Dywan 220x170 cm, kolor miodowy. 
Tel. 792 512 363

Fotele wypoczynkowe szt (tapicerka 
beż-brąz). Tel. 792 512 363

Glazura Biała 15x15cm 2 GAT Opocz-
no 8m2. Tel. 792 512 363

Płyty winylowe, stan idealny. Zamość. 
Tel. 730 348 950

Wózek ręczny do roweru, duży, to-
warowy, cena 450 zł. Tel. 84 

638 65 45

Kanapa 2-osobowa w bardzo dobrym 
stanie, c. 200 zł. Tel. 697 623 251

Gilotyna ęczna do cięcia blach, c. 220 
zł. Tel. 84 638 65 45

Sztucer BSA angielski, kal. 7x65. Tel. 
604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65. Tel. 604 
281 010

Knijówka czeska z wym. Lut., kal. 30-
06. Tel. 604 281 010

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70. Tel. 
604 281 010

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 
lata, maści kasztanowatej, źrebna, 

chodzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697

KUPIĘ
Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 

515 796 951

Płyty winylowe. Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 

668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł. Tel. 579 
077 696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, komo-
dę, kolor jasny. Tel. 609 510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 301

INNE
Pilnie potrzebuję używany 

telewizor w dobrym stanie, nie 
mam za co kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry 
stan, wersalkę jednoosobową. 

Tel. 604 657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, 
używanych. Za darmo lub za 

symboliczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#43, 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 #44: „Natura 
nie robi skoków”, ufundowała „Księ-

garnia na Solnym”, mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w  Zamościu. Upominek otrzy-
ma Pani Martyna Majakowska. Gratulu-
jemy, książkę można odebrać w  Redakcji - 
Staszica 35.
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Agnieszka Ciurysek  
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Różne
KUPIĘ  

ORZECHY 
WŁOSKIE 
  

505 545 928


