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co budzi nasz niepokój, by przeżyć
radość z narodzin Chrystusa.
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Niech Nowonarodzony Jezus
obudzi i rozwija w nas Miłość.
Wszystkim Dobroczyńcom Stowarzyszenia,
Tym, Którzy przekazali 1% podatku,
w imieniu Najmniejszych z serca dziękuję.
W imieniu Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu

Przewodnicząca

www.spdn.pl

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Zamość
i Czytelnicy Nowego Kuriera Zamojskiego

Święta Bożego Narodzenia
to czas, gdy Dzieciątko Jezus obdarza Świat
nową nadzieją. W trudnym czasie, ufni w moc
narodzonego Zbawiciela, w imieniu Samorządu
Gminy Zamość życzymy Państwu wielu łask
Bożych w drodze do normalności. Niech radość
i dobroć wypełnią Wam życie, a Nowy Rok
przyniesie zgodę w poczuciu wspólnoty.
Przewodniczący
Rady Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość

Wojciech Suchowicz

Ryszard Gliwiński

Projekt wg pracy plastycznej Gabrieli Greszty. Nagroda
w konkursie „Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2020”

"Codziennie jesteśmy
dla mieszkańców"
Z podziękowaniami
za zaufanie przesyłamy
życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku.
Zarząd
i Pracownicy
PGK Zamość Sp. z o. o.

O

Za śmieci jak za wodę

d 1 stycznia 2021 r., zgodnie
z podjętą w dniu 28 września
2020 r. uchwałą Rady Miasta
Zamość nastąpi zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Od nowego roku opłata za
śmieci w Zamościu będzie zależeć od
ilości zużytej wody w gospodarstwie
domowym.

racjonalne i odpowiedzialne korzystanie
z wody oraz jej oszczędzanie, będzie mógł
obniżyć swoje rachunki za śmieci. Oszczędzanie wody będzie miało także pozytywny wpływ na środowisko. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, coraz częstszych susz i wyższych temperatur, racjonalne gospodarowanie wodą stało się naszym
obowiązkiem.

Obecnie mieszkańcy miasta za odbiór odpadów płacą 16 zł od osoby (jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny) i 32 zł (gdy śmieci nie są
segregowane). Stawki te obowiązują od
stycznia 2020 r. Wedle przyjętej we wrześniu tego roku uchwały - od 1 stycznia
2021 roku mieszkańcy miasta zapłacą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Zgodnie z aktualnymi przepisami,
mieszkańcy domów w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji w terminie od 4 stycznia
do 10 lutego 2021 r.

Poniżej publikujemy komunikat
Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Zamość, dotyczący zmiany naliczania
opłaty za odpady komunalne.
Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z
podjętą w dniu 28 września 2020 r. uchwałą
Rady Miasta Zamość nastąpi zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych, w oparciu o ilość zużywanej przez mieszkańców wody. Stale wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi spowodowały konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu zbilansowania i uszczelnienia
systemu. Sytuacja dotyczy nie tylko Zamościa, ale ma miejsce w całym kraju i jest niezależna od samorządów.
Metoda rozliczenia uzależniona od
zużycia wody, jest coraz częściej stosowana przez samorządy. Taki mechanizm, daje mieszkańcom realną możliwość wpływu
na wysokość opłaty. Każdy z nas, poprzez

Natomiast za mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej deklaracje są zobowiązani złożyć zarządcy nieruchomości.
W obecnej sytuacji epidemicznej i konieczności zachowywania dystansu społecznego w trosce o Państwa zdrowie,
zwracamy się ze szczególną prośbą o samodzielne, w miarę możliwości wypełnianie deklaracji oraz składanie ich do urn
znajdujących się w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul.
Partyzantów 10 w Zamościu oraz w Biurze
Obsługi Interesanta w Ratuszu. Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
Prosimy również Państwa o pomoc
osobom starszym i schorowanym, które
znajdują się w grupie ryzyka w przypadku
zachorowania na COVID-19 w wypełnianiu
i dostarczeniu deklaracji do Urzędu Miasta
Zamość.
Opłatę za wywóz odpadów za 2021
r. ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody, liczonego w
oparciu o wskazania wodomierza za
okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego czyli 2020 r.

Jeśli nie można ustalić średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie
12 mies. bo np. okres zamieszkiwania
na nieruchomości był krótszy to w tym
przypadku dozwolone jest ustalenie
średniomiesięcznego zużycia wody za
okres nie krótszy niż 6 mies., kiedy nieruchomość była zamieszkiwana.
Do wypełnienia deklaracji niezbędne
jest określenie zużycia wody - te informacje znajdą Państwo na fakturach otrzymywanych od Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo wszystkich faktur z całego roku, zachęcamy do
skorzystania z systemu iBOK PGK Sp. z o.o
w Zamościu /https://ibok.pgk.zamosc.pl
/ dzięki któremu klient ma m.in. pełen dostęp do wystawionych faktur, wgląd w historię odczytów wodomierzy, możliwość
przeprowadzenia analiz zużytej wody.

Informacje o zużyciu wody można
uzyskać również bezpośrednio w PGK- u
dzwoniąc pod numer: (84) 638 12 04 lub
638 12 06 w godzinach 7:00-15:00 lub wysyłając emaila na adres: bok@pkg.
zamosc.pl., podając przy tym indywidualny numer klienta, znajdujący się na
fakturach.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest
możliwe ustalenie opłaty w oparciu o wskazania wodomierza, opłatę ustala się na
podstawie normy zużycia wody 2,7 m3 miesięcznie na 1 osobę zamieszkującą nieruchomość. Średniomiesięczne zużycie wody określamy na podstawie zaokrąglenia
do jednego miejsca po przecinku. Dopuszcza się wyłączenie z opłaty bezpowrotnie
zużytej wody (m.in. do podlewania ogrodów), pod warunkiem posiadania odrębnego wodomierza zalegalizowanego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Zamościu.

Stawki, którymi należy posługiwać się
przy wypełnianiu deklaracji, Rada Miasta
Zamość ustaliła w wysokości 7 zł miesięcznie za 1 m³ zużytej wody. Dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym przewidziano zniżkę w kwocie 0,40 zł za 1 m3 zużytej wody, natomiast dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348) przewidziano zniżki w wysokości 1,70 zł za 1 m3 zużytej wody. Złożenie deklaracji z zastosowaniem zniżki dla osób kompostujących bioodpady będzie skutkowało zabraniem z terenu nieruchomości brązowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.
Przypominamy, że opłaty za wywóz
śmieci wnosimy bez wezwania w terminach kwartalnych tj. do 25 III, 25 VI, 25 IX
oraz 24 XII.
Prosimy o wpłaty na konto bankowe o
nr: 22 1020 3147 0000 8002 0142 7400.
Składając deklarację należy w szczególności zwrócić uwagę na poz. 30 w deklaracji. Kwota z poz. 30 po przemnożeniu
x 3 będzie opłatą kwartalną, którą należy
wpłacać we wskazanych wyżej terminach
kwartalnych.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem deklaracji do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska pod numerami telefonów (84)
677-23-68, (84) 677-24-18, (84) 677-23-76
oraz (84) 677-24-32.
Pod adresem strony internetowej www.zamosc.pl zamieszczono przykładowy wzór poprawnego wypełnienia
deklaracji.
W miesiącu grudniu mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają formularze deklaracji, które będzie trzeba wypełnić
i przekazać do Urzędu. Wzór deklaracji będzie również dostępny pod adresem www.
zamosc.pl oraz www.umzamosc.bip.lubelskie.pl
Niestety, zmiana sposobu naliczania
opłaty za śmieci przypadła na trudny dla
nas wszystkich czas epidemii koronawirusa. W związku z tym bardzo prosimy o potraktowanie kontaktu telefonicznego jako
pierwszą zalecaną formę kontaktu, ograniczając się tylko w ostateczności do osobistej
wizyty w urzędzie.
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Zamość

Pani Jaloncie Swacha
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

Matki

składają
Prezydent Miasta Zamość
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

Nowe światła

EKO-SPRAWNI

A

1500 zł na komputer

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do
30 grudnia 2020 r. można składać
wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na
rodzinę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

N

a ul. Św. Piątka trwa budowa sygnalizacji świetlnej. Nowe „światła” montowane są przy przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Orlej.
Jak informuje zamojski magistrat - będzie
to sygnalizacja "wzbudzana" przyciskiem na żądanie pieszego. Jeśli piesi nie będą korzystać z
przejścia, samochody będą miały zielone światło
przez cały czas.
Inwestycję tę Miasto Zamość realizuje przy
współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Zamościu, który zobowiązał się
zakupić elementy sygnalizacji, a po stronie Zarządu Dróg Grodzkich leży ich montaż.

O

środek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez PSONI Koło w Zamościu realizuje projekt pod nazwą EKO-SPRAWNI. Głównym jego celem jest poznawanie rodzajów odpadów i ich sposobów segregacji przez dzieci z grup przedszkolnych i klas
Szkoły Podstawowej z Ośrodka Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego (OREW).
W ramach projektu został nagrany film instruktażowy, w którym dzieci z niepełnosprawnością pokazują w jaki sposób należny segregować śmieci.
Projekt finansowany jest przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.

- w skład której wchodzi co najmniej
dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących
się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
- w której co najmniej jedno z rodziców/
opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
- w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- w której łączny dochód uzyskany przez
rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w
wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
- która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjo-

narnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych
lub środków organizacji pozarządowych lub
zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu
tych rzeczy.
Jak podaje ARiMR, wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy
złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
rodzica lub opiekuna.
Wsparcie można otrzymać jedynie na
sprzęt komputerowy zakupiony w terminie
od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik
wydał decyzję o przyznaniu pomocy.
Szczegóły na: www.arimr.gov.pl

Nowy salon łazienek BLU w Zamościu już otwarty!

P

fot. Kazimierz Chemiel

lanujesz remont lub wykończenie mieszkania ? Dobrze się składa, 18 listopada swoje oficjalne wielkie otwarcie miał 51. salon łazienek sieci BLU, mieszczący się w Zamościu przy ul. Przemysłowej 21. Na
ponad 500 mkw. powierzchni salon
prezentuje 36 łazienkowych aranżacji i bogatą ekspozycję wyposażenia.
Znajdziesz tu nie tylko mnóstwo inspiracji, ale też otrzymasz fachowe doradztwo i kompletną usługę projektową w cenie zakupów, co pozwoli Ci
stworzyć swoją wymarzoną – piękną,
modną, a przede wszystkim funkcjonalną łazienkę.

W salonie łazienek BLU mieszkańcy Zamościa i okolic znajdą bogatą ofertę produktów do łazienek oraz kuchni, takich jak: płytki ceramiczne: gres, płytki
podłogowe, ścienne, dekory, płytki drewnopodobne, płytki elewacyjne, kamień
dekoracyjny oraz kompletne wyposażenie łazienki: wanny, umywalki, zlewy we
wszystkich rozmiarach, baterie wannowe, umywalkowe, prysznicowe, kuchenne, kabiny prysznicowe, parawany nawannowe, meble łazienkowe w każdym
stylu, stelaże podtynkowe, jak również
grzejniki. W sumie 50 tysięcy produktów
w najmodniejszych wzorach i kolorach
dostępnych w ciągłej ofercie.
Klienci mogą wybierać spośród asortymentu największych polskich i zagranicznych producentów takich jak: Cerrad, Tubądzin, Paradyż, Opoczno, Cersanit, Roca, Koło, Grohe, Kludi, Kermi,
Sanplast, Novellini, Elita, Oristo, Devo, Excellent i wiele, wiele innych.
Sieć BLU posiada też własne marki asortymentowe – Azario, Vijo oraz Iö.
Dzięki temu klienci mają dostęp do naj-

fot. Kazimierz Chemiel
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nowszych trendów i produktów unikalnych, nie widniejących w masowej sprzedaży, co bez wątpienia wyróżnia salony BLU na tle innych z branży łazienkowej. Azario i Vijo to szeroka gama kolekcji płytek ściennych, podłogowych, gresów i okładzin dekoracyjnych. Marka Iö to
ich uzupełnienie w postaci ceramiki sanitarnej, baterii, mebli, kabin prysznicowych i brodzików.
Klienci salonu BLU mogą liczyć na
kompleksową i profesjonalną pomoc
w realizacji łazienki - od momentu wyboru asortymentu, przez zaprojektowanie wnętrza, po dostarczenie produktów
pod wskazany adres. Wszystkie te usługi
oferowane są w cenie zakupów.

fot. Kazimierz Chemiel

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2., sieć
BLU wdrożyła działania podnoszące bezpieczeństwo swoich klientów. Z oferty salonów korzystać można teraz zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Wykonanie indywidualnego projektu łazienki, przygotowanie
wyceny, złożenie zamówienia oraz wysyłka
towaru – z tych wszystkich usług skorzystać
można obecnie bez konieczności wychodzenia z domu.
Salon Łazienek BLU w Zamościu przy
ul. Przemysłowej 21 (vis- a- vis Galerii
Twierdza) otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 oraz
w soboty w godz. 9:00-14:00.
E-mail: zamosc@blu.com.pl.
Telefon: 785 100 188.
Strona główna: www.blu.com.pl.
Strona salonu:
www.blu.com.pl/salony/zamosc
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Ford dla obrony

Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej otrzyma 10 nowych samochodów
Ford Ranger XLT. Pierwsze pojazdy już
trafiły do chełmskiego batalionu lekkiej
piechoty.

We wtorek, 15 grudnia br. w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej w Warszawie szef Ministerstwa Obrony Narodowej wziął udział w
przekazaniu pierwszej partii nowych samochodów Ford Ranger XLT, które trafią do jednostek wojskowych w całym kraju, zastępując jednocześnie wysłużone pojazdy Honker,
używane w wojsku od lat 90.
Wojsko Polskie rozrasta się liczebnie, ale
żeby stało na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musi być wyposażone w nowoczesny
sprzęt. Jednym z elementów tego wyposażenia są pojazdy. To kolejny przełom, jeżeli chodzi
o sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy Wojska Polskiego, który wzmocni zdolności naszego wojska. Jestem o tym przekonany, że będzie
dobrze służył bezpieczeństwu Polski. - powiedział podczas wizyty w bazie logistycznej minister Mariusz Błaszczak.
Przekazanie aut stanowi pierwszą
część dostaw wynikających z umowy, podpisanej 31 marca br., która to przewiduje dostawę łącznie 648 samochodów ciężarowo-osobowych. W sumie 10 pojazdów trafi do
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorial-

N

Inteligentne domy w sprzedaży

owe domy w zabudowie bliźniaczej czekają na swoich
właścicieli. Osoby pragnące
spełnić marzenia o swoich czterech
kątach, mają na wyciagnięcie ręki atrakcyjną lokalizację, nowoczesne budownictwo oraz wykonanie
w standardzie premium.

nej. Docelowo zasilą one flotę samochodową
wszystkich pięciu batalionów lekkiej piechoty
2 LBOT.
Odbiór pojazdów lubelscy terytorialsi rozpoczęli w czwartek 17 grudnia br. Jako
pierwszy otrzymał je 24 batalion lekkiej piechoty z Chełma. W kolejnych dniach Fordy
trafią do batalionów w Lublinie, Białej Podlaskiej, Dęblinie i Zamościu.
Nowy Ford Ranger XLT, to samochód
osobowo-terenowy przystosowany do potrzeb armii, skonfigurowany zgodnie ze specyfikacją przygotowaną przez żołnierzy. To
pojazd do nowych zadań, ale przede wszystkim nowa jakość dla Wojska Polskiego. Nowe
pojazdy wojskowe posiadają wiele rozwiązań technicznych, m.in. zwiększających zdolność do jazdy w terenie, a także bezpieczeństwo ich użytkowników.
materiał nadesłany

Wykonawca - Mayk’s Development, wybudował w Zamościu przy
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera dwa
domy, które w drugiej połowie grudnia zostaną oddane do sprzedaży.
Docelowo, inwestycja zakłada realizację ośmiu nowoczesnych domów
w zabudowie bliźniaczej. Domy o powierzchni użytkowej 125 m² i całkowitej 171,89 m², posadowione są na wygodnej działce 500 m².
Parter budynku stanowi przestronna przestrzeń dzienna z nowoczesnymi przeszkleniami: otwarta kuchnia, salon z kominkiem i wyjściem na taras oraz jadalnią, wygodna łazienka, funkcjonalny hol, kotłownia oraz jednostanowiskowy duży garaż. Dwubiegowe wygodne schody prowadzą do części prywatnej na
kondygnacji poddasza, która stano-

wią 4 pokoje sypialne oraz przestronna łazienka.
Domy wybudowane są z materiałów doskonałej jakości o podwyższonym standardzie: dachówka Brass Teviva (kolor grafit), brama Garażowa
Hormann, okna AdamS Premium Line
- 6 komorowe Veka SL 82.

Lokalizacja osiedla to spokojna,
kameralna i bezpieczna okolica, atrakcyjna ze względu na bliską odległość
do centrum. Nieopodal znajduje się
nowe przedszkole, szkoła, galeria handlowa, spa, fitness club oraz sklepy
spożywcze.

Do budynków zrealizowano przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze
wodociągowe z sieci miejskiej, przyłącze sieci elektroenergetycznej, gazowej oraz kanalizacji miejskiej.

Każda działka posiada odrębny
wpis do Księgi Wieczystej. Inwestycja
może być także realizowana w oparciu o ustawę deweloperską wraz z rachunkiem powierniczym. Na etapie
budowy istnieje możliwość realizacji
zmian lub przeróbek pod kątem przyszłych właścicieli.

Domy będą posiadały instalację
„inteligentny dom”, pozwalającą na
nowoczesną komunikację systemów
i urządzeń domowych.

Informacji o inwestycji udziela
Mayk’s Development:
www.mayksdevelopment.pl
tel. 535 997 900

REKLAMA DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

W kamasze

W

sobotę, 12 grudnia br. szeregi 2 Lubelskiej Brygady OT zasiliło 102 nowych
ochotników. Podczas weekendu
dopełnili formalności, odbyli szkolenia stanowiskowe oraz egzamin
sprawnościowy. Zasadnicze szkolenie podstawowe będą kontynuować w styczniu 2021 r. w ramach
„Ferii Z WOT”.

12 grudnia br. łącznie 102 ochotników z województwa lubelskiego stawiło się w zamojskim, 25 batalionie
lekkiej piechoty. Wśród nich jest 48
ochotników na szkolenie podstawowe oraz 54 żołnierzy rezerwy na szkolenie wyrównawcze. W związku z pandemią wszyscy rekruci zostali poddani
testom na obecność wirusa covid-19.
Ostatnie w tym roku wcielenia
ochotników są nieco nietypowe. Szkolenie podstawowe kandydatów do terytorialnej służby wojskowej zostało
podzielone na dwie części (2 + 14 dni).
W dniach 12-13 grudnia br. ochotnicy
zostali powołani, przeszli etap ewidencyjny, odbyli szkolenia stanowiskowe,
odebrali przydziały broni i wyposaże-

nia oraz zostali poddani testom sprawnościowym. Zasadnicza część szkolenia zakończona przysięgą, odbędzie
się w terminie 4-17 stycznia 2021, a
więc podczas ferii zimowych.
„Ferie z WOT” w nowym terminie
Jak potwierdzają statystyki, służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród
osób młodych. Aż 33% lubelskich Terytorialsów to osoby w wieku 18-25 lat,
z czego ok. 77% to studenci i pełnoletni uczniowie.
Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, Dowództwo 2 Lubelskiej
Brygady OT już od kilku lat przygotowuje specjalną ofertę szkoleniową dla
uczniów, nauczycieli oraz studentów,
którzy letnią i zimową przerwę w nauce chcą wykorzystać na rozpoczęcie
swojej przygody z wojskiem. Podobnie będzie w przyszłym roku. 2 LBOT
dostosowała już termin szkolenia w ramach projektu „Ferie z WOT” do nowego terminu ferii zimowych. Szkolenie
odbędzie się w nowym systemie (2 +
14 dni). Ochotnicy powołani w grudniu

tj. 12 i 29 grudnia br., zasadniczą część
szkolenia odbędą w styczniu 2021 r.
Osoby, które jeszcze przed wejściem w życie rozporządzania otrzymały karty powołania zostały już poinformowane przez WKU o zmianach,
zaś osoby, które składają do WKU
wnioski o powołanie do Terytorialnej
Służby Wojskowej informowane są na
bieżąco o nowych terminach szkoleń.
Jak zostać Terytorialsem?
Aby wstąpić w szeregi lubelskich
Terytorialsów należy złożyć wniosek o
powołanie do służby, można to zrobić
na cztery sposoby: 1) bezpośrednio w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień; 2)
za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl; 3) za pośrednictwem ePUAP; 4) u rekrutera 2 LBOT – są to żołnierze ochotnicy, którzy pomogą w procesie rekrutacji. Kontakty można znaleźć na stronie internetowej 2 LBOT:
https://www.wojsko-polskie.pl/2bot/
kpt. Damian Stanula,
oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady
Obrony Terytorialnej
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Projekt „Pogranicze równych szans”

4 lipca 2020 r. Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z
Zamościa (Polska) podpisało umowę grantową na realizację projektu
„Pogranicze równych szans”.
Projekt jest kontynuacją kilkuletniej współpracy Stowarzyszenia „Krok za krokiem” z ukraińską
organizacją rodziców dzieci niepełnosprawnych - „Zorza nadziei”,
z Krzemieńca.
Będzie on realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, priorytet 3.1 Wsparcie
dla rozwoju ochrony zdrowia i usług
socjalnych.
W ramach projektu zostaną
wybudowane 2 ośrodki dla osób
z niepełnosprawnościami: dla 80
dzieci w Krzemieńcu i dla 28 osób
dorosłych w Zamościu. Ośrodek w
Krzemieńcu będzie zapewniał codzienne, wsparcie i rehabilitację
dzieciom z ciężkimi wadami genetycznymi czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Przyszła kadra zostanie wyszkolona przez zamojskie
Stowarzyszenie.

Budowa Ośrodka w Zamościu,
będącego II etapem realizacji Rodzinnego Domu przy ul. Kresowej
24 rozpocznie się w 2021 r.. Zapewnienie stałego zamieszkania osobom dorosłym jest kolejnym, istotnym elementem systemu wsparcia
osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, tworzonego przez Stowarzyszenie od 30 lat.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają cały szereg barier i są wykluczone z życia społecznego z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia
społecznego, czemu ma przeciwdziałać projekt „Pogranicze Równych Szans”.
Uruchomienie działalności obu
ośrodków budowanych symetrycznie po obu stronach granicy nastąpi do 30.09.2022 r. Całkowity koszt
projektu to 2 190 000 euro z czego
wysokość dofinansowania stanowi
1.950 000,00 euro.

Co z tą Akademią?

Poseł Sławomir Zawiślak jako
członek Komitetu Społecznego działającego na rzecz reaktywacji Akademii Zamojskiej w Zamościu, współpracuje z gronem zaangażowanych
w ten projekt osób, w tym ze środowiskiem reprezentujących naukę
profesorów. Projekt reaktywacji zakłada, aby do Zamościa powróciła
uczelnia wyższa, finansowana przez
państwo, która miałaby być kontynuatorką tradycji akademii, założonej w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego. Komitet społeczny w którego skład wchodzą także: Maria Gmyz
- Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego i z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
prof. Paweł Skrzydlewski - PWSZ
Chełm (aktualnie doradca Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i
Nauki), prof. Wojciech Kolanowski
- Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Mieczysław Ryba - KUL, dr Marcin, który
Markowski opracował projekt koncepcji uzyskania rangi uczelni akademickiej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz rozwijania
na tym fundamencie dyscyplin naukowych i związanych z nimi kierunków studiów potrzebnych m.in. dla
budowy społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z tą koncepcją reaktywowana Akademia Zamojska powinna zostać szczególną instytucją,
zarządzaną przez państwo polskie,
w której w sposób odpowiedzialny
i wieloaspektowo przygotowuje się

młodych ludzi do pełnienia działań
i funkcji publicznych, ale także do
podejmowania czynnych starań na
rzecz ochrony, rozwoju i umocnienia
kulturowego i cywilizacyjnego dziedzictwa Polski.
Główny cel reaktywowanej Akademii Zamojskiej zakłada, aby odbywające się w niej kształcenie dokonywało się w oparciu o naukę historii, pogłębione, polskie studia humanistyczne i społeczne, tworzone w
duchu realizmu filozoficznego oraz
chrześcijańskiej tradycji narodowej.
Koncepcja uwzględnia w strukturach Uczelni także, inne, oczekiwane społecznie dyscypliny naukowe,
takie jak nauki o zdrowiu oraz nauki
rolnicze.
Reaktywowana Akademia byłaby uczelnią nowego typu, nawiązującą do tradycyjnych wartości uczelni wyższych, łączącą najlepszą naukę, nowoczesną edukację i patriotyczne wychowanie. Dla tego projektu nie jest bez znaczenia jest fakt,
że popiera go Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, dobrze
oceniający starania na rzecz reaktywacji nowej uczelni. Minister dostrzega potrzeby narodowej edukacji i nauki, a dzięki trzynastoletniej
współpracy z posłem Sławomirem
Zawiślakiem, widzi szansę na rozwój
Zamojszczyzny i wzmocnienie potencjału polskiej edukacji. Poseł Zawiślak skierował interpelację poselską do Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego. Poseł zaznacza, że najważniejsze jest teraz wspólne dopracowanie koncepcji powołania uczelni, pozyskanie dla niej kadry z naukowym dorobkiem i doprowadzenie,
by Sejm RP przyjął ustawę powołującą nową uczelnię.
„Marzy mi się w Zamościu uczelnia z mocnym potencjałem naukowym, z wynikami, realizująca misje
społeczne, wychowawcze, naukowe,
finansowana przez państwo, ale też
pozyskująca środki na rozwój z projektów. Oczywiście uczelnia, która
dzięki dobrej marce będzie atrakcyjna dla kadry, licznie ją wybierających
studentów z kraju i z zagranicy. Działalność uczelni w Zamościu na pewno da wiekszą szansę na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego naszego regionu, wzmocni też już istniejący kulturny potencjał regionu. Funkcjonowanie Akademii może zatrzymać w regionie zdolną młodzież, dać jej szansę na dobrą edukację i dobre miejsca pracy. Dzięki takiemu wzmocnieniu skuteczniej będziemy mogli realizować pracę, której celem jest jak najszybsze dołączenie Zamojszczyzny do grona najlepiej rozwijających się regionów w
naszym kraju.”
Warto zaznaczyć, że dzięki pracy parlamentarzysty, Szpital Papieski pozyskał dotację z rezerwy
ogólnej budżetu państwa w kwocie 5 mln 760 tys. zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddzia-

łu Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. W wyniku podjętych uzgodnień na ten cel samorząd
województwa lubelskiego dodatkowo przeznaczy kwotę 1 mln 360 tys.
zł. W efekcie, razem ze środkami własnymi, dyrekcja szpitala na realizację
ww. inwestycji będzie dysponowała
kwotą 7 mln 200 tys. zł.
Podczas konferencji prasowej 3
grudnia przed zamojskim szpitalem,
Wicepremier Jacek Sasin wręczył dyrektor zamojskiego szpitala czek na
rządowe dofinansowanie inwestycji.
Wicepremier podziękował posłowi
Zawiślakowi za podjęte starania i zaangażowanie na rzecz modernizacji
Oddziału Neurologii. Parlamentarzysta od początku wspierał ten oczekiwany społecznie, a zainicjowany przez Ordynator Oddziału Neurologii dr n. med. Ewę Wierzchowską –
Cioch projekt.
Poseł Sławomir Zawiślak jako
parlamentarzysta zainteresowany
sprawami rozwoju naszego regionu, także rozbudową powszechnej
infrastruktury sportowej, wsparł starania władz samorządowych o dofinansowanie z budżetu państwa budowy sali gimnastycznej przy Zespo-

le Szkoły Podstawowej i Przedszkola
w Kalinowicach. Wynikiem podjętej współpracy jest decyzja Ministerstwa Sportu przeznaczająca na ten
cel dotację w wysokości 2 736 600
zł. 50-procentowe rządowe wsparcie inwestycji pozwoli już wkrótce
rozpocząć budowę nowoczesnej sali gimnastycznej z odpowiednim zapleczem, która stworzy odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego
dla dzieci i młodzieży.
Ważnym elementem starań o
powołanie reaktywowanej Akademii Zamojskiej była organizacja wideospotkania z Ministrem Czarnkiem, podczas którego członkowie
komitetu przedstawili swoją koncepcję powołania nowej uczelni oraz
przedyskutowali kolejne elementy
wdrażania tego projektu. Członkowie Komitetu poprzez media zapraszają do współpracy wszystkie osoby zainteresowane skuteczną realizacją podniesionego projektu reaktywacji Akademii Zamojskiej. Zostało wypracowane także pismo do
Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka z prośbą o zadeklarowanie
konkretnej pomocy w realizacji tego
ambitnego zadania. „W obliczu tym
razem realnej szansy realizacji podnoszonego od kilkudziesięciu lat pomysłu prosimy o poparcie społeczne tego projektu. Wszystkie ręce na
pokład i działajmy” – zachęca poseł
Zawiślak.
(KS)
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Spotkania online

O

soby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku,
jeszcze mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na bardzo korzystnych zasadach. Czas na złożenie wniosku
upływa 11 stycznia 2021 roku.

łodzieżowy Dom Kultury im.
K. Makuszyńskiego zaprasza
najmłodszych mieszkańców
naszego miasta do udziału XXI Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką - Zamość 2021.XXI

Chodzi o osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku
złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się
dla nich sposób obliczania nowej emerytury
po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia
emerytury powszechnej była pomniejszana
o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla
tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia.

Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym, a w związku z sytuacją pandemiczną przesłuchania odbędą się w systemie online.
Celem konkursu jest kultywowanie wśród dzieci zwyczaju kolędowania, jako żywej tradycji bożonarodzeniowej; prezentacja dorobku artystycznego i promocja najmłodszych
wykonawców; inspiracja do twórczych
poszukiwań repertuaru.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na
wniosek?

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów i solistów z przedszkoli Miasta
Zamość.
Młodzieżowy
Dom
Kultury czeka na nagrania video i karty zgłoszeń, które należy przesłać
do dnia 31 grudnia 2020 r. na adres
e-mail: muzykmdk@tlen.pl
Każdy zespół lub solista prezentuje jeden utwór (tradycyjną kolędę lub
pastorałkę w języku polskim). Przedszkole może maksymalnie zgłosić dwa
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Nalicz po nowemu

zespoły i dwóch solistów. Powołane
przez organizatora Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne i instrumentalne, aranżacje, muzykalność,
dobór repertuaru oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Na uczestników czekają nagrody: Złota Gwiazdka, Srebrna Gwiazd-

ka, Brązowa Gwiazdka, wyróżnienia i
nagrody niespodzianki.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 stycznia 2021 roku. Lista nagrodzonych uczestników ukaże się tego
samego dnia na stronie internetowej
www.mdk.zamosc.pl.

Złoty medal Dawida

■

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej
emerytury powszechnej, może złożyć o nią
wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o
symbolu EMP.

Kto nie musi składać wniosku?
Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie
musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i
poinformuje o nowej wysokości emerytury.
Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to ZUS wypłaci
też wyrównanie. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.
Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Zamość wśród laureatów

grudnia br. trzech zawodników
KS „Agros” Zamość z grupy naborowej prowadzonej przez
trenera - Janusza Stryjewskiego,
wzięło udział w V Ogólnopolskim
Halowym Finale Czwartków LA. Byli to: Dawid Czapka (2008), Amadeusz Głowaczewski (2008) oraz Kacper Gamza (2009).
Zawody odbyły się w hali lekkoatletycznej Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Spale. Wszyscy chłopcy wystartowali w skoku w dal i biorąc
pod uwagę okres treningowy w jakim
się znajdują, zrobili to bardzo udanie.
Uzyskane przez chłopców wyniki były
zbliżone do ich rekordów życiowych,
a Dawid Czapka podobnie jak podczas letniego finału Czwartków LA
okazał się bezkonkurencyjny w roczniku 2008 i zdobył złoty medal.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy oraz pozostałych uczestników!

W

„Zamojszczyzna” okiem
Mirosława Chmiela

Galerii „Nadszaniec” przy ul.
Łukasińskiego 2 w Zamościu
można oglądać wystawę fotografii Mirosława Chmiela poświęconą jubileuszowi 35-lecia Zespołu
Pieśni i Tańca ,,Zamojszczyzna”. Wystawa będzie czynna do końca marca 2021 r.

ZPiT ,,Zamojszczyzna” działa od
1975 roku. Obecnie w zespole pracuje 7
grup tanecznych, razem ok. 200 osób.
Jest to jedyny działający na terenie Zamościa zespół kultywujący tradycje narodowe i ludowe. ,,Zamojszczyzna” jest
ambasadorem polskiego folkloru, polskiej kultury.
ZPiT ,,Zamojszczyzna” od 2002 roku jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ,,Eurofolk – Zamość”. Założycielem, kierownik artystycznym i choreografem zespołu jest Jolanta Kalinowska-Obst, instruktorem tańca i drugim
choreografem - Monika Hildebrand, zaś
instruktorem wokalu: Barbara Rabiega.
Na wystawie autor pokazał zdjęcia
z koncertów zespołu z ostatnich pięciu lat.
Wystawę można oglądać w „Galerii Nadszaniec”, ul. Łukasińskiego 2, 22400 Zamość do końca marca 2021 r.

N

asze miasto było jednym z 30 samorządów biorących udział w prestiżowym programie szkoleniowym
Polskiego Funduszu Rozwoju.

zwanie, ale i priorytet, który w rezultacie
istotnie wpłynie na jakość, komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Program miał za zadanie przygotować
samorządowców do budowania miasta
świadomego swojej sytuacji, umiejącego
wykorzystywać istniejące potencjały i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom takim jak np. partycypacja mieszkańców, mobilność miejska, energetyka i klimat, przedsiębiorczość, edukacja, kultura oraz mieszkalnictwo, efektywne zarządzanie (w myśl
idei Smart City- smart city, miasto inteligentne- wielopłaszczyznowa koncepcja miast inteligentnych, której głównym celem jest jakości
życia mieszkańców miast).

11 grudnia podczas gali finałowej Polski
Fundusz Rozwoju oraz eksperci reprezentujący Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu, GovTech Polska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali laureatów I
edycji programu.

Doświadczenia ostatnich tygodni związane z pandemią COVID-19 i koniecznością
zachowania szczególnych środków ostrożności, pokazują jak ważne w sprawnym
funkcjonowaniu samorządu jest inteligentne zarządzanie (tzw. smart governance).
Dlatego zakres tematyczny planu działań, nad którym wspólnie z PFR pracowali przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość, był związany z opracowaniem
i wdrożeniem pakietu narzędzi cyfrowych,
wykorzystujących nowe technologie, pomagające nawiązać lepszy kontakt na linii
„mieszańcy (m.in. seniorzy, przedsiębiorcy,
młodzież) – instytucje miejskie”, co jest niezmiernie ważne zwłaszcza w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Uznano, że przejrzyste procedury, proste w obsłudze, intuicyjne narzędzia internetowe wykorzystywane w urzędach, szkołach, instytucjach
publicznych należy potraktować jako wy-

Projekt Zamościa został zauważony i
doceniony przez grono ekspertów, finalnie
zajmując 3 miejsce.
- Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w
projekcie, w perspektywie kilku najbliższych
lat uda się zmienić wizerunek Miasta, które
do tej pory postrzegane było głównie jako zabytek klasy „O”, wpisane na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO i obowiązkowy
punkt na turystycznej mapie Polski. Dzięki staraniom i wytężonej pracy udało się już pobudzić potencjał inwestycyjny Zamościa. Pomimo barier i ograniczeń wynikających z położenia geopolitycznego stworzono optymalne
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – co ma realne odzwierciedlenie w liczbie firm działających na terenie Podstrefy Zamość. Dzięki zdobytym doświadczeniom Miasto Zamość ma solidną podstawę ale także i
ambicje by stanąć naprzeciw oczekiwaniom
współczesnej gospodarki i zyskać miano „miasta przyszłości”- uważa dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta Zamość Tomasz Kossowski.
Program szkoleniowy Polskiego Funduszu Rozwoju odbył się po raz pierwszy.
źródło: UM Zamość

Stypendyści z SP 7
W ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 20202021” czworo uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu:
Kacper Gąska, Katarzyna Kiecak, Michalina Litwajtis, Jakub Nizioł otrzymało 10-miesięczne stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego.
Takie stypendium zostało przyznane 200 uczniom klas VII –
VIII z całego województwa. Program pomaga rozwijać uzdolnienia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

ziałka budowlana 0,77 ha w Łaprzedam pole orne – 82 ary (III
ziałkę rolną o pow. 3 ha, położoprzedam pole 0,78 ha i łąkę
D
buniach ul. Lipowa prąd, woda, Sklasa bonit.) w Rozłopach, cena Dna przy asfaltowej drodze gmin- S0,65 ha w Wychodach. tel. 784
przedam działki rolno-budowla- gaz. Tel. 795 949 510
wolnorynkowa. Tel. 693 531 174
nej w miejscowości Płoskie. Tel. 504 646 234
SSzczebrzeszyna.
ne o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice
ziałka z budynkami. Tel. 602
przedam garaż na Szopinku –
562 058
ziałkę bud. Do 100 arów w okoliTel. 515 796 951
D
362 609
S
Hrubieszowska. Tel. 602 375 751
o sprzedania: Działka w Sitaniec Dcy Zamościa. Tel. 513 375 540
omek 30m2 na działce 2 arty.
ieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaom + stodoła, działka 24 ary,
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Dprzedam
Tel. 515 796 951
M
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D
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Dwej, wykończony, do zamieszka- wierzchni 4,31 ha. Kontakt: annaki- WYNAJMĘ
orzechy włoskie. 130 000zł, okolice
działki rolno-budowlane o pow. nia, Płoskie. Tel. 607 934 520
oszukuję kawalerkę bez mebli.
szczak3@gmail.com
Zamościa. Tel. 503 702 137. Dzwo- 30,31ha 0,21ha i 0,02 ha z domprzedam mieszkanie 62 m na 2
P
Tel. 537 710 508
nić po godzinie 12.00
kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. Spiętrze bezczynszowe umeblooszukuję domu lub mieszka do
KUPIĘ
budowlaną pod Zamo515 796 951
wane na nowym osiedlu. Tel. 881
P
wynajęcia dla grupy pracowDTel.ziałkę
ściem sprzedam w dobre ręce.
Kupię działkę do 40 ar z domem
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ników,
730 253 366
Kdo remontu, blisko Zamościa. Tel. 811 710w rozsądnej cenie. Tel. 600
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897 228
czyn. Tel. 511 797 664
220 199
253 366
D
umeblowana kawalerka przy ul.
upię
mieszkanie
3
pokojowe
poieszkanie 54m² w Zamościu,
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w
Zamościu.
Tel.
782
381 574
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Tel. 782
ziałka
700
m²,
bud.
Centrum
S730nio,253Zamość,
pod miastem. Tel. Dmościu, ul. Partyzantów (2-ga liD
bloku 2 piętro od października
tancja dla uczennic. Tel. 510
324 831
D945Zamościa,
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366
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518 559
DOM
upię
mieszkanie
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Zamościu.
Je093
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upię domek wraz z działką do za- WTel. 514 933 974
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ZAMIENIĘ
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D
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Z
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W
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P
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S
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Z
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docieplenia
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Tel. 512 890 120
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ty,
Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787
omoc w gospodarstwie rolnym,
budynków
awalerka umeblowana - 3 pięOamodrabianiu
lekcji. Tel. 794 722 582
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P
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remoncie,
w
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i
innych.
Kpurytro,- obok
31 mkw. Zamość, ul. Kiezlecenie na zamontowanie

690
400
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Tel.
574
235
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w
Zamościu,
46 m² na podobne. Tel.
ZUS,
tel.
600
265
531
DTel.drzwi
pokojowych wewnętrznych.
zukam pracy. Kierowca kat. B z orze513 042 729
501 617 630
(po 15:30)
SRencista,
czeniem o niepełnosprawności.
pracy, mam orzeczenie o
Szukam
niepełnosprawności- zawodowepaszport, dyspozycyjny. Tel.

SPRZEDAM

prawo jazdy kat. B.T.C. lub w ochronie.
Tel. 501 364 658
zukam pracy - układanie płytek,
malowanie. Tel. 697 623 251
am 65 lat. Poszukuję pracy w
charakterze opiekunki. Tel. 515
954 612
aopiekuję się osobą samotną, chodzącą, w swoim domu. Tel. 501

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

X Działka budowlana

X Gospodarstwo i ma-

ul. B. Prusa 8a cena
105 tys. zł
X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2
cena 320 000 zł
X Mieszkanie, ulica Polna, 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.

gazyny Zawalów.
Cena 1.83mln. zł.
X Wynajem młyn Niewirków, 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

S
M
Z

726 578 335
atrudnię samotną kobietę, z wrażliwością na ład i porządek, do pomocy w pracach domowych w mieszkaniu. Tel. 793 061 934
pieka nad starszą osobą (81 lat) z
zamieszkaniem i wyżywieniem od
zaraz. Tel. 603 644 786

Z

O

TOWARZYSKIE

przed 30-stką,
Knie,awaler
wyższe wykształceposzukuję dziew-

czyny. Tel. 729 479 563
rzystojny
mężczyzna, lat 24, z Zakładu Karnego (niski wyrok) pozna kobietę w
wieku 20-30l. Adres do
korespondencji: Paweł
Wojtan ul. Hrubieszowska 40, 22-400 Zamość.
Czekam na list od miłej
i sympatycznej kobiety.
Mile widziane zdjęcie.
Czekam na twój list.
awaler lat 51 pozna
Panią do lat 55, może
być wdowa. Jestem bar-

dzo samotny. Niezależny finansowo. Tel. 695
958 316
ędrzej - komandos
z 6-tej brygady powietrzno-desantowej
(służyłem w czerwonych
beretach), lat 52, zwiążę się na stałe z kobietą, która mieszka na wsi,
z dala od cywilizacji. Tel.
507 530 822
afał Flis, tylko listy, ZK
19 lat, Hrubieszowska
40, Zamość. PAN
0 lat, kawaler, tylko
list, Krystian Makuch,
Hrubieszowska 40.
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REKLAMA DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

NIERUCHOMOśCI

A

trakcyjną nagrodę

książkową za rozwiązanie krzyżówki #50:
„Ciało ma duszy po samo
uszy””, ufundowała „Księgarnia na Solnym”,
mieszcząca
sięRR
przy ulicy Solnej 3
w Zamościu. Upominek otrzyma Pani
Halina Urzędowska.
Gratulujemy, książkę
można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #50, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od
daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206,
22-400 Zamość,

etoniarka 200l, Silniki elekBsamochodowa,
tryczne, Cyrlulatka, przyczepa
tel. 515 796 951
łózko ortopedeyczne,
Sprzedam
1500zł. Tel. 511 531 769
telewizor Panasonic
S1999.przedam
28MN1P, 32 cale, rok produkcji
Cena 70zł
borowiki suszone i
Sprzedam
marynowane. Tel. 784 883 568
duży pojemnik na poN077arożnik
ściel, cena 250 zł. Tel. 579
696
rower górski, młodzieSprzedam
żowy, koła 26. Tel. 786 012 542
choinki 665 035 012
Sprzedam
na prąd. Tel. 536
Szatkownica
772 779
z podłokietnikami.
DwaTel.fotele
536 772 779
rozkładany Tel.
Stół536kwadratowy,
772 779
świerki. Tel. 722 100 734
Choinki,
uchenka gazowa Mesko tel.
K511 655 658
estaw łazienkowy, “Grohe” 250
ZKuchenka
zł, grzejnik łazienkowy - 100zł.
gazowa 100 zł, sedes,
100zł. Tel. 84 638 59 08

piłę elektryczną. Tel.
Sprzedam
518 236 810
ózek inwalidzki w dobrym
W
stanie sprzedam. Niedrogo.
Tel. 730 253 366
LG, stan bardzo dobry.
Telewizor
Cena 220 zł. Tel. 508 079 632
do kapusty, rozSTelzatkownica
drabniacz, 3-faz. Cena 420 zł.
508 079 632
do laptopa na USB.
K079amera
Cena do uzgodnienia. Tel. 508
632
górskie do jazdy, w barRszt.owery
dzo dobrym stanie, cena 100 zł/
Do negocjacji. Tel. 530 486 525
do ciągnika 330, cena
G486łowica
110 zł do uzgodnienia. Tel. 530
525

W

Dętki40 złroz.szt.650x20 szt. 2 cena
oła do Krosa motocykla, 2
Kuzgodnienia.
szt. Przód i tył, cena 100 zł do
Tel. 530 486 525

REKLAMA DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

SPRZEDAM

Różne

yciągarka - Kiper cena 100
zł do uzgodnienia. Tel. 530
486 525

borowiki suszone i
Sprzedam
marynowane. Tel 784 883 568
orzechy włoskie. Tel.
Sprzedam
603 951004
grobowiec w parfii
Sprzedam
Płonka Tel. 513 042 729
90 amperów, 350 zł.
Migomat
Tel. 500 522 079
ózek inwalidzki, stan bdb.,
W
tanio, Zamość. Tel. 730 253
366

do mięsa 22, cena 60
Maszyna
zł. Tel. 530 486 525
2 szt. 100 zł MTZ BiRozdzielacz
zon
lazura 15X15 cm, nowa, cena,
pręzarka duza szt. 2, cena 1400
G
50 gr/ szt., ok. 150 szt. Tel. 84
Szł szt. Tel 530 486 525
638 65 45
automatyczna sprawca,
ózek towarowy, duży, ręczP530ralka
stan b. dobry, cena 350 zł. Tel.
W
ny, do rowera, c. 430 zł. Tel.
486
84 638 65 45
do ciągnika T25 cena,
erakota 10x20 cm, brązowa,
S486iłownik
110 zł do uzgodnienia. Tel 530
T
ok. 50 szt., cena 1zł/ szt. Tel. 84
525
638 65 45
óz konny, drewniany w dokordeon Weltmwister Meteor
W
brym stanie, c. 600 zł do
A
72 basy, c. 1900 zł, Zamość. Tel.
uzgodnienia. Tel. 530 486 525
505 987 592
quad, poj. 125, stan
B.S.A angielski, kal. 7x64
Motocykl,
bdb. Tel. 530 486 525
S281ztucer
luneta Zaiss 7X50. Tel. 604
010
skuter na części cena
Motocykl,
150 zł netto. Tel. 530 486 525
czeska z wymiennymi
K12,nijówka
lufami, lunetą Meopta od 3 do
ózek do ciągnika. Tel. 530
kal 30,06. Tel. 604 281 010
W486 525
ryling niemiecki, kal. 7x65, lulternator do Bizona 24V. Tel.
D
neta Zaiss 7x50. Tel. 604 281
A530 486 525
010
do ciągnika, 150 zł.
urkówka szwedzka kal. 12x70.
Rozdzielacz
Tel. Tel. 530 486 525
K
Tel. 604 281 010
ilnik 1kW – 150 zł, silnik 22 kW
pralkę automat, stan
S– 200 zł. Tel. 530 486 525 Sprzedam
bdb. Tel. 665 225 679
5 płomienny, drewniaózek inwalidzki, stan bdb. Tel.
Żyrandol
ny, tel. 889 372 088
W
730 253 366
egła kratówka, k2, 150 sztuk z
irówka 3-ramkowa PRL na
C664Harasiuk,
25x12x13,5cm. Tel.
W
części, 300 zł. Tel. 790 888
515 599
846
Zelmer, nowa, tanio.
przedam borowiki suszone 150
rzechy włoskie, Atlas Świata,
yrkulatka na siłę. Tel. 607 934
Krajalnica
Tel 664 515 599
S
kg i marynowane, słoik 0,9 l- 10 Owydanie MON, 1962, biurko.
C
520
zł. Tel. 784 883 568
Podwórkowy domek dla dzieci,
Tel. 664 454 930
eblościanka pokojowa. Tel.
przenośny 200x150cm, z balkoM
607 934 520
ywany wełniane 4x3,
przedam ławę z półką. Tel. 794
nem. Tel. 664 515 599
D
3,40x2,40, 3,25x2,30, żyrandol S435 570
ywany różne rozmiary. Tel. 607
8-ramienny. Tel. 664 454 930
do przewozu koni. Tel.
łyty winylowe, stan idealny. Tel. D934 520
Przyczepa
517 055 503
zafa 3-drzwiowa, encyklopedia P730 348950
drewniane nogi, bardzo
przedam klacz. Tel. 517 055 503 SII wojny światowej, MON 1975.
2fotele,
wygode. Tel. 607 934 520
S
Tel. 664 454 930
ower Graft.DE first class, stan
Ridealny. Tel. 786 012 542
ower dziecięcy do 10 lat, PeliR
kan + 2 opony. Tel. 792 512 363
kap kuchenny, używany,
Osprawny. Tel. 792 512 363 Koła1 szt.doTel.Jubilata,
przód 2 szt., tył
792 512 363
agawy, różnej wielkoSprzedam
ści, tanio. Tel. 603 951 004
elektryczny, BP – 2F, 150
S512ilnik
W, 24 A, 1400 obr. Tel. 792
urę plastikową na przepust, sr.
363
R88240332cm, dł. 5,5 m, 250 zł. Tel. 721 ywan
220x170 cm, kolor mioD
dowy. Tel. 792 512 363
aszyna elektryczna do szycia,
wypoczynkowe szt (taM
nowa i sprawna, wieloczynF512otele
picerka beż-brąz). Tel. 792
nościowa, Łucznik 455 z pełnym
363
wyposażeniem, cena do uzgod.
Tel. 796 888 085

N

owa kołdra zdrowotna, wełniana firmy “Woolmark” Gold, kasza gryka (na bóle kręgosłupa),
cena do uzgod. Tel. 796 888 085.

poduszka zdrowotna, wełNcenaowa
niana firmy “Woolmark” Gold,
40 zł. Tel. 796 888 085
chodzik aluminiowy dla
N888owy
osób starszych, c. 56. Tel. 796
085

N

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

Biała 15x15cm 2 GAT
Glazura
Opoczno 8m2. Tel. 792 512 363
stan idealny. ZaPłytymość.winylowe,
Tel. 730 348 950
ózek ręczny do roweru, duży,
W
towarowy, cena 450 zł. Tel.
84 638 65 45
2-osobowa w bardzo doK623anapa
brym stanie, c. 200 zł. Tel. 697
251

niemiecki, kal. 7x65. Tel.
Dryling
604 281 010
czeska z wym. Lut., kal.
Knijówka
30-06. Tel. 604 281 010
szwedzka, kal. 12x70.
Kurkówka
Tel. 604 281 010
do szycia Singer, tanio.
Maszyna
Tel. 662 036 198
mały Medion, tanio.
Telewizor
Tel. 662 036 198
dziecinny Bmx do lat 10,
Rna ower
stan dobry, cena 50 zł, maszydo szycia z lat 60-tych. Cena
100 zł, felga samochodowa 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

i 4 krzesła, drewStółno nadrewniany
opał. Tel. 519 448 338
ały kompresor na siłę+ przeM
dłużacz+ pistolet do malowania, 150 zł całość. Tel. 516 898 477
mosiężny 150 zł. Tel. 516
Kinkiet
898 477
kasety audio 50 szt. Po
C1,50zyste
1zł/szt. I kasety wideo 50 szt po
zł/szt. Tel. 516 898 477
spodnie skórzane, czarN898owe
ne, r. 176 cmx80 cm. Tel. 516
477
wewnętrzne pełne i
Dcmrzwi
oszklone, nieużywane, szer. 74
50 zł/szt. Tel. 516 898 477

odmiana Quenne
230 z klawiaturą, aparat
Z100iemniaki
Anne (Królowa Anna). 100 zł za
Nsim,okia
przedni i tylny, internet dual
kg. Tel. 790 888 846
150 zł - do negocjacji. Tel. 505
635 746
odła, świerki do wycięcia. Tel.
J693 124 585
anio sprzedam telewizor Sony
T
29 cali. Tel. 791 385 008
eybord Yamacha YTP-255 stan
Kstojak+uchwyt
bardzo dobry do pianina jest
ralka ,,Frania”, cena 120 zł, łóżna nuty cena 375
P
ko polowe rozkładane cena 40
zł, sprzedam rolki firmy FILS stan
zł. Tel. 84/ 6 380 586
bardzo dobry cena 70 zł, rakieta
do tenisa Dunlop 2006 żółto-czarna cena 45 zł. Tel. 791 137 235

ziemniaki odmiana ViS958przedam
neta, okolice Zamościa. Tel. 501
347

G
BSA angielski, kal. 7x65.
łóżko ortopeSztucer
Tel. 604 281 010
Małodyczne.używane
Tel. 512 764 363
ilotyna ęczna do cięcia blach, c.
220 zł. Tel. 84 638 65 45

laptop Asus E402Y, ekran
Nlataowy
14, RAM 4GB, dysk 64 GB, 2
gwarancji. Tel. 797 526 409

ogrodowy 2 koła więkWózek
szy. Tel. 602 362 609
podtynkowy ,,Grohe” seZnikestaw
des cena razem 250 zł, bagażsamochodowy-300 zł, huś-

tawka metalowa-100zł, kuchenka
gazowa 150 zł, pralka 100zł. Tel.
84 63 85 908

REKLAMA DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

górski, koła 26”, szt. 2. Tel.
Rower
500 529 023
damski, rama aluminioRower
wa, koła 24”. Tel. 500 529 023
dziecięcy koła 21”, przeRower
rzutka. Tel. 500 529 023
aga uchylna, kasa fiskalW
na, słuchawki do uszu 300 zł,
materac przeciwodleżynowy 80 zł.
Tel. 501 014 692

dwa foteliki samochoSTel.przedam
dowe w bardzo dobrym stanie.
505 084 635
eble zielone retro BRW, szfa,
M
komoda, witryna, ława, rtv,
790 zł. Tel. 796 713 062

w bardzo dobrym stanie,
Kanapa
200 zł. Tel. 697 623 25
nolitych kawałków skóry. Skóra naturalna. Nowe 120 zł. Tel. 516
tojak z wiertarką Celma, wilk
898 477
S164gastronomiczny
32. Tel. 519
058
rzwi wewnętrzne białe nieD
używane szer. 75 cm pełne
iertarka Celma aluminiowa
po 40 zł/szt. Tel. 516
W(zielona). Tel. 519 164 058 i898oszklone
477
masarskie 22-32, nastalowe 200 litrów 3 szt,
K058omplety
dziewarka 12kg . Tel. 519 164
Bki, eczki
pralka Frania i wirówka do pralrower damka stan dobry tanio.
iec gazowy ,,Bednarz”- taTel. 602 180 912
Ps”,Oczyszczarka
nio, ogrzewacz wody ,,Junkerprzedam dwa dywany. Tel. 662
płaszczyznowa
(m. Stolarska), 1-rury OC (od ½ cal S919 964
–1,5 cal), 2-rura osłonowa średniarożnik, duży pojemnik na poca 245mm, Koksik 220 kg, 2-konN
ściel, c. 250 zł. Tel. 579 077 696
strukcje metalowe (fabryczna) do
pilarki, blacha trapezowa ok 32mb
itryna narożna Firenze 40x40
(dł.ok 2m), Blacha modułowa
W
cm oraz dwa krzesła. Tel. 608
(0,5x0,7m)-60szt,rowery gazela
646 753
damka, męski oraz szosowy (wyower damka koła 28 z Niemiec.
ścigówka). Tel. 721 519 896
R
Tel. 790 583 607
ornetkę Rosyjską Tento Tenwermacht 1941. Tel. 608
L503to9587x50,435stan bardzo dobry. Tel. Kulbaka
371 851
ustaki suporeks 300 sztuk pomłode kury nioP
łówki. Tel. 609 357 001
S20.00.przedam
ski, cena 25 zł/ szt., kontakt po
Tel. 84 62 797 03
oteliki samochodowe bardzo
F
dobry stan. Tel. 505 084 635
yrkulatka, wózek gospodarczy
Cstyczna,
do roweru, kufer, butla turyóz konny przerobiony do ciąkabel siłowy, łóżko drewW
gnika, bardzo dobry stan,
niane, okna drewniane z demoncena na miejscu. Tel. 669 113 352
tażu. Tel. 507 639 018
etoniarka 200l czerwoną, beczsamochodowy
Radioodtwarzacz
na kasety, plus 4 głośniki w tym Bki na wodę 600l i 200l, beczka na wozie, opielacz 3 rzędo-

stolarski-drewStółniany.warsztatowy
Tel. 607 960 762
96 bass z futerałem
ATel.kordeon
hohner-lucia 49, stan idealny.
607 960 762
ózek towarowy ręczny i do
W
rowera, cena 450 zł. Tel. 84
63 865 45
ręczna do cięcia blachy,
Gilotyna
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45
radziecki 12V 10A
Prostownik
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45
przedam okno ALUPLAST 1900
Sw okleinie
x 1700 FIX, stałe, dwuszybowe
złoty dąb za zewnątrz
i białe wewnątrz, wymontowane ze względu na nieodpowiedni rozmiar.
Nie posiada żadnych uszkodzeń,
zadrapań, kompletne. Tel. 602
650 385

budę z przedsionkiem
Sprzedam
na dużego psa. Tel. 600 443 398
przedam klacz zimnokrwistą,
Sźrebna,
3 lata, maści kasztanowatej,
chodzi w zaprzęgu. Tel.
665 225 697.

KUPIĘ

K
szable, bagnety, kordziKsrebraupię
ki, hełmy, odznaczenia, monety,
tel. 512 276 720
upię zbiornik na deszczówkę
K1000l w koszu. Tel. 511 807 587
pszenicę paszową ok. 2 t.
Kupię
Tel. 515 796 951
PłytyTel. 607winylowe.
187 807
zewnętrzne używane w doD668rzwi
brym stanie 80 cm, prawe. Tel.
023 453
dznaczenie PCK, kryształowe
Oserce. Tel. 512 276 720
bagnety, odznaczenia,
Szable,
monety, srebra. Tel. 512 276 720
cena 185 zł. Tel. 579
Narożnik,
077 696
dwa fotele, krzesła z podłoKupię
kietnikami. Tel. 609 510 301
szafę 2-lub 3-drzwiową,
K510upię
komodę, kolor jasny. Tel. 609
301
meble kuchenne. Tel. 609
Kupię
510 301

upię odznaczenie PCK „Kryształowe Serce”Tel. 512 276 720

górski, koła 26”, szt. 2. Tel.
Rower
500 529 023
damski, rama aluminioRower
wa, koła 24”. Tel. 500 529 023
dziecięcy koła 21”, przeRower
rzutka. Tel. 500 529 023
ersalka nowa 100 zł, kuchenW
ka gazowa używana - 100 zł.
Tel. 698 479 302
wa wałki do cyrkulatki na dużą
D
piłę. Tel. 660 358 211
dwie kolumny całość 110 zł. Tel.
wy, gwiazdówka 7-ka, dwa silniki
ożuch męski w dobrym stanie.
516 898 477
elektryczne 7,5 i 4,5 kW, cyrkulatK
Tel. 660 358 211
ka+2 duże piły Q100, regały sklelinkiet mosiężny stylowy na
tare zegary i duże poroża oraz
K516dwie898żarówki-świece
150 zł. Tel. powe i lady różne. Tel. 515 796 951
S
fotel do masażu (kremowy). Tel.
477
ilnik od maszyny do szycia prze- 660 358 211
INNE
Smysłowa. Tel. 661 524 232
agnetowid stereo sony 100
onstrukcję do piły taśmowej.
ddam 2 drzewa za wycięcie. Tel.
M
zł, kasety wideo czyste mało
telewizor 29 cali, Sony. Tel. KTel. 660 358 211
O660 103 325
używane 50 szt, kasety magnotoTanio,
791 385 008
fonowe 50 szt po 1zł/szt. Tel. 516
le warszawskie, zwykłe, 5 –
ilnie potrzebuję używany telewiz898 477
owy osuszacz powietrza do
U
letnie. Tel. 660 358 211
P
or w dobrym stanie, pralkę. nie
N657osuszania
domu wdh. Tel. 604
mam za co kupić. Tel. 695 958 316
ompresor na siłę mały, uży091
Kprzedłużacz
wany, pistolet do malowania,
kanapę bardzo dobry stan,
150 zł całość, towotniZWIERZĘTA Oddam
ług trzyskibowy, przyczepka,
wersalkę jednoosobową. Tel. 604
ce 2 szt, 30zł/szt. Tel. 516 898 477
Pamazone.
przewrotka do siana, siewnik
przedam króliki hodowlane. 657 091
Tel. 512 929 324
S
Tel. 792 184 243
podnie skórzane czarne rozmebli kuchennych, użySmiar 176x80cm, nogawki z jedPicznąotrzebuję
wanych. Za darmo lub za symbolopłatę. Tel. 84 538 95 22
rzyjmę używaną wieżę na płyty.
KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU
P
Tel. 695 958 316
MOŻE BYĆ DO REMONTU
2 fotele i 2 pufy. Tel. 730
PŁACĘ GOTÓWKĄ
Przyjmę
666 780.
TELEFON: 661 793 930
gruz z betonu, ok. 6m3. Tel.
Oddam
500 449 770
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MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
motocykl suzuki, cena
S500przedam
5700 zł, przebieg 45 000. Tel.
582 289
ilnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja
Sbawełna. Tel. 664 515 599
letnie 4 szt., 185/70/13,
O522pony
100 zł/ szt., z felgami. Tel. 500
079
opony z felgami, 185/65/14,
4522100079zł za 1 sztukę. Tel. 500
Passat combi 1.8
V522olkswagen
1995, B+LPG, 1600 zł. Tel. 500
079
oyota Yaris 1.3 Verso, r.2005,
T12.90.XII, dobry
stan, Zamość, c.
Tel. 505 987 592
całe koła zimoS289przedam
we, mało używane. Tel. 661
258
przedam całe koła zimoS289we,258mało używane. Tel. 661
ciągnik, C 330, 3,500
Sne,przedam
mtg, przegląd i OC zapłacocena do uzgodnienia. Tel. 665

zł. Tel. 604 333 646
300 l, przetrząsarzyczepkę ciągnikową tanrony trójki, ciągnikowe, cena
eicento 900 cm3, 2001 r, kolor
O796pryskiwacz
czo - zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515
B
440 zł. Tel. 698 833 604
S
czerwony, stan bdb., hak, cena
amienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ Pdem, niska na 16” 3xmm. Tel.
951
1700
zł. Tel. 665 295 934
przedam
Opielacz
3rzędowy,
Zaustria za wóz platformę. Przy- 503 358 470
S
przyczepa 3,5 t, możliwa zaak do Forda Galaxy, nowy. Czę- czepka mocna bez dokumentów.
przedam
koparkę konną do
amochód Ford Fokus 2008 r.,
miana. Bale, deski, kantówki, silHxy odściAużywane
do Forda GalaS
ciągnika,
Urządzenie do załadunku bel słoSprzebieg 345 000 km. Tel. 501 niki elektr. Tel. 84 681 87 60 530 486 c. 350 zł do uzg. Tel.
do Z. Przyczepka samomy. Tel. 515 796 951
chodowa bez dokumentów. Tel.
220 199
eczka 600 l. zamontowana na
otocykl Suzuki SV 650N, rok
ynajmę samochód dostaw515 796 951
B
wozie przystosowanym do ciąM2002, CE na 5700zł, przebieg Sprzedam
agregat ścierniskowy, gnika. Beczka 600 l. luzem. UrząW
czy o większej ładowności
rzyczepa 3,5 t- możliwa zamia- 44tys. Tel. 500 582 289
4 płużyce, 4 talerze oraz wał.
do
przewożenia
m.in.. złomu. Tel.
dzenie
do
załadunku
słomy,
bel.
Pdeski,na nakantówka,
wóz z platformą, bale,
Tel. 663 242 226
721 519 896 (wieczorem)
Tel. 84 681 87 60
ołpaki KPL 4 sztuki do Fiata
silniki elektryczK126P nowe. Tel. 792 512 363
ne. Tel. 515 796 951
wa koła 13 cali, cena 110 zł za
wa silniki elektryczne 4,5 i 7,5
DkiemkW,podcyrkulatka
+2 piły z dasz- Doba. Tel. 84 63 865 45
blachą. Betoniarka 200l,
pona 16 cali do trakcji konnej
czerwona. Tel. 515 796 951
O
cena 50 zł. Tel. 84 63 865 45
ług 4-skibowy, używany, c.
wie felgi do żuka, cena 50 zł za
P1500 zł. Tel. 505 338 130 Dsztukę. Tel. 84 63 865 45
ścierniskowy, szer. 1.8,
etoniarka czerwona-200 l. Tel.
ATel.gregat
rok budowy 2019, c. 5000 zł.
B
515 796 951
505 338 130
rządzenie do załadunku bel
przedam rozrzutnik jednoosio- Usłomy lub siana. Tel. 515 796
Swy. Tel. 511 758 898
951
zęści do samochodu Kamaz,
kostka. Tel. 61 669 62
C180nowe912 i używane. Tel. 602 Prasaozrzutnik
1 os. 2,5
Rt. Tel. 61 669obornika
62
225 697
pony zimowe 225x45x17,
karuzelowy. Tel.
O486cena525 100 zł/ komplet. Tel. 530 Rozstrząsacz
Corolla, rok 1998, poj.
61 669 62
T719oyota
1332 cm3, Zamość. Tel. 697
277
przedam Volvo S40, 1.6 D, 2005
taśmowa. Tel. 61
Przetrząsarka
669 62
przedam tanio siewnik 13+13, Sr. Tel. 606 997 841
Smościa.
przyr. do ciągnika, okolice Za2014 rok, przeomet (Komar 3), rok 1988, zaTel. 694 887 911
DaciabiegSandero
35 tysięcy km, cena 14 tys Rrejestrowany, sprawny technicznie. Tel. 660 358 211
przedam motocykl Panomia
Swłaściciel.
250, 1965 r., z papierami, jeden
MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?
Tel. 660 358 211
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,
rzyczepka
lekka (sam), zarejewww.absolutio.pl.
Pnie.strowana,
sprawna techniczTel. 660 358 211
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mały na kamienie.
Sortownik
Tel. 536 772 779
2m zaczepiany do ciąSiewnik
gnika. Tel. 536 772 779
do nawozu KOS. Tel.
Rozrzutnik
536 772 779
używane wielosezono4opony
we. Tel. 536 772 779
Toyotę Auris 1,4 diesel
Swa.przedam
2007. Najmniejsze zużycie paliTel. 665 225 697
przedam prasę kostkę i siewnik
SPoznaniak. Tel. 665 225 697
zimowe 205/55/16, 4
Opony
sztuki. Tel. 511 655 658
przedam zgrabiarkę do siana,
Sdziądzki
7-rzędową, kultywator gru16 łap. Tel. 501 122 568
samochodowy 300zł,
B59 agażnik
huśtawka 150 zł tel. 84 638
08
omplet kół zimowych, Toyota
K100Verso734 205/55 R16. Tel. 722
zderzak tylny do Opla
S508przedam
Zafiry, cena 100zł netto. Tel.
079 632
przedam Seata Ibizę, 2002,
S1,2l, tanio. Tel. 505 533 878
Opel2200Astrazł. Tel.1999579r.,077DTL,6961700, c.

