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Nie przerywamy leczenia!Nie przerywamy leczenia!



Zakup opału często wiąże się z ryzykiem 
oszustwa ze strony sprzedawcy, dla-
tego warto wcześniej sprawdzić,  któ-

ry węgiel daje najwięcej ciepła. Nadal poku-
tuje przekonanie o tym, że różnica między 
tanim a drogim węglem to wyłącznie cena, 
przez co łatwo sobie zaszkodzić. Przekonaj 
się, czy utrzymanie komfortu cieplnego  za 
niską cenę jest możliwe oraz dowiedz się, ja-
ki węgiel kupić, aby Twój dom był ogrzewa-
ny jak najdłużej.

Rodzaje węgla

Aby zrozumieć,  który węgiel daje naj-
więcej ciepła, trzeba poznać poszczegól-
ne  typy węgla. Dzięki temu łatwiej ocenisz 
jego jakość oraz samodzielnie określisz, który 
opał jest najbardziej opłacalny. Koszty ogrze-
wania zależą od jakości paliwa oraz rodzaju i 
sprawności instalacji grzewczej, dlatego  na-
dal tak ważne jest pytanie, jaki węgiel wy-
brać. Kluczowa jest jego wartość opałowa, 

czyli kaloryczność, którą standardowo poda-
je się w megadżulach na kilogram (Mj/kg), co 
oznacza ilość ciepła wydzieloną przy całkowi-
tym spaleniu  jednostki. Zasada jest prosta  – 
im wyższa wartość spalania, tym węgiel spa-
la się lepiej, dając więcej ciepła i wystarczając 
na dłużej. Kaloryczność opału zależy przede 
wszystkim od tego, z jakiego pokładu oraz 
kopalni został wydobyty węgiel. Poniżej 
przedstawiamy pięć typуw węgla wraz z infor-
macją o ich pochodzeniu:

• typ 31.1 – kopalnie  Sobieski, Janina, 
węgiel rosyjski,

• najbardziej uniwersalny rodzaj opału, 
czyli typ 31.2 – kopalnie Piast, Ziemo-
wit, wysokiej klasy węgiel rosyjski,

• wysokiej jakości rodzaj węgla prze-
znaczony  do spalania w   gospodar-
stwach domowych, czyli typ 32.1 oraz 
typ 32.2 – kopalnie Chwałowice, We-
soła, Wujek, Staszic, 

• trudny w spalaniu typ 33 – kopalnie 
Marcel, Sośnica, Śląsk, Staszic, Halem-
ba, Pokуj, Brzeszcze, Bielszowice.

Drugi czynnik, który należy wziąć pod 
uwagę to zawartość popiołu  – warto więc 
stosować węgle oczyszczone z kamieni, dzię-
ki czemu po spaleniu opału  powstaje mniej 
popiołu. Podsumowując, najwięcej ciepła da-
je węgiel kamienny o wysokiej kaloryczności 
oraz niskiej zawartości popiołu. Składy oferu-
jące sprzedaż węgla mają obowiązek podania 
rzetelnej informacji na ten temat. Ustawowo 
obowiązkowym elementem procesu sprze-
daży węgla jest również załączenie certyfika-
tu jakości paliw stałych. Wprowadzenie klien-
ta w błąd stanowi bowiem podstawę do rekla-
macji towaru. 

Który rodzaj węgla daje najwięcej ciepła?

Zastanawiając się,  jaki węgiel wybrać, 
nie sugeruj się wyłącznie ceną. Zakup naj-
bardziej kalorycznego opału dostępnego w 
składzie, nie zawsze jest opłacalny. Kluczo-
wy jest stosunek ceny do kaloryczności, czy-
li otrzymanie największej ilości energii jak naj-
niższym kosztem, dlatego:

wysokokaloryczny węgiel lepiej sprawdzi 
się w mroźniejsze dni,

niskokaloryczny opał to rozwiązanie na 
cieplejsze dni, ponieważ spala się efektywniej 
i czyściej także przy dodatnich temperaturach.

Innymi słowy mówiąc, optymalnym roz-
wiązaniem jest zakup dwóch rodzajów wę-
gla, które wykorzystasz odpowiednio w cie-
plejsze i chłodniejsze dni. Nadal jednak nie 
odpowiedzieliśmy na pytanie,  który węgiel 
daje najwięcej ciepła. Wiele zależy od sorty-
mentu opału, czyli jego wielkości oraz rodzaju 
kotła. Stosunkowo popularnym i wydajnym 
rozwiązaniem jest ekogroszek, który cha-
rakteryzuje niska zawartość siarki i popio-
łu. Często jest on jednak droższy i przeznaczo-
ny do spalania przede wszystkim w kotłach re-
tortowych. Najlepszym sortymentem węgla 
może się okazać orzech, który pasuje do wła-
ściwie każdego kotła zasypowego. Dopiero te-
raz jesteś w stanie dokonać świadomego po-
równania cen. Warto też wiedzieć, że są takie 
składy jak Węglo-Drew, które oferują oba sor-
tymenty w podobnych cenach. 

Kilka wskazówek na koniec

Wybierając węgiel, kieruj się przede 
wszystkim jego wartością opałową, zawar-
tością popiołu oraz pochodzeniem, dzięki cze-
mu określisz jakość towaru. Na co jeszcze war-
to zwrócić uwagę? Sprawdź uczciwość składu, 
w którym zamierzasz dokonać zakupu. Jeże-
li sprzedawca bez problemu informuje o pa-
rametrach węgla, posiada certyfikat potwier-
dzający jego jakość oraz dokumentuje proces 
ważenia, to znak, że masz do czynienia z uczci-
wą obsługą. Pamiętaj, że masz prawo do rze-
telnej informacji.  Zapytaj, czy  wraz z zaku-
pem opału otrzymasz komplet dokumen-
tów – paragon, wydruk z wagi oraz certyfikat 
jakości, które ostatecznie potwierdzą wiary-
godność składu. Ważną wskazówką będą rów-
nież udogodnienia takie jak transport zamó-
wionego węgla do domu wraz z rozładunkiem 
HDS-em czy możliwość płatności kartą bezpo-
średnio u kierowcy. 
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Nie przerywajmy i nie odkładajmy Nie przerywajmy i nie odkładajmy 
leczenia onkologicznego!leczenia onkologicznego!

Ośrodek Radioterapii w Za-
mościu przez cały okres 
pandemii diagnozuje  

i leczy pacjentów onkologicz-
nych zachowując reżim sanitarny.

Każdy pacjent onkologicz-
ny potrzebujący konsultacji, po-
rady, leczenia może zgłosić się do 
Ośrodka NU-MED Centrum Dia-
gnostyki i Terapii Onkologicznej 
Zamość Sp. z o. o.

NU-MED Centrum Diagnosty-
ki i Terapii Onkologicznej Zamość 
Sp. z o o.

Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
Tel. Rejestracja 84 535 98 00
Tel kom: 517 044 131
www.nu-med.pl

http://weglo-drew.pl/oferta/wegiel
http://www.weglo-drew.pl/blog/jaki-wegiel-daje-najwiecej-ciepla-ktory-wybrac/


Dzięki zgłoszeniom od 
mieszkańców i czujności 
strażników miejskich, w 

ostatnim czasie udało się urato-
wać cztery osoby przed zamar-
znięciem. Wszystkie znajdowa-
ły się w stanie zagrożenia zdro-
wia i życia.

Informacje o ludziach potrze-
bujących pomocy przekazywa-
li do Straży Miejskiej w Zamo-
ściu mieszkańcy, dzwoniąc na nu-
mer alarmowy 986. Jedną z ta-
kich osób znaleźli strażnicy, którzy 
podczas patrolowania miasta za-
wsze zwracają szczególną uwagę 
na tych, którym może grozić wy-
chłodzenie.

Strażnicy kilka razy dziennie 
odwiedzają miejsca, gdzie zwy-
kle przebywają bezdomni: ogród-
ki działkowe, pustostany, altany 
itp. Ilekroć funkcjonariusze Straży 
Miejskiej spotykają osoby potrze-
bujące pomocy, osoby bezdom-
ne, proponują np. przewiezienie 

do Schroniska dla bezdomnych 
im. Św. Brata Alberta, gdzie mogą 
otrzymać niezbędną pomoc.

Informacje o miejscach poby-
tu bezdomnych można zgłaszać 
bezpośrednio do Straży (tel. alar-
mowy 986), na Policję (112, 997) 
czy do Pogotowia Ratunkowego 
(999).

Nie przechodźmy obojętnie 
obok osób śpiących na ławkach, 
na przystankach, ludzi nietrzeź-
wych, czy też osłabionych – na-
sza reakcja może uratować ko-
muś życie.

źródło: UM Zamość

Prawie 1,5 mln zł w ciągu 
ostatnich pięciu lat przezna-
czyło Miasto Zamość na do-

finansowanie wymiany starych, 
nieefektywnych urządzeń grzew-
czych. W budżecie na rok 2021 za-
rezerwowano na ten cel 300 tysię-
cy złotych, dzięki czemu stare pie-
ce węglowe będą mogły być za-
stąpione nowymi, ekologicznymi 
urządzeniami. Nabór wniosków 
zaplanowano w marcu.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, tak i w tym roku, o dofinan-
sowanie będą mogą starać się oso-
by fizyczne, prawne, przedsiębior-
cy. Dofinansowanie dla osób fizycz-
nych wyniesie 60% kosztów inwe-
stycji (obejmującej demontaż sta-
rego urządzenia, zakup i montaż 
nowego), ale nie więcej niż 6 tys. 
złotych. Program jest adresowany 
również m.in. do wspólnot miesz-
kaniowych.

„Zachęcamy mieszkańców do 
skorzystania z dofinansowania i 
wymiany pieca, ponieważ auto-
matyczne mierniki jakości powie-

trza systemu Airly, które działają 
na terenie Zamościa, wskazują, że 
jakość powietrza w mieście bywa 
zła, a mieszkańcy skarżą się na dym 
i smog. Piece ekologiczne to nie tyl-
ko korzyść dla środowiska, ale i do-
mowego budżetu”- mówi dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Zamość Jarosław Miechowiecki.

Trwają przygotowania do prze-
prowadzenia naboru wniosków, 
który zaplanowano na marzec 2021 
r. Od 1 lutego na stronie interneto-
wej www.zamosc.pl  oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej (w za-
kładce: informacje o środowisku 
– wnioski) udostępnione zosta-
ną wzory wniosku wraz z załączni-
kami oraz Regulaminem udziela-
nia dotacji. Wnioski będą dostępne 
także w Biurze Obsługi Interesanta 
(parter Ratusza, ul. Rynek Wielki 13) 
oraz budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Partyzantów 10.

Zasady wymiany pieca i skorzy-
stania z dotacji, pozostają niezmie-
nione. Mieszkańcy we własnym za-

kresie wybierają wykonawcę/insta-
latora, również sami zajmują się ze-
złomowaniem starego urządzenia, 
ale dopiero po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie z Miastem Za-
mość. Regulamin udzielania dota-
cji nie przewiduje dofinansowania 
w sytuacji, gdy urządzenie zostanie 
wymienione już wcześniej. Wnioski 
będzie można składać po ogłosze-
niu naboru.

Pracownicy Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska UM Zamość są do dyspozycji 
i udzielają informacji pod nr tel. 84 
677 24 38.

źródło: UM Zamość

W kamaszeW kamasze

„Jaka to melodia” zagrała dla Stowarzyszenia „Jaka to melodia” zagrała dla Stowarzyszenia 
„Krok za krokiem” w Zamościu„Krok za krokiem” w Zamościu

Ponownie dołożą do piecaPonownie dołożą do pieca

Zawiozą na szczepienieZawiozą na szczepienie

Ostatki on-lineOstatki on-line

W niedzielę 17 stycznia 2021 ro-
ku mogliśmy obejrzeć kolej-
ny odcinek programu „Jaka 

to melodia”. Było to wydanie specjal-
ne poświęcone muzyce z filmów i se-
riali. O nagrodę pieniężną z przezna-
czeniem na wybrany cel charytatyw-
ny walczyły trzy znakomite wokalist-
ki: Anna Jurksztowicz, Urszula i Kasia 
Stankiewicz. 

Rundę finałową brawurowo roze-
grała Kasia Stankiewicz, zdobywając 
główną nagrodę. Do tej puli dołączy-
ły też pieniądze wygrane przez Urszu-
lę i Annę Jurksztowicz, co dało w su-
mie kwotę 14 110 zł. Uczestniczki zdecy-
dowały, że swoją wygraną przekażą na 
rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w 
Zamościu. Pieniądze te, jak się dowiadu-
jemy, wesprą cele statutowe stowarzy-
szenia, w tym najważniejszy: budowę II 
etapu kompleksu Terapeutyczno-Opie-
kuńczego na ul. Kresowej 24 -   II etapu 
Rodzinnego Domu - Domu, w którym 
zamieszkać ma 28 dorosłych osób z nie-
pełnosprawnościami.

Miasto Za-
mość reali-
zuje za-

danie zlecone 
przez Wojewo-
dę Lubelskie-
go polegające 
na organizowa-
niu dowozu do 
punktu szcze-

pień osób, któ-
re nie mogą 
samodziel-
nie dotrzeć 
na szczepie-
nie na SARS- 

CoV-2.

Transport 
przeznaczony 
jest dla:

- osób niepełnospraw-
nych, tj. posiadających 
aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o 
kodzie R lub N lub od-
powiednio I grupę z 
w/w schorzeniami

- osób mających 
obiektywne i niemoż-
liwe do przezwycięże-
nia we własnym zakre-
sie trudności w samo-
dzielnym dotarciu do 
najbliższego miejsca 
zamieszkania punktu 
szczepień.

Uzgodnienie do-
wozu na szczepie-
nie jest możliwe wy-

łącznie po ustaleniu przez 
pacjenta terminu i miej-
sca szczepienia w punkcie 
szczepień.

Zgłoszenia na dowóz 
przyjmowane są w dni ro-
bocze w godzinach 7:00- 
22:00 pod numerem tele-
fonu 986 lub 84 639 93 41- 
Straż Miejska w Zamościu. 
Osoby obsługujące infoli-
nię nie dokonują rejestracji 
na szczepienia. 

Informacje na temat 
Narodowego Programu 
Szczepień przeciw CO-
VID-19 znajdują się na stro-
nach: www.gov.pl oraz 
www.pacjent.gov.pl 

źródło: UM Zamość

Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym „Krok 
za krokiem" w Zamościu zapra-

sza do uczestnictwa w wydarzeniu 
pn.: "X Charytatywne Ostatki Online 
- mimo wszystko", które odbędzie się 

13.02.2021 r. o godzinie 20:00 w for-
mie premiery filmu na Facebooku i 
kanale YouTube.

"Drodzy Przyjaciele pragniemy Was 
zaprosić do wspólnego wspominania cza-
sów gdy spotykaliśmy się w Hotelu Car-
skie Koszary. W programie m.in. prezenta-
cja atrakcyjnych wyrobów rękodzieła na-
szych Wychowanków, kolaż wspomnień 
oraz konkurs tańca, w którym będziecie 
mogli być jurorami. Prosimy zarezerwuj-
cie swój czas i bądźcie razem z nami." - za-
chęca Maria Król, Prezes Stowarzyszenia 
"Krok za krokiem.

Patronat Honorowy nad wydarze-
niem sprawuje Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk.

Druhowie z Płoskiego coraz Druhowie z Płoskiego coraz 
lepiej wyposażenilepiej wyposażeni

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Płoskiem jest jedną z 12 jed-
nostek na terenie gminy Za-

mość. Tworzy ją ponad 70, druhów 
z czego 15 ma uprawnienia do bra-
nia udziału w akcjach ratowniczych. 
Idea ratowania życia, zdrowia oraz 
mienia towarzyszy tej jednostce od 
1928.r, kiedy to została założona.

Druhowie OSP Płoskie działają 
aktywnie cały czas, najlepszym te-
go przykładem jest pomyślnie prze-
prowadzana zbiórka złomu oraz fun-
duszy na zakup używanego ciężkie-
go wozu bojowego, która odbyła się 
w listopadzie ubiegłego roku. Miesz-
kańcy miejscowości na terenie któ-
rych działa jednostka, ochoczo od-
powiedzieli na apel. W ten sposób na 
terenie Płoskiego i Siedlisk udało się 
uzbierać ponad 25 ton złomu, warte-
go pokaźną sumę. W efekcie pomyśl-
nie przeprowadzonej zbiórki, już 3 
tygodnie po jej rozpoczęciu strażacy 
pozyskali niezbędną kwotę oraz za-
kupili upragniony wóz bojowy. Do-
tychczas jednostka posiadała jedy-
nie lekki samochód pożarniczy, któ-
ry ograniczał ich udział w akcjach ra-
towniczych.

Mimo sukcesów, druhowie nie 
spoczywają, ponieważ ciągle szuka-
ją sposobów na pozyskiwanie fundu-
szy oraz nowego sprzętu ratującego 
życie i mienie. Pomocną dłoń wycią-
gnął poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Sławomir Zawiślak, mieszka-
niec Płoskiego oraz Druh Honorowy 
OSP Płoskie. Oprócz wsparcia i udzie-
lenia wielu cennych porad pomógł w 
pozyskaniu dużej kwoty pieniężnej 
oraz torby pierwszej pomocy PSP R1.

Wraz z zakupem wozu bojowe-
go, pozyskiwaniem nowego sprzę-
tu oraz ciągłym rozwijaniem się, jed-
nostka jest jeszcze lepiej przygoto-
wana do każdych działań. OSP Pło-
skie nadal prowadzi zbiórkę fundu-
szy na wyposażenie wozu bojowego 
oraz sprzęt ratowniczy, środki moż-
na przekazywać przelewem na kon-
to bankowe OSP Płoskie 43 1140 2004 
0000 3702 7848 0814 (MBank). Istnie-
je, także możliwość przekazania 1% 
podatku z PIT. Strażacy z góry dzięku-
ją za każde wsparcie oraz pozostają w 
gotowości do pomocy innym.

materiał nadesłany

Nieobojętność ratuje życieNieobojętność ratuje życie

http://www.zamosc.pl
http://www.gov.pl
http://www.pacjent.gov.pl


W pandemicznych oko-
licznościach przyszło 
nam radować się nie-

zwykłą rocznicą jubileuszu bi-
blioteki. Obostrzenia, sanitar-
ny reżim, ograniczony dostęp 
– tłamszą nieco nasze plany. 
Nie poddajemy się jednak i – 
tam, gdzie się tylko da - przy-
pominamy o swoim istnieniu. 
Biblioteka jako jedna z nie-
licznych instytucji może bo-
wiem funkcjonować – i udo-
stępniać swoje zbiory czytel-
nikom. To kolejny dowód na 
to, że najlepiej i najbezpiecz-
niej jest w bibliotece. 

Już w roku ubiegłym – z 
zachowaniem reżimu sanitar-
nego - rozpoczęliśmy przygo-
towania do obchodów jubile-
uszowych. W ramach Bibliote-
ki Stulecia wydaliśmy dotych-

czas dwie publikacje Wiosna 
w reżimie sanitarnym Bogda-
na Nowaka i zbiór opowiadań 
naszej pracownicy Marleny Ja-
rosz zatytułowany Starsza pani 
spod piątki i inne opowiadania. 
Kolejnym wydawnictwem bę-
dzie bibliofilska edycja Kalen-
darza dziennego – który rodzi 
się gdzieś pomiędzy wszyst-
kimi innymi ważnymi z punk-
tu widzenia biblioteki działa-
niami. 

W bieżącym roku Książnica 
– mamy taką nadzieję, stanie 
się inicjatorką wielu przedsię-
wzięć w przestrzeni miejskiej 
związanych z książką, czytel-
nikiem i biblioteką. Zaczyna-
my od urodzin Leśmiana. Dzię-
ki uprzejmości prezesa MZK 
Krzysztofa Szmita z naszej ini-
cjatywy i z udziałem Czytelni-

ków biblioteki wybrzmią w wy-
branych autobusach na prze-
łomie stycznia i lutego wiersze 
Bolesława Leśmiana Dziewczy-
na i Srebroń.  Zasłuchajcie się 
Państwo razem z nami. W poło-
wie lutego przypomnimy, co o 
Zamościu napisała Maria Dąb-
rowska. W następnych miesią-
cach w ramach akcji W komu-
nikacji z literaturą usłyszycie 
Państwo kolejne teksty wybra-
nych autorów.

Tak więc, Rok 2021 rozpo-
czynamy głośnym czytaniem 
w przestrzeni miejskiej. Plan 
mamy ambitny i atrakcyjny – 
odwiedzajcie nas Państwo, za-
glądajcie na naszą stronę in-
ternetową, śledźcie nasz pro-
fil na Facebooku i nasłuchujcie 
w lokalnych mediach – będzie 
się działo – na ile pozwoli czas, 
okoliczności i zasoby ludzkie. 
Biblioteka miejska – choć stu-
latka – stoi na solidnym funda-
mencie i opiera się na swoich 
Czytelnikach. Bądźmy RAZEM. 

PIOTR PIELA
Książnica Zamojska

im. S. K. Zamoyskiego  
w Zamościu

Biblioteka StuleciaBiblioteka Stulecia

Ku pamięci wybitnego poetyKu pamięci wybitnego poety

Chcą ronda w NieliszuChcą ronda w Nieliszu

Nowa rola starej szkołyNowa rola starej szkoły

Budynek i teren byłej szkoły podsta-
wowej w miejscowości Lipsko Polesie 
(Gm. Zamość) przeszedł prawdziwą 

metamorfozę. Obiekt został przebudowany 
i dostosowany do spełniania nowej funkcji. 
Teraz mieścić się tu będzie Centrum Geotu-
rystyczne. Kompleks swoją działalność roz-
pocznie już wiosną tego roku.

Inwestycja powstała w ramach  projek-
tu „RoweLove Roztocze – razem pomimo 
granic” realizowanego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
-Ukraina 2014-2020. W ramach zadania prze-
budowano budynek byłej Szkoły Podstawo-
wej w Lipsku Polesiu z przeznaczeniem na 
Centrum Geoturystyczne wraz z uzbrojeniem 
terenu, budową budynku sanitarno–gospo-
darczego, budową altany, oraz wykonano ro-
boty związane z rozbiórką istniejących bu-
dynków gospodarczych. Zamontowano rów-
nież słupki do pomiaru ruchu turystycznego.

Obecnie trwa ostatnie doposaża-
nie obiektu. Dostarczany jest sprzęt AGD do 
kuchni, sprzęt komputerowy i multimedialny 
do sal szkoleniowych, meble do kuchni, po-
mieszczeń gospodarczych i pokojów nocle-
gowych. Wiosną Centrum otrzyma także wy-
posażenie w sprzęt turystyczny (rowery, kijki 
do nordic walking) i uruchomi swoją działal-
ność.

Budynek Centrum Geoturystycznego jest 
w pełni przystosowany do użytkowania przez 
osoby niepełnosprawne (podjazdy, brak pro-
gów, szerokie drzwi, przystosowana toaleta 
z łazienką). Podjazdy na całym terenie wokół 
budynku są dostosowane do poruszania się 
wózków, nie posiadają progów lub krawężni-
ków. Wiata turystyczna i budynek gospodar-

czy są na tym samym poziomie gruntu i za-
pewniają swobodny dostęp dla wszystkich 
osób.

Jak informuje Gmina Zamość - Centrum 
Geoturystyczne w Lipsku Polesiu będzie miej-
scem organizacji m.in. zawodów sportowych, 
rajdów, festiwali, wycieczek, miejscem pro-
mocji i budowania tożsamości regionu. Bę-
dzie to centralna baza turystyczno-rekreacyj-
na Gminy Zamość umiejscowiona po drodze 
na Roztocze.

Celem projektu „RoweLove Roztocze – ra-
zem pomimo granic” jest promocja i zacho-
wanie dziedzictwa naturalnego poprzez dzia-
łania w infrastrukturę turystyczną, stworze-
nie produktów turystycznych skutkujących 
wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz 
poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza 
polskiego i ukraińskiego.

Partnerami projektu z Polski są: Gmina Za-
mość (Lider Projektu),  Województwo Lubel-
skie,  Roztoczański Park Narodowy. Ze stro-
ny ukraińskiej partnerami projektu są: Jawo-
rowski Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzesze-
nie Samorządów “Euroregion Karpaty-Ukra-
ina”,  Departament Ekologii i Zasobów Natu-
ralnych Lwowskiej Obwodowej Administracji 
Państwowej.

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskie-
go w Zamościu zachęca do oglądania 
ekspozycji online – Krzysztof Kamil 

Baczyński – wystawa z okazji 100. rocznicy 
urodzin.

Prezentacja dostępna jest od 15 stycznia 
2021 r. na portalach społecznościowych Bi-
blioteki: YouTube, Facebook.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI (22 stycz-
nia 1921 r. – 4 sierpnia 1944 r.) – ps. Jan Bugaj, 
Emil, Jan Krzyski, Krzysztof, Piotr Smugosz, 
Krzysztof Zieliński, Krzyś. Polski poeta cza-
su wojny, podchorąży, żołnierz Armii Krajo-
wej, podharcmistrz Szarych Szeregów. Zginął 
w czasie Powstania Warszawskiego jako żoł-

nierz batalionu Parasol Armii Krajowej. Naj-
bardziej znane wiersze Baczyńskiego to: Ele-
gia o… [chłopcu polskim], Mazowsze, Histo-
ria, Spojrzenie, Pragnienia, Ten czas, Pokole-
nie, Biała magia, Gdy broń dymiącą z dłoni 
wyjmę…, Polacy.

W 2021 r. przypada setna rocznica urodzin 
poety, jednego z najwybitniejszych przedsta-
wicieli poetów Pokolenia Kolumbów. 27 listo-
pada 2020 r. Sejm ustanowił patronów 2021r.: 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława 
Lema, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Ró-
żewicza, będzie to także rok Konstytucji 3 Ma-
ja oraz kard. Stefana Wyszyńskiego.

- materiał nadesłany

Urząd Gminy Nielisz poinformował, że 
powstała wstępna koncepcja przebu-
dowy skrzyżowania w Nieliszu oraz 

mostu na drodze nr 837. Przeprowadzono 
już pierwszą konsultację i jest duża szan-
sa na końcowy projekt do listopada 2021 r. 
Przy realizacji tego zadania powstanie no-
wa nawierzchnia asfaltowa oraz przedłu-
żona będzie ścieżka rowerowa „Roweriada 
Nieliska”. 

- „Inwestycja z pewnością poprawi bezpie-
czeństwo na tzw. „krzyżówce” w Nieliszu, po-
prawi stan techniczny mostu oraz ułatwi rowe-

rzystom dojechanie do szlaku Green Velo i przy-
ległego do niego dworu w Stawie Noakowskim. 
Słuszność inwestycji jest niezwykle uzasadnio-
na. Skorzystają najbardziej nasi mieszkańcy, 
którym łatwiej i bezpieczniej będzie się poru-
szać na tym obszarze. O dalszych etapach pla-
nowanej inwestycji będziemy informować na 
bieżąco. Trzymamy kciuki za powodzenie reali-
zacji zadania." - czytamy w komunikacie na fa-
cebookowym profilu Urzędu Gminy Nielisz.

Planowany termin realizacji przedsię-
wzięcia to rok 2023.



W trakcie bieżącego se-
zonu grzewczego, 
od początku wrze-

śnia 2020r. do połowy stycz-
nia 2021r., na terenie powia-
tu zamojskiego w odnotowa-
no 58 pożarów w budynkach 
mieszkalnych, z których aż 31 
dotyczyło zapalenia się zale-
gającej sadzy w przewodzie 
dymowym. Straty wyniosły 
w przedziale między 1-5 ty-
sięcy złotych. 

W jednym przypadku (Nie-
lisz, 7 grudnia) pożar sadzy 
spowodował zapalenie się wy-
posażenia części użytkowej 
domu, gdzie straty określo-
no na 30 tysięcy. W pozosta-
łych przypadkach straty wy-
nosiły od 1 do 5 tysięcy i do-
tyczyły uszkodzenia komina. 
Ponadto niewłaściwe składo-
wanie materiałów palnych, by-
ło przyczyna powstania poża-
rów w kotłowni. We wskaza-
nym okresie zamojscy strażacy 
odnotowali 8 interwencji zwią-
zanych z pomiarem na zawar-
tość tlenku węgla. W 5 przy-
padkach, stwierdzono wystę-
powanie tego trującego gazu, 
z czego w jednym przypad-
ku (Żdanów, 23 grudnia, gdzie 
wystąpiło jego niezbyt duże 
stężenie), doszło do zasłabnię-
cia starszej osoby, która trafiła 
do szpitala na obserwację. 

Tlenek węgla, potocznie 
nazywany czadem, jest gazem 
silnie trującym bezbarwnymi 
bezwonnym, którego obecno-
ści zmysły ludzkie nie są w sta-
nie wykryć. Tylko czujnik tlen-
ku węgla jest w stanie wykryć 
jego obecność. Gaz ten po-
wstaje w wyniku niepełne-
go spalania (niedobór tlenu) 
w urządzeniach ogrzewczych. 
Tlenek węgla uniemożliwia 
prawidłowe rozprowadzenie 
tlenu we krwi, w dużych stę-
żeniach może powodować 

uszkodzenie mózgu oraz in-
nych narządów, a w konse-
kwencji nawet śmierć.

Najprostszym sposobem 
zabezpieczenia naszych do-
mów i mieszkań przed zagro-
żeniem pożarowym jest zain-
stalowanie (u góry  pomiesz-
czenia) czujki pożarowej, a w 
przypadku tlenku węgla czuj-
nika tlenku węgla. Wskazane 
urządzenia w bardzo krótkim 
czasie, są w stanie wykryć za-
grożenie, a głośny sygnał aku-
styczny pozwoli na podjecie 
właściwych działań (czynności 
gaśniczych lub opuszczenie 
zagrożonego pomieszczenia). 
Urządzenia takie można nabyć 
w sklepach budowlanych, a ich 
konserwacja wiąże się jedynie 
z wymianą baterii 9V. 

W nawiązaniu do ogólno-
polskiej kampanii "Czujka na 
straży Twojego bezpieczeń-
stwa”, której nadrzędnym ce-
lem jest zmniejszenie ilości po-
żarów w budynkach mieszkal-
nych oraz zmniejszenie ilości 
osób poszkodowanych w tego 
rodzaju zdarzeniach, strażacy 
apelują o przestrzeganie ele-
mentarnych zasadach bezpie-
czeństwa takich jak:

• stosowanie zabezpie-
czeń tj. czujniki tlen-
ku węgla i czujki po-
żarowe, 

• oczyszczanie komi-
nów z zalegającej sa-
dzy - raz na 3 miesią-
ce (w budynkach jed-
norodzinnych czyn-
ność można wykonać 
samodzielnie przy za-
chowaniu zasad bez-
pieczeństwa),  

• zapewnienie szczel-
ności przewodów od-
prowadzających spa-
liny,

• zachowanie odległo-
ści min. 1m, przy skła-
dowaniu materiałów 
palnych (opał, ubra-
nia, papier) w pobliżu 
pieca c.o. oraz urzą-
dzeń i instalacji na-
grzewających się do 
temperatury przekra-
czającej ponad 100 
0C,

• zapewnienie właści-
wej cyrkulacji powie-
trza (nie wolno zasła-
niać kratek wentyla-
cyjnych), warto jest 
stosować nawiewniki 
okienne, 

• stosowanie urządzeń 
grzewczych, posiada-
jących dopuszczenia,  

• zapewnienie okre-
sowych przeglądów 

urządzeń grzew-
czych.

W ostatnim czasie na tere-
nie powiatu wystąpiły 3 poża-
ry budynków mieszkalnych,w 
których śmierć poniosły 3 oso-
by. Przyczyną pożarów by-
ło: zbyt bliskie występowanie 
materiałów palnych przy urzą-
dzeniu grzewczym, niewłaści-
we zastosowanie urządzenia 
grzewczego oraz zaprószenie 
ognia. „Zwracam się z gorą-
cym apelem o rozwagę w se-
zonie grzewczym, o wykona-
nie obowiązków nałożonych 
na właściciela jak również 
przestrzeganie elementar-
nych zasad bezpieczeństwa, 
po to by sytuacji tragicznych 
było jak najmniej” - mł. bryg. 
Andrzej Szozda,   Oficer Praso-
wy Komendy Miejskiej PSP w 
Zamościu.

Rozwaga uchroni od pożaru - strażacy apelująRozwaga uchroni od pożaru - strażacy apelują ZUS wysyła pityZUS wysyła pity

Na przełomie stycznia 
i lutego Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych 

wyśle swoim klientom de-
klaracje podatkowe za 2020 
rok. Formularze trafią do 
osób, które w ubiegłym 
roku chociaż raz pobrały 
świadczenie z ZUS, np. eme-
ryturę, rentę lub zasiłek.

Większość osób otrzy-
ma PIT-40A. To gotowe rozli-
czenie dla emerytów i renci-
stów, którzy przynajmniej w 
grudniu pobierali świadcze-
nie z ZUS i nadal je otrzymu-
ją. Na tej samej zasadzie PIT-
-40A trafia też do osób, któ-
re korzystają ze świadczenia 
przedemerytalnego, nauczy-
cielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego czy renty so-
cjalnej.

Co ważne, w tym roku 
ZUS nie rozlicza świadcze-
niobiorców, którzy mają nad-
płatę podatku. Oni otrzyma-
ją PIT-11A (czyli informację o 
dochodach), a zwrot nadpła-
ty dostaną bezpośrednio z 
urzędu skarbowego w ciągu 
45 dni od złożenia zeznania 
podatkowego. Jeśli nie mieli 
innych dochodów niż świad-
czenie z ZUS i nie korzystają z 
ulg podatkowych, to nie mu-
szą składać zeznania PIT-37 
lub PIT-36.

Informacje o dochodach

Prawie wszyscy pozosta-
li otrzymają z ZUS informację 

o dochodach, czyli PIT-11A. 
Chodzi głównie o klientów, 
którym w ubiegłym roku Za-
kład wypłacił zasiłki: choro-
bowe, opiekuńcze lub ma-
cierzyńskie. PIT-11A dostanie 
też część emerytów i renci-
stów, na przykład ci, którzy 
rozliczają się razem z mał-
żonkami.

Dostałem PIT z ZUS – co da-
lej?

Dla osób, które nie mia-
ły dodatkowych dochodów 
poza świadczeniem z ZUS i 
nie zamierzają odliczyć żad-
nych ulg podatkowych, PIT-
-40A jest gotowym rozlicze-
niem podatku. Pozostali po-
winni potraktować ten for-
mularz tak samo, jak infor-
mację o dochodach.

1% na cele charytatywne

Każdy emeryt i rencista 
może przekazać „1 procent” 
podatku na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego. Je-
żeli jest to ta sama organiza-
cja, którą świadczeniobior-
ca wsparł w roku ubiegłym, 
to nie musi składać dodat-
kowych dokumentów. Nato-
miast podatnik, który chce 
zmienić odbiorcę „1 procen-
ta”, powinien dostarczyć do 
urzędu skarbowego wypeł-
niony druk PIT-OP.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS  

w województwie lubelskim

Seat Toledo, chłodnica, lampy 
przód, tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 
10s., 2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania 
do samochodu lub ciągnika, z 

głowicą, wyrób fabryczny, stan 
dobry. Tel. 602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 
3,900 zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumula-
tor 6 v, 12 volt i 24 volt. Tel. 

602 180 9

Części do Kamaza nowe i uży-
wane. Tel. 602 180 912

Sprzedam Honda Civic 1.6 ben-
zyna 2002r. 142 TKM. Tel. 693 

394 372

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5500 zł, przebieg 45 000. Tel.  

500 582 289

Sortownik mały na kamienie. 
Tel. 536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do cią-
gnika. Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 
536 772 779

4 opony używane wielosezono-
we. Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie pali-

wa. Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik 
Poznaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 
sztuki. Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator gru-

dziądzki 16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. 
Tel. 84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota 
Verso 205/55 R16. Tel. 722 

100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 

508 079 632

Sprzedam Seata Ibizę, 2002, 
1,2l, tanio. Tel. 505 533 878

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja 
bawełna. Tel. 664 515 599

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 zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam całe koła zimo-
we, mało używane. Tel. 661 

289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 
mtg, przegląd i OC zapłaco-

ne, 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 Za-

mościa. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsa-
czo - zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 

796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Czę-
ści używane do Forda Gala-

xy od A do Z. Przyczepka samo-

chodowa bez dokumentów. Tel. 
515 796 951

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

deski, kantówka, silniki elektrycz-
ne. Tel. 515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 
kW, cyrkulatka +2 piły z dasz-

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

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 jednoosio-
wy. 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

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

Dacia Sandero 2014 rok, prze-
bieg 35 tysięcy km, cena 14 tys 

zł. Tel. 604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ 
austria za wóz platformę. Przy-

czepka mocna bez dokumentów. 
Urządzenie do załadunku bel sło-
my. 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, za-
rejestrowany, sprawny tech-

nicznie. Tel. 660 358 211

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

właściciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zareje-
strowana, sprawna technicz-

nie. Tel. 660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tan-
dem, niska na 16” 3xmm. Tel. 

503 358 470

Samochód Ford Fokus 2008 r., 
przebieg 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 za-

miana. Bale, deski, kantówki, sil-
niki elektr. Tel. 84 681 87 60

Beczka 600 l. zamontowana na 
wozie przystosowanym do cią-

gnika. Beczka 600 l. luzem. Urzą-
dzenie do załadunku słomy, bel. 
Tel. 84 681 87 60

Sprzedam koparkę konną do 
ciągnika, c. 350 zł do uzg. Tel. 

530 486

Wynajmę samochód dostaw-
czy o większej ładowności do 

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

TO MIEJSCE 
CZEKA NA CIEBIE!
TEL.: 730 210 777



SPRZEDAM
Lokal na działalność gosp. 100m2, 

Zamość. Tel. 733 851 482

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

wolnorynkowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprze-
dam lub zamienię na parter 

lub do II piętra z windą. Tel. 609 
510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nie-
lisz) o powierzchni 0,56, c. 15,5 

tys. Zł. Tel. 500 204 533

Dom w zabudowie bliźniaczej w 
Zamościu. Docieplony, kryty bla-

chą, okna PCV. Działka 348m2, bu-
dynek gospodarczy, wszystkie me-
dia, cena do uzg. Tel. 84 638 59 08

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 

696 922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Pił-
sudskiego o pow. 32 m2: pokój, 

kuchnia, przedpokój, łazienka z wc 
oraz pomieszczenia przynależnego 
piwnicy o powierzchni 4,54 m2. Tel 
609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowla-
ne o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice 

Szczebrzeszyna. Tel. 515 796 951

Domek 30m2 na działce 2 ary. Tel. 
515 796 951

Sprzedam dom drewniany 
ocieplony, otynkowany, na dział-

ce 39 ar. Działka ogrodzona, sad, 
orzechy włoskie. 130 000zł, okolice 
Zamościa. Tel. 503 702 137. Dzwo-
nić po godzinie 12.00

Działkę budowlaną pod Zamo-
ściem sprzedam w dobre ręce. 

Tel. 730 253 366

Działka rolna 4ha, 10km od Za-
mościa. Tel. 786 012 542

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Maj-
danie Wielkim, pow. Krasnob-

ród, 0,75 ha lasu, 1,5 ha pola. Tel 
696 815 519

Sprzedam działki budowalne pod 
Zamościem w dobrej cenie. Tel. 

730 253 366

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 

579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. 
Krynice. Tel. 660 936 030

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

730 253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszyst-
kie media, z gazem, oś. Sitaniec. 

Tel. 502 297 626, 530 444 480.

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

Trzy działki budowlane pod mia-
stem, 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 za-

mieszkania lub na turystykę. Tel. 
515 796 951

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

Dom 200 m2 z budynkami gospo-
darczymi na 200-arowej działce 

w Jarosławcu. Tel. 512 890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Ła-
buniach ul. Lipowa prąd, woda, 

gaz. Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. Tel. 602 
362 609

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowia-
ków. Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami 
gospodarczymi 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

Działka rolna 4 ha, 10 km od 
Zamościa. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudo-
wy 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 Za-
mościu, ul. Partyzantów (2-ga li-

nia zabudowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. 
Starowiejska. 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, zie-
mię 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 garaż na Szopinku – 
Hrubieszowska. Tel. 602 375 751

Dom + stodoła, działka 24 ary, 
woda z ujęcia, prąd. Na Rozto-

czu. Tel 508 874 307

Dom piętrowy na działce 15-aro-
wej, wykończony, do zamieszka-

nia, Płoskie. Tel. 607 934 520

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 
piętrze bezczynszowe umeblo-

wane na nowym osiedlu. Tel. 881 
600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane wa-

runki zabudowy. 60000 zł. Tel. 
531362025

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

czyn. Tel. 511 797 664

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 
Zamościa, uzbrojona. Tel. 509 

945 093

Działka bud. 18 arów, Zamość 
Osiedle Królewskie, ul. Batorego. 

Tel. 664 334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Pa-
nieńska. 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 gospodarczy-
mi. Tel. 662 547 449

Działkę rolną o pow. 3 ha, położo-
na przy asfaltowej drodze gmin-

nej w miejscowości Płoskie. Tel. 504 

562 058

Do sprzedania: Działka w Sita-
niec Błonie 435 z dwoma doma-

mi jeden z nich zamieszkalny, drugi 
w stanie surowym oraz z czterema 
oddzielnymi działkami o łącznej po-
wierzchni 4,31 ha. Kontakt: annaki-
szczak3@gmail.com 

KUPIĘ
Kupię dom, mieszkanie, działkę w 

Zamościu lub na przedmieściu. 
Pilne Tel. 505 705 989

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. Tel. 

792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskiego/

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w okolicach Wy-

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w Zamościu w oko-

licach 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 
zamieszkania w Zamościu lub 

okolicy, cena do 80 tys., ewentual-
nie mieszkanie. Tel. 739 409 674

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

Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej 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 okoli-
cy Zamościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyj-
ną albo ogródek działkowy - Za-

mość i okolice. Tel. 793 061 934 

WYNAJMĘ 
Wynajmę pokój jednoosobo-

wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 
516 055 166

Do wynajmu ładna kawalerka, ul. 
Peowiaków, II piętro, kompletnie 

wyposażona. Tel. 84 627 52 78

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Wynajmę kawalerkę ul. Peowia-
ków, 33m2, umeblowana tel. 

84 62 75 278

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli 
Justowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, kuchnia, łazienka. Tel. 609 

204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna 
umeblowana kawalerka przy ul. 

Orzeszkowej, cena najmu – 1100 
(do negocjacji) +media, czynsz pła-
ci właściciel, wymagana kaucja 
1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w 
bloku 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 gospo-
darczą, 50 mkw, Zamość, 

Wiszyńskiego. Tel. 608 646 753

Garaż przy Sikorskiego. Tel. 533 
556 556

Wynajmę lokal 50m2, świet-
na lokalizacja, przy ul. Hrubie-

szowskiej, obok Hop Stop. Tel. 697 
062 609

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

od Zamościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, ume-
blowaną kawalerkę 30m2, ul. 

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

Kawalerka umeblowana - 3 pię-
tro, 31 mkw. Zamość, ul. Kie-

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

Stancja dla uczennic. Tel. 510 
518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuch-
nia + łazienka, 30m2. Stan-

cja 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 Zamościu, 46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 
1351ar. Cena 675 tys. zł

 X Działka  budowlana 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.

 X Gospodarstwo i magazyny 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-Sie-
lec gm. Krynice. Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

mailto:annakiszczak3@gmail.com
mailto:annakiszczak3@gmail.com


SPRZEDAM
Zabytkowe radio, telefon, 

telewizor. Tel. 608 074 175

Słupy oświetleniowe, do ogrodu. 
Tel. 608 074 175

Fotele 4 szt. Tel. 608 074 175

Maszynę wieloczynnościową, 
cyrkulatkę, grubościówkę. 

Tel. 733 851 482

Uprząż na konia. Tel. 511 721 311

Silnik 1,3 kW 220V, silnik 1,1 
kW 220V, 28000 obrotów. 

Tel. 511 721 311

Wałek do heblarki 40 cm, kom-
pletny

Sprzedam 3 brzozy do ścięcia, 
Nielisz. Tel. 602 194 063

Marynarki, garsonki, kurtki zi-
mowe, spodnie, spódnice, 

buty (obcas wysoki) i wiele innych 
rzeczy. Po 5, 10 zł, rozmiar średni, 
160cm. Tel. 660 004 114

Siano- bele, 20 szt., c. 40 zł/szt. 
Tel. 696 218 400

Bagażnik do przewożenia row-
erów “Seat”, nowy. Tel. 505 533 

878

Sprężarka 3 – fazowa, c.150 zł. 
Tel. 513 227 929

Frigo 2 zima+ felgi, 175/70/R1, c. 
120 zł/ szt. Tel. 726 775 352

Opał sosna, 100 zł. Tel. 84 61 863 
58

Dwie szafy: 2 i 3 - drzwiową, w 
bardzo dobrym stanie. Tel. 666 

264 748

Pralkę Franię, nową oraz kuchen-
kę gazową, stan idealny. Tel. 608 

738 826

Dwa wałki do cyrkulatki na dużą 
piłę. Tel. 660 358 211

Kożuch męski w dobrym stanie. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary i duże poroża oraz 
fotel do masażu (kremowy). Tel. 

660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – let-
nie. Tel. 660 358 211

Luneta Zaiss7x50, kal. 7x64. Tel. 
604 281 010

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

Jednorurka rosyjska z eżektorami, 
kal. 12x70. Tel. 604 281 010

Materac sprężynowy 
140x200x16, łóżeczko dz-

iecięce. Tel. 664 454 930

Beczki stalowe 200 l., 3 szt., 
wirówka do bielizny do pralki 

Frani. Tel. 602 180 912

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifier-
ka. Tel. 84 638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Stół pokojowy 

ciemny, 6 krzeseł, 2 fotele. Tel. 84 
638 59 08

Kantówka sosnowa 10x10 cm, 
ok. 45 mb., cena 5zł/mb. Tel. 84 

638 59 08

Wózek towarowy ręczny i do 
rowera, cena 450 zł. Tel. 84 

63 865 45

Gilotyna ręczna do cięcia blachy, 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Prostownik radziecki 12V 10A 
cena 200 zł. Tel. 84 63 865 45

Sprzedam okno ALUPLAST 1900 
x 1700 FIX, stałe, dwuszy-

bowe w okleinie złoty dąb za 
zewnątrz i białe wewnątrz, 
wymontowane ze wzglę-
du na nieodpowiedni rozmiar.  
Nie posiada żadnych uszkodzeń, 
zadrapań, kompletne. Tel. 602 650 
385

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

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

Rower dziecięcy koła 21”, przer-
zutka. Tel. 500 529 023

Wersalka nowa 100 zł, kuchen-
ka gazowa używana - 100 zł. 

Tel. 698 479 302

KUPIĘ
KRębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wie-
czorem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształo-
we Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordzi-
ki, hełmy, odznaczenia, monety, 

srebra tel. 512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 
1000l w koszu. Tel. 511 807 587

Kupię 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

Kupię dwa fotele, krzesła z podło-
kietnikami. Tel. 609 510 301

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, 
komodę, kolor jasny. Tel. 609 

510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 301

INNE
Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 

103 325

Pilnie potrzebuję używany telewizor w 
dobrym stanie, pralkę. nie mam za co 

kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symbol-

iczną 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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Kawaler przed 30-stką, 
wyższe wykształce-

nie, poszukuję dziewczy-
ny. Tel. 729 479 563

Przystojny mężczy-
zna, lat 24, z Zakła-

du Karnego (niski wy-
rok) pozna kobietę w 
wieku 20-30l. Adres do 
korespondencji: Paweł 
Wojtan ul. Hrubieszow-
ska 40, 22-400 Zamość. 
Czekam na list od miłej 
i sympatycznej kobiety. 
Mile widziane zdjęcie. 
Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna 
Panią do lat 55, może 

być wdowa. Jestem bar-
dzo samotny. Niezależ-
ny finansowo. Tel. 695 
958 316

Jędrzej - komandos 
z 6-tej brygady po-

wietrzno-desantowej 
(służyłem w czerwonych 
beretach), lat 52, zwią-
żę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 
507 530 822

Rafał Flis, tylko listy, ZK 
19 lat, Hrubieszowska 

40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko 
list, Krystian Makuch, 

Hrubieszowska 40. 

Kawaler okolice Zamo-
ścia, 40 lat, wyższe 

wykształcenie. Tel. 790 
888 846

Kawaler 55 lat szuka 
pani do lat 65, stały 

związek. Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Mężczyzna w średnim wieku 
PILNIE poszukuje pracy jako 

pracownik fizyczny, z możliwością 
zamieszkania. Zamość i okolice. Tel. 
506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do oso-
by starszej, chodzącej. Pomoc w 

domu, zakupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel 794 
722 582

Szukam pracy, mam busa 9-oso-
bowego, Opel Vivaro. Tel. 791 

070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w na-
uce i odrabianiu lekcji. Tel. 794 

722 582

Dam zlecenie na zamontowanie 
drzwi pokojowych wewnętrz-

nych. Tel. 513 042 729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o 
niepełnosprawności- zawodo-

we- prawo jazdy kat. B.T.C. lub w 
ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, 
malowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy 
w charakterze opiekunki. Tel. 

515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, 
chodzącą, w swoim domu. Tel. 

501 014 692

Szukam pracy jako sprzątacz-
ka lub opiekunka do dzieci. Tel. 

603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, 
przy remoncie, w ogrodzie i in-

nych. Tel. 574 235 637

Szukam pracy. Kierowca kat. B z 
orzeczeniem o niepełnospraw-

ności. Rencista, paszport, dyspozy-
cyjny. Tel. 726 578 335

Zatrudnię samotną kobietę, z 
wrażliwością na ład i porządek, 

do pomocy w pracach domowych 
w mieszkaniu. Tel. 793 061 934

Opieka nad starszą osobą (81 lat) 
z zamieszkaniem i wyżywie-

niem od zaraz. Tel. 603 644 786

PRACA

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 
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NISKIE CENY

MROŻONKI

MROŻON
KI

169
1 szt.

Pasztet Mazowiecki
Sokołów
290 g
cena za 1 kg = 5,83

1299
1 kg

Ser rolada Ustrzycka
OSM Łowicz

1899
1 kg

Dorsz czarniak filet mrożony
Ultax

899
1 litr

Żel pod prysznic
Dermomed
Davi

leclerc.pl
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #3, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #2: „Marny pokój”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Aneta Radomska z Jarosławca. Gratu-
lujemy. Nagrodę można odebrać do 1 lutego 2021 roku w punkcie informacyjnym hiper-

marketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


