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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
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Z powodu śmierci  
Pana 

Zbigniewa Ślusarczyka
Radnego Rady Miasta Zamość 

w latach 1990-1994 
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie

składają

Prezydent Miasta Zamość,

Przewodniczący Rady Miasta Zamość,  
Radni Rady Miasta Zamość

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość.

Z powodu śmierci 

 
Pana 

Jerzego Derkacza

lekarza oddziału laryngologii 

 
oraz

senatora RP III kadencji  
wyrazy głębokiego współczucia rodzinie

składają

Prezydent Miasta Zamość,

Przewodniczący Rady Miasta Zamość,  
Radni Rady Miasta Zamość

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość.



Mimo trwającej pandemii, prace przy budowach 
i remontach dróg w Zamościu nie zwalniają. 

Właśnie dobiegły końca trzy inwestycje: 
"Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Maj-
dan", "Remont nawierzchni dróg osiedlowych - 
Ulica Podleśna (od ul. Królowej Jadwigi do ulicy 
Związkowa" oraz "Remont drogi osiedlowej Ki-
lińskiego - Kamienna". Wszystkie trzy projekty 
zrealizowane zostały w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Zamość na 2020 r.

Miasto Zamość podpisało umowę 
z Przedsiębiorstwem Robót Dro-
gowych spółka z o.o.   (ul. Peowia-

ków 7, 22-400 Zamość) na budowę ulicy 
Jesiennej.

Po zakończeniu inwestycji, ulica będzie 
miała nową nawierzchnię z betonu asfalto-
wego, chodnik, kanalizację deszczową i te-
letechniczną a także nowoczesne oświetle-
nie LED.

Zakres robót przewiduje również m.in. wy-
konanie indywidualnych zjazdów do posesji, 
budowę brakujących przyłączy sanitarnych i 
wodociągowych, montaż trzech nowych słu-
pów oświetleniowych.

Zgodnie z umową zadanie ma być wykona-
ne do 30.07.2021 r.

Projekt pn. „Budowa ulicy Jesiennej w Za-
mościu” uzyskał dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 60% war-
tości robót budowlanych.

źródło: Urząd Miasta Zamość

Przy ul. Parkowej w Zamościu trwa budo-
wa bloków mieszkalnych w ramach rzą-
dowego programu "Mieszkanie Plus".

Na niespełna hektarowej działce powsta-
nie osiedle z sześcioma, trzypiętrowymi bloka-
mi, które pomieszczą 96 mieszkań. Będą tam lo-
kale od kawalerek do czteropokojowych. Śred-
ni metraż powstających mieszkań będzie wy-
nosił blisko 55,6 m kw., a dominującym typem 
w strukturze będzie M3. Do każdego mieszka-
nia na parterze przewidziano ogródek.

Składanie wniosków o uzyskanie mieszka-
nia będzie możliwe najprawdopodobniej po 

pierwszym kwartale 2021 r. Zgodnie z najnow-
szymi zapowiedziami, inwestycja ma być zreali-
zowana po drugim kwartale 2022 r.

Rewitalizacja Rotundy dobiegła końcaRewitalizacja Rotundy dobiegła końca Osiedle z plusemOsiedle z plusem

 Jesienna jak nowa Jesienna jak nowa

Pizzeria Stopiątka otworzyła swój pierwszy lokal w ZamościuPizzeria Stopiątka otworzyła swój pierwszy lokal w Zamościu
Na kulinarnej mapie Zamościa po-

jawiło się nowe, godne polece-
nia miejsce. Pizzeria Stopiątka, 

bo o  niej mowa powstała w  Centrum 
Handlowym E. Leclerc przy ul. Wyszyń-
skiego (w miejscu dawnej Verony). Jest 
to pierwszy w naszym mieście lokal tej 
ogólnopolskiej sieci. Wystrojem pizze-
ria nawiązuje do czasów PRL-u. Moty-

wem przewodnim jest kultowy samo-
chód Syrena 105, to od niej restaura-
cja wzięła swoją nazwę. Z minioną epo-
ką kojarzą się też nazwy serwowanych 
w lokalu pizz.

Pizzeria Stopiątka to sieć obecna na 
polskim rynku już od ponad 20 lat. Pierw-
szy lokal tej marki powstał w 1998 r. w Bu-
sku - Zdroju. Dziś w całej Polsce pod szyl-

dem „Stopiątka” działa już ponad 50 re-
stauracji. Jedna z  nich w  połowie paź-
dziernika otworzyła swoje podwoje 
w  Zamościu w  CH E. Leclerc przy ul. 
Wyszyńskiego 13. 

Gdy wchodzimy do zamojskiej Sto-
piątki naszą uwagę zwraca ogromne graf-
fiti znajdujące się na ścianie przed wej-
ściem. Przedstawia ono m.in. znak roz-

poznawczy lokalu - PRL-owską „królową 
szos”. Malunek to dzieło zamojskiej Gru-
py Stforky. Wewnątrz pizzerii niespodzia-
nek jest więcej. W oczy rzucają się zwłasz-
cza kanapy, które wyglądają, jak wymon-
towane z „Syrenki”. Gdy zajrzymy do me-
nu, nazwy pizz znów przywiodą nam na 
myśl elementy charakterystyczne dla mi-
nionej epoki. Możemy zamówić pizzę 
„Ludową”, „Popularną”, „Obywatelską”, 
„Farelkę” „PGR”, „Trabant”, „Przodownik”, 
„Teleranek”, czy „Traktorzystkę”. Wybór 
jest naprawdę spory, bo Pizzeria Stopiąt-
ka oferuje ponad 40 rodzajów pizzy (we-
ganie i wegetarianie także znajdą tu coś 
dla siebie). Miłośników tradycyjnego wło-
skiego specjału na pewno ucieszy fakt, że 
do wyboru są aż trzy rodzaje ciast (cien-
kie, tradycyjne oraz puszyste) i  trzy roz-
miary. Największa pizza mierzy aż 60 cm!  

Ceny średniej pizzy (32 cm) wahają 
się od 18,90 do 38,90 zł. Za pizzę w  roz-
miarze max (45 cm) w  zależności od ro-
dzaju zapłacimy od 26,90 do 41,90 zł. Za 
największą 60 – centymetrowa pizzę za-
płacimy natomiast od 38,90 do 57,90 zł. 
Warto dodać, że oprócz pizzy, zjemy tu 
także sałatki i makarony.

Lokal jest czynny od poniedziałku 
do soboty w godz. 9.00-22.00, w nie-

dziele handlowe w godz. 9.00 – 22.00 
(po unormowaniu sytuacji epide-
miologiczne będziemy mieli czyn-
ne do północy), w  niedziele nie-
handlowe w  godz. 13.00 – 22.00. 
Obecnie, ze względu na wprowadzo-
ne przez rząd obostrzenia związane 
z  sytuacją epidemiologiczną, jedze-
nie na miejscu w  lokalu nie jest możli-
we. Możemy natomiast zakupić pizzę 
„na wynos”, a  także zamówić ją telefo-
nicznie pod numerem 501  117  105, 
bądź online za pośrednictwem strony:  
www.105.pl/pizzeria-zamosc. Gdy zde-
cydujemy się na tę ostatnią opcję, cze-
kają na nas atrakcyjne rabaty. Na stronie 
internetowej pizzerii znajdziemy kupo-
ny upoważniające do 15% zniżki. Każde-
go dnia rabat obejmuje inny rodzaj pizz 
lub dań. Pizzeria Stopiątka oferuje płat-
ności gotówką lub online, bezkontak-
tową dostawę oraz darmowy dowóz na 
terenie miasta, przy minimalnej kwocie 
zamówienia wynoszącej 18,90 zł. Za do-
wóz poza teren miasta (okoliczne miej-
scowości) trzeba dopłacić.

Zachęcamy do śledzenia Facebooko-
wego profilu: Pizzeria 105 Stopiątka  
Zamość

Roboty budowlane i prace 
konserwatorskie na Rotun-
dzie Zamojskiej zostały za-

kończone.  Do tej pory Rotunda 
była placem budowy. Obecnie po-
wstaje scenariusz i projekt aran-
żacji ekspozycji w obiekcie.

Wykonanie aranżacji planowa-
ne jest w okresie marzec – czerwiec 
2021, ale Rotunda zostanie udostęp-
niona do zwiedzania, najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku.

Głównym celem projektu pn. „ 
Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej 
w Zamościu”, realizowanego przez 
Miasto Zamość było powstrzyma-
nie destrukcji obiektu, a także po-
prawa jego stanu technicznego i 
estetycznego.

Zakres prac obejmował:

1) remont konserwatorski Rotundy: 
roboty budowlane w branżach bu-
dowlano-konstrukcyjnej, elektrycz-
nej, teletechnicznej i elektroenerge-
tycznej oraz prace konserwatorskie, 
w tym:

- wykonanie zabezpieczenia 
muru z wykonaniem częścio-
wego przemurowania cegłą 
o wymiarach dostosowanych 
do wymiarów cegły oryginalnej, 
historycznej,
- przemurowanie korony murów 
zewnętrznych od poziomu górnej 
powierzchni sklepień nad celami 
do poziomu dachowego pierście-
nia obwodowego z piaskowca, sto-
sując cegłę historyczną,
- uzupełnienie ubytków poszcze-
gólnych cegieł oraz brakujących 
fragmentów muru stosując cegłę o 
wymiarach historycznych,
- wykonanie systemu izolacji skle-
pień i systemu drenażowego od-
prowadzającego wody opadowe z 
dachu w kierunku rzygaczy,
- zabezpieczenie skarpy ziemnej 
dachu przed erozją,

- wyprofilowanie skarpy dachowe-
go nasypu ziemnego,
- wymianę na nowe zniszczo-
nych elementów z piaskowca oraz 
uzupełnienie ubytków i uszko-
dzeń w kamiennych elementach 
cokołowych,
- czyszczenie odkrytych po-
wierzchni kamiennych z piaskow-
ca z zanieczyszczeń atmosferycz-
nych i biologicznych oraz zabez-
pieczenie przed wnikaniem wody,
- zabezpieczenie przed korozją 
biologiczną, owadami oraz wpły-
wami atmosferycznymi wszystkich 
elementów drewnianych,

- poddanie zabiegom konserwator-
skim elementów i detali mających 
wartość historyczną,
2) budowę rurociągów oraz stud-
ni teletechnicznych dla potrzeb ka-
bli światłowodowych i teleinforma-
tycznych zapewniających podłącze-
nie Rotundy do istniejącej sieci Mia-
sta Zamość,
3) budowę urządzeń monitorin-
gu terenu (drogi dojścia do Rotun-
dy, dziedzińca oraz terenu wokół 
Rotundy), monitoringu wybranych 
pomieszczeń,
4) budowę urządzeń bezprzewodo-
wego dostęp do Internetu w prze-
strzeni zewnętrznej Rotundy,
5) montaż monitorów na potrzeby 
prezentacji multimedialnych,
6) przebudowę urządzeń oświetle-
nia terenu,
7) wymianę istniejących źródeł świa-
tła na dojściu do Rotundy oraz we 
wnętrzach cel,
8) rozbudowę ekspozycji muzeal-
nej poprzez wyposażenie jej w no-
we plansze informacyjne, zdjęcia, 
filmy, prezentacje dotyczące histo-
rii Rotundy,
9) wykonanie tyflograficznej mapy 
obiektu,
10) remont toalety w budynku ad-

ministracyjnym i przystosowanie jej 
dla osób niepełnosprawnych,
11) montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynku administracyjnym.

Powierzchnie pokryte wyrytymi 
napisami i inskrypcjami zostały za-
chowane. Naprawiono konstrukcję 
krzyża, renowacji poddano bramę 
przy wejściu do Rotundy.

Swój wkład merytoryczny i fi-
nansowy w realizację projektu mają: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodo-
wa im. Szymona Szymonowica w Za-
mościu oraz Stowarzyszenie Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
- Okręg Zamość.

Rewitalizacją obiektu, na zle-
cenie Miasta Zamość, zajmowały 
się dwie firmy. Prace konserwator-
skie, a także roboty w branżach bu-
dowlano-konstrukcyjnej i elektrycz-
nej przeprowadzała firma LUBREN z 
Lublina. Druga – PAG Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Lublinie, wykonywała robo-
ty budowlane w branżach teletech-
nicznej i elektroenergetycznej.

Projekt jest dofinansowany z Re-
gionalnego Programu Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
OŚ PRIORYTETOWA: 7 Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego 
DZIAŁANIE: 7.1 Dziedzictwo kultu-
rowe i naturalne. Wartość całkowita: 
8 153 481,26 PLN, dofinansowanie: 6 
804 289,96 PLN.

źródło: UM Zamość

Praca wrePraca wre

http://www.105.pl/
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Klub Sportowy „Agros” Zamość, chcąc 
uczcić 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, jak co 

roku zorganizował Biegi Listopadowe. Tym 
razem, ze względu na trudne warunki ogól-
noświatowej pandemii Biegi musiały być 
inne niż zwykle i odbyły się z zachowaniem 
wymogów reżimu sanitarnego.

Biegi Listopadowe z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości rozgrywane były 
na zamkniętym obiekcie – stadionie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Zamościu, bez udzia-
łu publiczności.

W wydarzeniu wzięły udział osoby, które 
indywidualnie dbają o aktywność polegają-
cą na bieganiu. Zwycięzcy na poszczególnych 
dystansach otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
medale.

Biegi były współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu oraz ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach realizacji projektu pt. "Marketing Gospo-

darczy Województwa Lubelskiego II".

Zawody zostały zorganizowane przy 
współpracy z Urzędem Miasta Zamość, Sta-
rostwem Powiatowym w Zamościu, Powia-
towym i Miejskim Zrzeszeniem LZS w Za-
mościu oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w 
Zamościu.

[materiał nadesłany]

Dodatkowy zasiłek na opiekę Dodatkowy zasiłek na opiekę 
nad dziećmi w listopadzienad dziećmi w listopadzie

Domek dla jeżaDomek dla jeża

Bieg w reżimie sanitarnymBieg w reżimie sanitarnym

Szafy do wymiany ciepłaSzafy do wymiany ciepła

Straż Miejska pomaga bezdomnymStraż Miejska pomaga bezdomnym

Od 9 do 29 listopada znów 
można korzystać z  dodat-
kowego zasiłku opiekuń-

czego. Przysługuje między inny-
mi w  razie zamknięcia z  powodu 
Covid-19 żłobka, klubu dziecię-
cego, przedszkola, szkoły lub in-
nej placówki, do której uczęszcza 
dziecko.

Ubezpieczony rodzic otrzyma 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy rów-
nież, gdy te placówki nie są w  sta-
nie zapewnić dziecku opieki z  po-
wodu ograniczonego funkcjonowa-
nia w związku z epidemią. Chodzi np. 
o sytuację, gdy część dzieci uczy się 
zdalnie.

Zasiłek przysługuje na opiekę nad 
dziećmi do ukończenia 8 lat oraz nad 
starszymi dziećmi, jeśli mają odpo-
wiednie orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Otrzyma go rodzic: dziecka do 
lat 16 – które ma orzeczenie o niepeł-
nosprawności; do lat 18 – które ma 
orzeczenie o  znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, 
oraz do 24 lat – które ma orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjalnego. 
Z  dodatkowego zasiłku można sko-
rzystać także, gdy z powodu Covid-19 
opieki nie może zapewnić dziecku 
niania zatrudniona na umowie uak-
tywniającej lub opiekun dzienny.

Na opiekę nad dorosłym 
z niepełnosprawnością

Gdy zamknięta z  powodu Co-
vid-19 jest placówka, do której 
uczęszcza dorosła osoba niepełno-
sprawna, to prawo do zasiłku otrzy-
ma jej rodzic lub opiekun, który jest 
zwolniony od wykonywania pra-
cy z  powodu konieczności opieki 
nad taką osobą. Chodzi o  zamknię-
cie szkół, ośrodków rewalidacyjno-
-wychowawczych, ośrodków wspar-
cia, warsztatów terapii zajęciowej 
lub innych placówek pobytu dzien-
nego o  podobnym charakterze. Do-
datkowy zasiłek opiekuńczy przysłu-
guje również, gdy taka placówka jest 
otwarta, ale nie może zapewnić opie-
ki dorosłej osobie niepełnospraw-
nej, np. ze względu na ograniczenie 
w liczbie podopiecznych.

Jak otrzymać zasiłek?

Oświadczenie o  sprawowaniu 
opieki należy złożyć u swojego płat-
nika składek, na przykład pracodaw-
cy czy zleceniodawcy.  Osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą 
składają oświadczenie w  ZUS. Mo-
gą to zrobić przez internet, za pomo-
cą Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). Wzór oświadczenia jest na 
stronie www.zus.pl.

Dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego nie wlicza się do limitu 60 dni 
zasiłku opiekuńczego w  roku kalen-
darzowym przyznawanego na tzw. 
ogólnych zasadach.

Świadczenie nie przysługuje, je-
śli drugi z rodziców dziecka może za-
pewnić mu opiekę, np. jest bezrobot-
ny, korzysta z urlopu rodzicielskiego 
czy urlopu wychowawczego. Zasiłku 
nie otrzymają również rodzice, którzy 
pomimo otwarcia placówki sami zde-
cydują, że dziecko zostanie w domu.

Małgorzata Korba, rzecznik 
ZUS w województwie lubelskim

W Dzień Jeża (10 listopada) 
na terenie Zamościa pra-
cownicy wydziału Go-

spodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta z po-
mocą Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamo-
ściu, ustawili domki dla tych nie-
zwykle pożytecznych zwierzaków, 
objętych ścisłą ochroną.

Przestronne, ciepłe domki, które 
dodatkowo będą wyłożone sianem 
od zamojskiego zoo, zbudowała Ca-
storama Polska. Firma po raz drugi 
chętnie włączyła się w akcję pomo-
cy jeżom. W ubiegłym roku jej pra-
cownicy przygotowali cztery domki, 
a w tym roku jest ich w sumie osiem. 
Dzięki pomocy Castoramy, jeże będą 
mogły przetrwać zimną, najtrudniej-
szą dla nich, połowę roku.

- Domki, które zostały ustawio-
ne w miejscach, gdzie jeże są najczę-
ściej widywane, zostały dobrze zama-
skowane, by wyglądem przypomina-
ły zwierzętom ich naturalną kryjówkę. 
W kilku innych miejscach usypano sto-
siki z liści, by również tam jeże znala-
zły schronienie na zimę. – mówi Mar-
ta Lackorzyńska – Szerafin, rzecznik 
prasowy zamojskiego ratusza.

To już druga tego typu akcja or-
ganizowana w Zamościu, pierwsza 
odbyła w ubiegłym roku. 

- Dało się zauważyć, że był to do-
bry pomysł, ponieważ wszystkie dom-
ki miały swoich lokatorów, a ostat-
ni jeż, wyprowadził się ze swojego lo-
kum początkiem maja w towarzy-
stwie młodych – dodaje Lackorzyńska 
– Szerafin.

Miasto zachęca mieszkańców, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkanio-
we do zabezpieczenia miejsca na zi-
mę dla jeży w swoim ogrodzie czy 

pod balkonami. "Wystarczy przygo-
tować hałdę z liści i gałązek lub posta-
wić domek w takim miejscu, by bez-
piecznie dawał bezpieczne schronie-
nie przed drapieżnikami. Jeż odwdzię-
czy się nam na wiosnę zjadając szkod-
niki i owady, niszczące rośliny w ogro-
dzie." – przekonuje magistrat.

Miasto przypomina też, by nie 
dopajać jeży mlekiem krowim i uwa-
żać na nie na ulicach.

W ostatnim czasie zamoj-
ska Straż Miejska czę-
ściej kontroluje miejsca, 

w których mogą przebywać bez-
domni. Niskie temperatury stano-
wią dla nich duże zagrożenie, dla-
tego Straż sprawdza m.in. pusto-
stany, ogródki działkowe, altany, 
piwnice w blokach.

Jak zauważa komendant Straży 
Miejskiej w Zamościu  Marian Pusz-
ka, w tym roku osoby bezdomne 
chętniej niż w latach poprzednich ko-
rzystają z pomocy oferowanej przez 
Straż, polegającej np. na przewiezie-
niu do Schroniska dla Bezdomnych 
im. Św. Brata Alberta w Zamościu.

Straż Miejska zwraca się z apelem 
do mieszkańców miasta o przekazy-
wanie informacji o miejscach pobytu 
bezdomnych- można to zgłosić bez-
pośrednio do Straży (tel. alarmowy 
986), na Policję (112, 997) czy Pogoto-

wie Ratunkowe (999).  Nie przechodź-
my obojętnie obok osób śpiących na 
ławkach, nietrzeźwych, czy też osła-

bionych – nasza reakcja może urato-
wać komuś życie.

źródło: UM Zamość

W wyznaczonych punk-
tach na terenie Za-
mościa można znów 

oddawać odzież dla ludzi 
potrzebujących.

Szafy, w których można zo-
stawiać ciepłe ubrania (kurtki, 
swetry, buty, czapki, rękawiczki 
i  wszystko inne, co może przy-
dać się w  chłodne dni) zosta-
ły ustawione w trzech lokaliza-
cjach: na Nowym Rynku przy 
maseczkomacie, przy Osiedlo-
wym Domu Kultury Okrąglak 
(ul. Wyszyńskiego) i  zielonym 
rynku na ul. E. Orzeszkowej.

Zamojski magistrat zachę-
ca mieszkańców do udziału 
w akcji i oddawania ubrań, któ-
rych sami nie potrzebujemy. 

We wtorek, 10 listopada 2020, w wie-
ku 70 lat, zmarł nagle doktor Jerzy 
Derkacz, lekarz, specjalista laryn-

golog, wieloletni pracownik oddziału la-
ryngologii w  "starym" i  "nowym" szpitalu 
w  Zamościu, były Senator RP III Kadencji, 
wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Poli-
tyki Społecznej i Zdrowia.

"Dziękuję Wam wszystkim - Przyjaciele, Zna-
jomi, Drodzy Pacjenci za słowa wsparcia i  kon-
dolencje. Tata zmarł w  wyniku niewydolno-
ści krążenia, po nagłym zatrzymaniu akcji ser-
ca i mojej bezskutecznej niemal 2-godzinnej re-
animacji. To nie był COVID, co potwierdziły ujem-
ne testy przeprowadzone przez całą naszą ro-
dzinę. - poinformował za pośrednictwem me-
diów społecznościowych syn zmarłego, Ma-
rek Derkacz.

Jerzy Derkacz urodził się 21 maja 1950 ro-
ku. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Lublinie, ukończył tak-
że studia podyplomowe w zakresie zarządza-
nia służbą zdrowia.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1974 
roku w  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Hru-
bieszowie. Był znanym w regionie działaczem 
społecznym i  współorganizatorem tzw. „Bia-
łych Niedziel”. W latach 1976-1998 doktor Der-
kacz pracował w Oddziale Laryngologii Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego w Zamościu. 
W  1998 roku rozpoczął pracę w  Oddziale La-
ryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Papieża Jana Pawła II.

W latach 1989-1990 był zastępcą rzeczni-
ka Dobra Służba Zdrowia przy Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Lublinie. Od 1988 roku, przez jed-
ną kadencję był radnym miasta Zamościa.

W latach 1993-1997, pełnił mandat Senato-
ra RP III kadencji. Był obok profesora Zbignie-
wa Religi jednym z dwóch wiceprzewodniczą-
cych Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Se-
natu RP oraz wiceprzewodniczącym Senackiej 
Grupy Polsko-Francuskiej w Senacie.

To m.in. dzięki jego aktywnym działaniom 
i  wstawiennictwu u  ówczesnego Ministra 

Zdrowia doszło do powstania, pierwszej na 
wschód od Wisły, Kliniki Kardiochirurgii w Lu-
blinie oraz wzmocnienia pozycji i rozwoju in-
frastruktury Wojewódzkiego Szpitala im. Jana 
Pawła II w Zamościu.

W  latach 2001-2007 Jerzy Derkacz objął 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznic-
twa Wojewódzkiego Szpitala im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu. Był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego To-
warzystwa Otolaryngologicznego.

Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, a  także Brązowym Medalem ”Za za-
sługi dla Obronności Kraju”. Do ostatnich dni 
życia Jerzy Derkacz pozostawał aktywnym za-
wodowo lekarzem.

Pogrzeb Jerzego Derkacza odbył się 
w  piątek, 13 listopada. Msza św. odprawio-
na została w  Kościele Parafialnym Św. Krzy-
ża w Zamościu. Trumna z ciałem zmarłego zo-
stała złożona do grobu na Cmentarzu Parafial-
nym przy ul. Peowiaków.

Zmarł doktor Jerzy DerkaczZmarł doktor Jerzy Derkacz



SPRZEDAM
Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kry-

nice. 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 zamiesz-

kania 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

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

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

kowa. Tel. 693 531 174

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

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

874 307

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

skie. Tel. 607 934 520

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

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

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

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. 

Krasnobród. Tel. 696 815 510 

Działka 700 m², bud. Centrum Zamo-
ścia, uzbrojona. Tel. 509 945 093

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 

664 334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panień-
ska. Tel. 502 226 573

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

333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 

602 189 760

Dom z budynkami gospodarczymi. 
Tel. 662 547 449

Działkę rolną o pow. 3 ha, położona 
przy asfaltowej drodze gminnej w 

miejscowości Płoskie. Tel. 504 562 058

Do sprzedania: Działka w Sitaniec Bło-
nie 435 z dwoma domami jeden z 

nich zamieszkalny, drugi w stanie su-
rowym oraz z czterema oddzielnymi 
działkami o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@gmail.com

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-

montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej 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 Roz-
toczu. 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 
Kawalerkę w Krakowie, na woli Ju-

stowskiej. Tel. 506 008 215

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 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

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

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

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblo-
waną kawalerkę 30m2, ul. Orzesz-

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

Kawalerka umeblowana - 3 piętro, 
31 mkw. Zamość, ul. Kiepury - obok 

ZUS, tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic.  
Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + ła-
zienka, 30m2. Stancja lub dla osoby 

samotnej. Tel. 533 939 3030

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

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 
Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

 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:

NIERUCHOMOśCI
REKLAMA 

 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA 

 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

SPRZEDAM ZIEMNIAKI VINIETA  
 660 490 920

mailto:annakiszczak3@gmail.com


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: 661 793 930

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi po-
kojowych wewnętrznych. Tel. 513 042 

729 

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 Zamość, 27 lat, 

wyższe wykształcenie, 
szuka panny. Tel. 729 479 
563

20 lat, kawaler, tylko list, 
Krystian Makuch, Hru-

bieszwska 40. 

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 
lat, Hrubieszowska 40, 

Zamość. PAN

Kawaler okolice Zamościa, 
40 lat, wyższe wykształ-

cenie. Tel. 790 888 846

Jędrzej - komandos z 6-tej 
brygady powietrzno-de-

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, z 
dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

TOWARZYSKIE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 
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SPRZEDAM
Sprzedam borowiki suszone i maryno-

wane. Tel 784 883 568

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951004

Sprzedam grobowiec w parfii Płonka 
Tel. 513 042 729

Migomat 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 ro-
wera, 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 lune-
ta 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 idealny. 
Tel. 786 012 542

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

Sprzedam agawy, różnej wielkości, ta-
nio. 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, wieloczynnościowa, 

Łucznik 455 z pełnym wyposażeniem, 
cena do uzgod. Tel. 796 888 085

Nowa kołdra zdrowotna, wełniana fir-
my “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 wygo-
de. 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 Opoczno 
8m2. Tel. 792 512 363

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

Wózek ręczny do roweru, duży, towa-
rowy, 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

Maszyna do szycia Singer, tanio. Tel. 
662 036 198

Telewizor mały Medion, tanio. Tel. 
662 036 198

Rower dziecinny Bmx do lat 10, stan 
dobry, cena 50 zł, maszyna do szy-

cia z lat 60-tych. Cena 100 zł, felga sa-
mochodowa 15 RT 60,4x100 1 szt cena 
60 zł, namiot niemiecki 4-osobowy cena 
100 zł, wasąg na wóz konny cena 200 zł. 
Tel. 519 106 797

Ziemniaki odmiana Quenne Anne 
(Królowa Anna). 100 zł za 100 kg. Tel. 

790 888 846

Jodła, świerki do wycięcia. Tel. 693 
124 585

Keybord Yamacha YTP-255 stan bardzo 
dobry do pianina jest stojak+uchwyt 

na nuty cena 375 zł, sprzedam rolki fir-
my FILS stan bardzo dobry cena 70 zł, 
rakieta do tenisa Dunlop 2006 żółto-
-czarna cena 45 zł. Tel. 791 137 235

Sprzedam ziemniaki odmiana Vineta, 
okolice Zamościa. Tel. 501 958 347

Mało używane łóżko ortopedyczne. 
Tel. 512 764 363

Nowy laptop Asus E402Y, ekran 14, 
RAM 4GB, dysk 64 GB, 2 lata gwaran-

cji. Tel. 797 526 409

Stół drewniany i 4 krzesła, drewno na 
opał. Tel. 519 448 338

Mały kompresor na siłę+ przedłu-
żacz+ pistolet do malowania, 150 

zł całość. Tel. 516 898 477

Kinkiet mosiężny 150 zł. Tel. 516 
898 477

Czyste kasety audio 50 szt. Po 1zł/szt. I 
kasety wideo 50 szt po 1,50 zł/szt. Tel. 

516 898 477

Nowe spodnie skórzane, czarne, r. 176 
cmx80 cm. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i oszklone, 
nieużywane, szer. 74 cm 50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

Nokia 230 z klawiaturą, aparat przedni 
i tylny, internet dual sim, 150 zł - do 

negocjacji. Tel. 505 635 746

Tanio sprzedam telewizor Sony 29 cali. 
Tel. 791 385 008

Pralka ,,Frania”, cena 120 zł, łóżko po-
lowe rozkładane cena 40 zł. Tel. 84/ 

6 380 586

Wózek ogrodowy 2 koła większy. Tel. 
602 362 609

Zestaw podtynkowy ,,Grohe” sedes 
cena razem 250 zł, bagażnik samo-

chodowy-300 zł, huśtawka metalowa-
-100zł, kuchenka gazowa 150 zł, pralka 
100zł. Tel. 84 63 85 908

Różne

Rower górski, koła 26”, szt. 2. Tel. 500 
529 023 

Rower damski, rama aluminiowa, koła 
24”. Tel. 500 529 023 

Rower dziecięcy koła 21”, przerzutka. 
Tel. 500 529 023 

Waga uchylna, kasa fiskalna, słu-
chawki do uszu 300 zł, mate-

rac przeciwodleżynowy 80 zł. Tel. 501 
014 692

Sprzedam dwa foteliki samochodo-
we w bardzo dobrym stanie. Tel. 505 

084 635

Meble zielone retro BRW, szfa, komo-
da, witryna, ława, rtv, 790 zł. Tel. 

796 713 062

Kanapa w bardzo dobrym stanie, 200 
zł. Tel. 697 623 25

Stojak z wiertarką Celma, wilk gastro-
nomiczny 32. Tel. 519 164 058

Wiertarka Celma aluminiowa (zielo-
na). Tel. 519 164 058

Komplety masarskie 22-32, nadzie-
warka 12kg . Tel. 519 164 058 

Piec gazowy ,,Bednarz”- tanio, ogrze-
wacz wody ,,Junkers”,Oczyszczar-

ka płaszczyznowa (m. Stolarska), 1-rury 
OC (od ½ cal –1,5 cal), 2-rura osłonowa 
średnica 245mm, Koksik 220 kg, 2-kon-
strukcje metalowe (fabryczna) do pilarki, 

blacha trapezowa ok 32mb (dł.ok 2m), 
Blacha modułowa (0,5x0,7m)-60szt,ro-
wery gazela damka, męski oraz szosowy 
(wyścigówka). Tel. 721 519 896

Lornetkę Rosyjską Tento Tento 7x50, 
stan bardzo dobry. Tel. 503 958 435

Sprzedam młode kury nioski, cena 
25 zł/ szt., kontakt po 20.00. Tel. 84 

62 797 03

Cyrkulatka, wózek gospodarczy do ro-
weru, kufer, butla turystyczna, kabel 

siłowy, łóżko drewniane, okna drewnia-
ne z demontażu. Tel. 507 639 018

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, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697

KUPIĘ
KKupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 

515 796 951

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w dobrym 
stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, monety, 
srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł.  
Tel. 579 077 696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokietni-
kami. 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

Przyjmę używaną wieżę na płyty. 
Tel. 695 958 316

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

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. 
Tel. 500 449 770

http://www.absolutio.pl/


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 książ-
kową za rozwiązanie krzy-
żówki #45: „Wiedza nie ma 

właściciela”, ufundowała „Księgar-
nia na Solnym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. Upomi-
nek otrzyma Pani Anna Grosman. 
Gratulujemy, książkę można ode-
brać w Redakcji - Staszica 35.
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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

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zarejestro-
wana, sprawna technicznie. Tel. 

660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tandem, ni-
ska na 16” 3xmm. Tel. 503 358 470

Samochód Ford Fokus 2008 r., prze-
bieg 345 000 km. Tel. 501 220 199

Sprzedam agregat ścierniskowy, 
4 płużyce, 4 talerze oraz wał. Tel. 

663 242 226

Brony trójki, ciągnikowe, cena 440 
zł. Tel. 698 833 604

Sprzedam Opielacz 3- rzędowy, 
przyczepa 3,5 t, możliwa zamiana. 

Bale, deski, kantówki, silniki elektr. 
Tel. 84 681 87 60

Beczka 600 l. zamontowana na wo-
zie przystosowanym do ciągni-

ka. Beczka 600 l. luzem. Urządze-
nie do załadunku słomy, bel. Tel. 84 
681 87 60

Seicento 900 cm3, 2001 r, kolor czer-
wony, stan bdb., hak, cena 1700 zł. 

Tel. 665 295 934

Sprzedam koparkę konną do ciągni-
ka, c. 350 zł do uzg. Tel. 530 486

Wynajmę samochód dostawczy o 
większej ładowności do przewo-

żenia m.in.. złomu. Tel. 721 519 896 
(wieczorem)

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599


