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Radny Rady Miasta Zamość Krzysz-
tof Sowa złożył interpelację w spra-
wie wsparcia inicjatywy reaktywa-

cji Akademii Zamojskiej. 

„Mija rok w  którym obchodziliśmy 
440 lecie lokacji miasta Zamościa, a  15 
marca (inni uważają, ze 15 maja) 2021 r. 
upływa 427 lat od otwarcia Akademii Za-
mojskiej. Bardzo wielu mieszkańców mia-
sta Zamość i okolic uważa, że nasze poko-
lenie powinno przywrócić Polsce i  Euro-
pie Akademię Zamojską, która znów mo-
głaby kształcić przyszłych lekarzy, prawni-
ków, inżynierów, przyszłych mężów stanu 
i  działaczy życia społecznego, we współ-
pracy z  innymi uczelniami polskimi i  za-
granicznymi.” – czytamy w piśmie Krzysz-
tofa Sowy.

Radny wskazuje, że „reaktywowana 
Akademia powinna być uczelnią nowe-
go typu, jednocześnie powinna nawią-
zywać do tradycyjnych wartości uczel-
ni wyższych, łączących najlepszą na-
ukę, nowoczesną edukację i patriotyczne 
wychowanie„.

Radny Krzysztof Sowa podkreśla, że 
w  podjęcie starań o  reaktywowanie Aka-

demii Zamojskiej, jak i  przygotowania 
społecznej koncepcji działań, powinny za-
angażować się zarówno władze samorzą-
dowe miasta, powiatu i województwa, jak 
i władze państwowe. Apeluje też do kole-
gów Radnych i Prezydenta Miasta Zamość 
o  „realną pomoc w  przywracaniu miastu 
tradycji akademickich”.

Nie istnieją produkty pozbawione wad, dla-
tego też dzisiaj poznasz zalety, jakie ma 
pellet drzewny – skupimy się na tym, dla-

czego jest to materiał opałowy wart Twojej uwagi 
oraz czym się kierować, wybierając pellet w lokal-
nym składzie. Wielu naszych klientów poszukuje 
skutecznego sposobu na ogrzewanie domu, któ-
ry nie będzie się wiązał z poważnym zanieczysz-
czeniem środowiska. Zalety, jakie wykazuje pel-
let drzewny, sprawiają, że jest to świetna alterna-
tywa dla węgla.

Naturalny materiał opałowy

Choć podobnie jak węgiel, pellet drzewny jest 
naturalnym materiałem opałowym, jego wpływ 
na środowisko jest dużo mniejszy. Powstaje przy 
użyciu wysokiego ciśnienia z różnego rodzaju bio-
masy  –  drewna pochodzącego z  upraw energe-
tycznych, odpadуw drewna, łupin orzechуw, ko-

ry, pestek oraz  słomy. Jako skład opału wykorzy-
stujemy  trociny drzew iglastych pozyskane  w  wy-
niku obróbki drewna w naszym tartaku. Dzięki te-
mu powstaje pellet drzewny, którego zalety od 
lat doceniają nasi klienci. To właśnie pellet drzew-
ny jest najbardziej efektywnym paliwem spośród 
wszystkich rodzajуw biomasy. 

Niewielka produkcja popiołu

Pytając o to, jakie są zalety pelletu drzew-
nego, musisz wiedzieć, że w  przypadku spala-
nia opału niezwykle istotna jest ilość popiołu, któ-
ra powstaje w  jego wyniku. Pellet drzewny gene-
ruje niewielkie ilości popiołu, co sprawia, że moż-
na uniknąć częstego (i  czasochłonnego) sprząta-
nia kotła i kotłowni. Dlaczego warto palić pellet 
drzewny? Popiуł, który powstaje w  wyniku jego 
spalania, możesz wykorzystać jako nawуz do użyź-
niania gleby w  przydomowym ogródku  – jedno-

cześnie jest go na tyle niedużo, że nie zaprząta 
Twojej głowy. 

Sposób na racjonalne wykorzystanie odpadów 
z drewna

Jedną z  zalet pelletu drzewnego jest niska 
szkodliwość dla środowiska, o  której już krótko 
wspomnieliśmy. Biopaliwo jest produkowane nie 
tylko z ekologicznego surowca, jakim jest drewno, 
ale przede wszystkim z odpadków, które w  innym 
przypadku mogłyby nie zostać wykorzystane. Pel-
let drzewny stanowi więc sposób na zagospoda-
rowanie pozostałości po obróbce drewna, tak jak 
dzieje się to w naszej firmie. 

  Dlaczego warto palić pellet drzewny, czyli 
krótko o certyfikatach

Pellet drzewny to zaleta w postaci certyfikatуw 
potwierdzających jego jakość  – masz prawo po-

prosić dostawcę o  przedstawienie  dokumenta-
cji. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że otrzy-
mujesz opał, który ma dobre właściwości, czy-
li odpowiednią wartość energetyczną, niską wil-
gotność, zawartość popiołu oraz metali ciężkich. 
Nadmierna obecność tych ostatnich obniża war-
tość opałową pelletu, dlatego należy się wystrze-
gać takiego towaru. O czystości pelletu drzewnego 
świadczy certyfikat DIN Plus, natomiast o minimal-
nej ilości popiołu informuje nas europejska nor-
ma EN Plus A1.

Podsumowanie

Dlaczego warto palić pelletem drzewnym 
w domu? Przede wszystkim ze względu na mniejsze 
koszty ogrzewania oraz mniejszą emisję dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Wybierając nasz pellet 
drzewny, masz pewność, że kupujesz opał  naj-
wyższej klasy z niezbędnymi certyfikatami.
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W środę, 6 stycznia 2021 r. ulica-
mi Zamościa już po raz siód-
my przejdzie Orszak Trzech 

Króli. Organizatorzy Orszaku informują, 
że VII edycja Orszaku Trzech Króli w Za-
mościu odbędzie się z zachowaniem za-
sad obowiązujących podczas pandemii: 
„Prosimy o dostosowanie się do ograni-
czeń i obostrzeń związanych z wystąpie-
niem stanu epidemii podczas Euchary-
stii w kościele pw. Świętego Krzyża, sce-
ny biblijnej na schodach kościoła, na tra-
sie przejazdu oraz na Rynku Wielkim”.

Przejazd będzie odbywał się zgod-
nie z  zasadami ruchu drogowego. Możli-
we są krótkotrwałe utrudnienia. Ruch dro-
gowy będzie kierowany przez funkcjona-
riuszy policji i  straży miejskiej. Służby za-
dbają o bezpieczeństwo uczestników Or-
szaku. Organizatorzy proszą kierowców 
o  nie parkowanie samochodów na trasie 

przejazdu kolumny orszakowej: „Apeluje-
my do kierowców o  zachowanie ostrożno-
ści i stosowanie się do poleceń osób kierują-
cych ruchem”.

Organizator – Stowarzyszenie Sym-
patyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu 
zobowiązane zostało w  umowie o  bez-
płatnej współpracy z  Fundacją Orszak 
Trzech Króli m.in. do stworzenia scenariu-
sza nieodbiegającego w sposób istotny od 
tradycyjnego scenariusza jasełkowego.

Trasa przemarszu Orszaku: kościół pw. 
Świętego Krzyża, Szpital Wojewódzki im. 
Jana Pawła II, kościoły: pw. Miłosierdzia 
Bożego, MB Królowej Polski, Szpital Nie-
publiczny ul. Peowiaków, kościoły pw. Św. 
Michała, Jana Bożego, Brata Alberta, Św. 
Bożej Opatrzności, OO. Franciszkanów, 
OO. Redemptorystów, Katedra Zamojska.

http://www.weglo-drew.pl/
http://www.weglo-drew.pl/oferta/pellet-drzewny
http://www.weglo-drew.pl/blog/pellet-drzewny-jakie-ma-zalety/


Miasto Zamość szuka wyko-
nawcy przebudowy drogi 
na odcinku ok. 5 km w cią-

gu drogi krajowej nr 74 od Al. 1- go 
Maja (most na rzece Łabuńka) do 
ulicy Szczebrzeskiej (granica Mia-
sta Zamość).

W ramach prac zostanie wykona-
na nowa dwujezdniowa droga z  pa-
sem zieleni rozdzielającym jezdnie. 
Na ulicy Szczebrzeskiej pojawi się 
czerwony, środkowy pas służący do 
bezkolizyjnych skrętów w lewo. Prze-
budowane zostaną wszystkie istnie-
jące zjazdy indywidualne i  publicz-
ne. Zaplanowano budowę chodników 
z nawierzchnią z płytek betonowych, 
a  także ścieżek rowerowych z  masy 
asfaltowej. Przed przejściami dla pie-
szych będzie ułożona nawierzchnia 
antypoślizgowa, a same przejścia zy-
skają aktywne oznakowanie.

Na skrzyżowaniu ul. Szczebrze-
skiej z ul. Błonie i Szkolną zaplanowa-
no przebudowę sygnalizacji świetl-
nej, by usprawnić ruch w tym miejscu.

Skrzyżowania leżące w  ciągu drogi, 
zostaną przebudowane:

• Al.1-go Maja z ul. Ogrodniczą
• Al.1-go Maja z ul. Braterstwa Bro-

ni i ul. Dzieci Zamojszczyzny
• ul. Dzieci Zamojszczyzny z  ul. 

Ogrodniczą

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z  ul. 
Janowicką

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez 
nazwy

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z  ul. 
Okrzei i ul. Włościańską

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z  ul. 
Sadową

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z  ul. 
Kruczą

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Kró-
lowej Jadwigi

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. bez 
nazwy

• ul. Dzieci Zamojszczyzny z ul. Ślą-
ską i ul. Szczebrzeską

• ul. Szczebrzeska z ul. Błonie
• ul. Szczebrzeska z ul. Szkolną
• ul. Szczebrzeska z ul. Strefową
• ul. Szczebrzeska z ul. bez nazwy.

Ronda pojawią się w  następujących 
lokalizacjach:

• Al. 1-go Maja – Dzieci 
Zamojszczyzny

• Dzieci Zamojszczyzny – Okrzei 
– Włościańska

• Dzieci Zamojszczyzny – Sadowa
• Dzieci Zamojszczyzny – Szcze-

brzeska – Śląska.

Oprócz prac związanych z  bran-
żą drogową, w ramach inwestycji zo-
stanie wykonane odwodnienie ulicy 
z  uwzględnieniem terenów do niej 

przyległych. Projekt zakłada m.in. wy-
mianę oświetlenia ulicznego, wyko-
nanie nasadzeń drzew, które będą 
pełnić funkcję naturalnych ekranów 
akustycznych, budowę zatoki do kon-
troli ruchu, wykonanie systemu ITS.

Dokumentację dotyczącą zamó-
wienia można znaleźć na stronie BIP 
Urzędu Miasta Zamość w zakładce za-
mówienia publiczne. Termin składa-
nia ofert: 22.02.2021 r.

Zadanie realizuje Miasto Zamość. 
Projekt dofinansowany przez Unię 
Europejską z  Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i  Środowisko 2014-2020, PRIO-
RYTET: IV Infrastruktura drogowa dla 
miast, DZIAŁANIE: 4.2 Zwiększenie 
dostępności transportowej ośrodków 
miejskich leżących poza siecią drogo-
wą TEN-T i  odciążenie miast od nad-
miernego ruchu drogowego.

źródło: UM Zamość

Rada Miasta uchwaliła (29 
grudnia 2020r.) budżet na 
2021 rok dla Zamościa. „ 

Za” było 11 radnych, „przeciw” 5, 
„wstrzymało się” od głosu 6 rad-
nych, 1 radny był nieobecny. 

Przyszłoroczny budżet miasta 
został określony na kwotę 629 731 
917 zł. Dochody zaplanowano na 
poziomie 547 231 917 zł, a  wydatki 
w wysokości 617 081 698 zł. Deficyt 
budżetowy wyniesie 69.849.781 zł, 
a źródłem jego pokrycia będą przy-
chody z emisji obligacji. Projekt bu-
dżetu Zamościa został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Lublinie.

Z  dokumentów dotyczących go-
spodarki finansowej miasta wynika, 
że w  świetle obowiązujących przepi-
sów prawa, a  także przedłożonych 
przez Prezydenta projektów: uchwały 
budżetowej i  uchwały w  sprawie wie-
loletniej prognozy finansowej- możli-
wa jest realizacja wskazanych wyżej 
przychodów - uznał Przewodniczący 
Składu Orzekającego RIO.

To dobry budżet, ambitny, proin-
westycyjny, ale i  trudny, bo na trud-
ne czasy - powiedział po uchwaleniu 
budżetu przez Radę Miasta prezy-
dent Zamościa  Andrzej Wnuk.  Pan-
demia odbiła się negatywnie na wy-
nikach naszych jednostek: ZOO, CFK 
„Stylowy”, OSiR-u  i  Muzeum Zamoj-
skiego, mniejsze będą wpływy podat-
kowe. Natomiast jest to budżet rekor-
dowy, ponieważ w sumie przeznacza-
my 200 mln zł na inwestycje. To dwa 
razy więcej niż w  tym roku. Inwesty-
cje to koło zamachowe gospodarki 
i mamy nadzieję, że dzięki nim nie bę-
dą spadać dochody bieżące mieszkań-
ców i miasta - dodał prezydent.

Środki zapisane budżecie zosta-
ną przeznaczone na szereg różnego 
rodzaju zadań, w tym między innymi 
na wykonanie podziemnych pojem-
ników na odpady komunalne, mo-
dernizację i  rozbudowę obiektów 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji, prze-
budowę i  budowę ulicy Altanowej, 
przebudowę ulicy Marszałka Piłsud-
skiego i  odcinka ulicy Peowiaków, 
a  także kontynuację projektów już 
rozpoczętych, np. remont konser-
watorski Placu M. Stefanidesa, Pla-
cu Wolności, rewitalizację Starego 
Miasta, termomodernizację budyn-
ków przedszkoli miejskich w  Zamo-
ściu” czy projekt pn „Budowa insta-
lacji odnawialnych źródeł energii na 
domach jednorodzinnych w mieście 
Zamość”. W planie zadań inwestycyj-
nych znalazły się również nowe pro-
jekty takie jak m.in.: „ Wspólna histo-
ria dwóch miast- Tarnopola i Zamo-
ścia”, „Modernizacja przepompow-
ni sieciowej przy ul. Królowej Jadwi-
gi w  Zamościu oraz renowacja ka-
nalizacji sanitarnej w  ulicy Szcze-
brzeskiej”, „Modernizacja gospodar-
ki biogazowej i  zabudowa nowe-
go agregatu kogeneracyjnego”, wy-
konana zostanie również gruntowa-
na modernizacja Przedszkoli Nr 10, 
14, 15.

Chcemy maksymalnie wykorzy-
stać szansę, przed którą stoi nasze 
miasto. Musimy zabezpieczyć środ-
ki finansowe na wkład własny do za-
dań inwestycyjnych dofinansowanych 
ze środków unijnych i  budżetu pań-
stwa. Efekty tych działań już widać – 
główne ulice w  mieście i  nowo budo-
wane na osiedlach mają jasne, ener-
gooszczędne oświetlenie LED. Odno-
wiliśmy poprzez termomodernizację 
prawie wszystkie szkoły i przedszkola. 

Zakończył się remont Rotundy. Przy-
pomnę, że trwają prace przy Zalewie 
Miejskim, Zamojskim Domu Kultu-
ry, Akademii Zamojskiej, ZOO czy ul. 
Łukasińskiego z  Placami Stefanidesa 
i  Wolności. Do tego, za kilka miesię-
cy czeka nas ogromne przedsięwzię-
cie związane z przebudową Drogi Kra-
jowej 74, ulic Piłsudskiego, Szczebrze-
skiej, Altanowej aż do Lipskiej, rewita-
lizacja części Starego Miasta. Miasto 
się zmienia i to po nas zostanie na wie-
le lat. Są to zadania o  wartości setek 
milionów złotych i zapewniam, że nie 
bylibyśmy w  stanie zrealizować tych 
inwestycji bez emisji obligacji w  celu 
uzupełnienia ogromnego wsparcia ze 
środków zewnętrznych - wyjaśnia Za-
stępca Prezydenta Piotr Zając.

W budżecie na rok 2021 zapisa-
no również środki m.in. na realizację 
kolejnej edycji Budżetu Obywatel-
skiego, który jest realizowany w Za-
mościu od 2014 roku.

źródło: UM Zamość
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Ogłoszono przetarg Ogłoszono przetarg 
na przebudowę Szczebrzeskiejna przebudowę Szczebrzeskiej

Sześć osób z  Zamościa zostało wy-
różnionych przez Rzecznika Praw 
Dziecka Mikołaja Pawlaka Odznaką 

Honorową Za Zasługi dla Ochrony Praw 
Dziecka. RPD wręczył odznaczenia pod-
czas wizyty w naszym mieście w ponie-
działek 20.12.2020r.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla 
Ochrony Praw Dziecka to polskie odzna-
czenie resortowe ustanowione 15 lutego 
2013 rozporządzeniem Prezydenta RP. Od-
znaka może być nadawana obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom 
państw obcych, organizacjom lub instytu-
cjom mającym siedzibę na terytorium RP 
lub za granicą za szczególne osiągnięcia. 
Odznaka jest jednostopniowa i  może być 
nadana tej samej osobie tylko raz.

Odznaki otrzymali: dr  Weronika Koł-
tun  – Wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 6 w  Zamościu,  Anna Kowalska- 
Ćwik- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 
2 w  Zamościu,  Agnieszka Plago – Sem-
czuk  – Dyrektor Pogotowia Opiekuńcze-
go w Zamościu, Mateusz Ferens – Dyrek-

tor Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Zamo-
ściu,  Marek Kozłowski  – Przewodniczą-
cy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 
6 w Zamościu, Sławomir Tór – Wiceprezes 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Pa-
dwa Zamość”.

Podczas wizyty w  Zamościu minister 
spotkał się z  Prezydentem Zamościa  An-
drzejem Wnukiem, zastępcą Prezyden-
ta Piotrem Zającem, dyrektorem Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta Zamość Agnieszką 
Kowal, dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 
6 w  Zamościu  Sebastianem Plewą,  Irene-
uszem Majem – dyrektorem Zespołu Edu-
kacji i Wychowania oraz Andrzejem Borow-
cem – radnym Gminy Aleksandrów.

Rzecznik Praw Dziecka odwiedził SP 
nr 6 w Zamościu i rozmawiał z przedstawi-
cielami Samorządu Uczniowskiego m.in. 
o zdalnym nauczaniu, problemach współ-
czesnej szkoły i  prawach dziecka. Po spo-
tkaniu w  szkole minister znalazł czas na 
zwiedzanie Starego Miasta i poznanie naj-
ważniejszych zabytków Zamościa.

źródło: UM Zamość

Zarząd Dróg Grodzkich w  Za-
mościu ogłosił przetarg na 
przebudowę odcinka ulicy 

Szczebrzeskiej od ul. Dzieci Zamoj-
szczyzny wzdłuż ZOO, wraz z odcin-
kiem ul. Męczenników Rotundy do 
przejazdu kolejowego.

W  ramach inwestycji powsta-
ną nowe ścieżki pieszo - rowerowe, 
a remontu doczeka się również most. 
Przed budynkiem dworca kolejowe-

go powstanie parking dla samocho-
dów osobowych, dzięki czemu zwięk-
szy się liczba miejsc postojowych 
dla turystów odwiedzających ogród 
zoologiczny.

Zarząd Dróg Grodzkich czeka na 
oferty do 15 stycznia 2021r. Miasto 
ubiega się o dofinansowania inwesty-
cji z Funduszu Dróg Samorządowych.

źródło: UM Zamość
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REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Żeński zespół wokalny „Ale Can-
tare” z  Gminy Zamość zdobył 
pierwsze miejsce i  statuetkę 

tzw. „Złotego Pasma” na prestiżo-
wym ogólnopolskim turnieju chó-
rów w Chełmnie (woj. kujawsko-po-
morskie). To była już 12. edycja kon-
kursu, ale pierwszy raz przeprowa-
dzono go w formie on-line. Rada Ar-
tystyczna XII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Chórów o  Kryształowe Serce 
Chełmińskiej Jesieni zakwalifikowa-
ła do rywalizacji jedynie 11 znako-
mitych chórów z całej Polski, w tym 
z Warszawy, Gdańska, Nakła, Pozna-
nia, Łodzi, Inowrocławia, Białego-
stoku, Krakowa i z Płoskiego w Gmi-
nie Zamość.

Do 18 grudnia 2020 r. organizato-
rzy turnieju przyjmowali filmiki z  na-
granymi utworami a  capella, tj. bez 
podkładów muzycznych. „Ale Cantare” 
zgłosiło następujące tytuły: Antonio 
Lotti – „Vere languores nostros”, Giu-
seppe Tartini – „Stabat Mater” i  „Ave 
virgo gloriosa” Michała Raczyńskie-
go. Rada Artystyczna dokonała wery-
fikacji, dopuszczając do turnieju tyl-
ko 11 wybranych zespołów spośród 
wszystkich zgłoszonych formacji ama-
torskich. W tym elitarnym gronie znala-
zły się wokalistki z zespołu „Ale Canta-
re”, działającego pod skrzydłami Gmin-
nego Ośrodka Kultury Gminy Zamość. 
Filmiki nagrały wcześniej we własnym 
zakresie, a teraz przydały się jak znalazł.

Już samo zakwalifikowanie gru-
py do tak prestiżowego turnieju było 

sporą nobilitacją, zwłaszcza że w  Ju-
ry zasiadali najwyższej klasy specjali-
ści o ogromnym autorytecie w dziedzi-
nie śpiewu chóralnego, a  całe przed-
sięwzięcie przez 12 lat zyskało renomę 
i markę.

Ogólnopolski Turnieju Chórów 
o  Kryształowe Serce Chełmińskiej Je-
sieni jest organizowany przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium 
Cantorum” w Chełmnie. Z powodu sta-
nu epidemii w  tym roku turniej miał 
formę on-line. Przesłuchania nagrań 
audio-wizualnych, punktacja i  obrady 
Jury odbywały się zdalnie na łączach 
internetowych. Finał zmagań odbył 
się 21 grudnia 2020 r. Rywalizację uję-
to w 6 następujących kategorii: Grand 
Prix, chóry mieszane, zespoły wokal-
ne, chóry jednorodne, nagrody spe-
cjalne wg punktacji i nagrody specjal-
ne wg wykonania. Zespół „Ale Canta-

re” pod dyrekcją Barbary Rabiegi oka-
zał się najlepszy w  kategorii chórów 
jednorodnych, zdobywając tzw. „Złote 
Pasmo” przed Chłopięcym Chórem Ka-
meralnym „Chcemy Śpiewać” z  Łodzi 
(„Srebrne Pasmo”). Werdykt Jury ustali-
li m.in. tacy znakomici znawcy tematu, 
jak prof. dr hab. Bernard Mendlik (prze-
wodniczący Jury) i prof. dr hab. Andrzej 
Ryłko, a  także chórmistrz mgr Michał 
Rajewski. Nagrodę Grand Prix całego 
turnieju otrzymał mieszany Chór „In-
sieme” z Krakowa.

Chórzystkom należą się szcze-
gólne gratulacje, wyrazy szacunku 
i  wdzięczności za to, że swoim talen-
tem, pasją i ciągłym podnoszeniem po-
ziomu artystycznego formacji, stały się 
artystyczną wizytówką bogatego życia 
kulturalnego Gminy Zamość. 

- Jarosław Kalbarczyk

Zamojski Dom Kultury ogłasza 
35. Konkurs Literacki „Debiut” 
i jak co roku zaprasza do udzia-

łu młodych autorów - uczniów szkół 
podstawowych i średnich oraz stu-
dentów z  powiatów: zamojskiego, 
biłgorajskiego, hrubieszowskiego 
i tomaszowskiego.

Aby wziąć udział w  literackich 
zmaganiach, należy nadesłać dwa 
wiersze o dowolnej tematyce lub pro-
zę (do 2 stron rękopisu lub maszyno-
pisu np. fragment opowiadania, bajki, 
reportażu, eseju - tematyka również 
dowolna).

Z okazji rozpoczętego właśnie Ro-
ku Stanisława Lema, do tegorocznej 
edycji można nadesłać tekst 
w kategorii specjalnej, napi-
sany z użyciem dowolnej for-
my literackiej rozwijający te-
mat:”Wymyśl Zamość - Mia-
sto w  przyszłości, w  którym 
zechcesz zamieszkać”.

Młodzi literaci mogą 
przesłać prace we wszyst-
kich kategoriach lub w  do-
wolnie wybranej.n Prace 
podpisane godłem (pseudonimem) 
należy przesłać do 31 stycznia 2021 

r. na adres: literatura@zdk.zamosc.pl 
Uczestnicy „Debiutu” otrzymają za-

proszenie na rozstrzygnię-
cie konkursu i  warsztaty li-
terackie oraz wieczór auto-
rów „Debiutu” pn. Spotkanie 
na Schodach organizowane 
wspólnie z  I LO im. Jana Za-
moyskiego w Zamościu.

Organizatorem 35. Kon-
kursu Literackiego Debiut 
jest Zamojski Dom Kultu-

ry. Po więcej szczegółów zajrzyjcie na 
stronę www.zdk.zamosc.pl 

Od 2021 roku o  zawartych 
umowach o  dzieło trzeba 
będzie informować  Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Posłuży 
do tego krótki formularz, który bę-
dzie można wysłać przez Platformę 
Usług Elektronicznych ZUS.

Nowe zasady wprowadziły prze-
pisy tzw. tarczy antykryzysowej. Od 
2021 roku ZUS ma obowiązek prowa-
dzić ewidencję umów o  dzieło. Będą 
one rejestrowane, ale nadal nie opłaca 

się od nich składek. – Liczymy, że rejestr 
pozwoli przede wszystkim dokładniej 
oszacować liczbę zawieranych w  Pol-
sce umów o  dzieło. Brak wystarczają-
cych informacji o  ich skali był proble-
mem, gdy projektowaliśmy i realizowa-
liśmy pomoc w ramach tarczy antykry-
zysowej. Informacje z rejestru będą wy-
korzystywane do celów statystyczno-a-
nalitycznych, także do badania  kierun-
ków rozwoju przedsiębiorczości. To roz-
wiązanie ułatwi także weryfikację ist-
nienia obowiązku ubezpieczeń społecz-
nych – wyjaśnia prezes ZUS, prof. Ger-
truda Uścińska.

Jak zgłosić dzieło?

Informację o zawarciu umowy po-
winni przekazać do ZUS płatnik skła-
dek lub osoba fizyczna, którzy taką 
umowę zlecają. Obowiązek dotyczy 
umów zawartych najwcześniej od 1 
stycznia 2021 roku. Umów zawartych 
przed tą datą nie należy zgłaszać.

Na rejestrację jest 7 dni od zawar-
cia umowy o dzieło. Służy do tego no-
wy formularz o symbolu RUD. Można 
go przekazać na przykład przez Plat-
formę Usług Elektronicznych ZUS. 
W  zgłoszeniu trzeba podać dane za-
mawiającego i wykonawcy, przedmiot 
dzieła oraz daty: zawarcia, rozpoczę-
cia i zakończenia umowy.

Kiedy nie trzeba zgłaszać umo-
wy o dzieło?

Obowiązek rejestracji nie doty-
czy umów o  dzieło zawartych z  wła-
snym pracownikiem lub wykonywa-
nych na rzecz własnego pracodawcy. 
Nie należy też zgłaszać umów zawar-
tych z  osobami prowadzącymi dzia-
łalność gospodarczą na wykonywa-
nie usług, które wchodzą w zakres ich 
działalności.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie  

lubelskim

Z dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go na opiekę nad dzieckiem można ko-
rzystać do 17 stycznia. Został wydłużo-
ny po raz kolejny.

Zasady wypłaty świadczenia za okres 
od 28 grudnia do 17 stycznia są takie sa-
me jak poprzednio. Zasiłek przysługuje, 
gdy placówka oświatowa dziecka jest za-
mknięta z powodu Covid-19 lub gdy działa 
ona w ograniczonym zakresie i nie zapew-
nia dziecku opieki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy moż-
na otrzymać na opiekę nad dzieckiem do 
ukończenia 8 lat oraz nad starszym dziec-
kiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie 
o  niepełnosprawności. Ze świadczenia 
można skorzystać także, gdy z powodu Co-
vid-19 dzieckiem nie może zająć się niania 
zatrudniona na umowie uaktywniającej lub 
opiekun dzienny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest 
oświadczenie rodzica. Należy je przesłać 
pracodawcy lub zleceniodawcy.  Osoba 
prowadząca własną firmę składa dokument 
w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

i może to zrobić przez internet, za pomocą 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór 
oświadczenia jest na stronie www.zus.pl

Dodatkowy zasiłek nie przysługuje, je-
śli drugi z  rodziców dziecka może się nim 
zająć, bo np. jest bezrobotny, korzysta 
z  urlopu rodzicielskiego czy wychowaw-
czego. Świadczenie nie przysługuje rów-
nież, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku 
i rodzic z tej opieki skorzysta.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w woje-

wództwie lubelskim

Certyfikaty marki „Roztocze”Certyfikaty marki „Roztocze” Prezenty dla małych pacjentówPrezenty dla małych pacjentów

Umowy o dzieło trzeba będzie rejestrować w ZUSUmowy o dzieło trzeba będzie rejestrować w ZUS

Wyśpiewane zwycięstwoWyśpiewane zwycięstwo

Zadebiutuj literackoZadebiutuj literacko

Zasiłek na ferieZasiłek na ferie

We wtorek, 29 grudnia 2020r. od-
była się wideokonferencja, w któ-
rej wzięli udział Wicemarszałek 

Województwa Lubelskiego Michał Mula-
wa, Prezes Lubelskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej (LROT) Paweł Wójcik 
oraz Dyrektor LROT Dorota Lachowska.

Podczas spotkania zostały przedsta-
wione efekty realizowanego projektu „Roz-
tocze - tutaj naturalnie odpoczywam" oraz 
oficjalne ogłoszona lista certyfikowanych 
Miejsc Marki Roztocze - obiektów nocle-
gowych, gastronomicznych, gospodarstw 
agroturystycznych i  atrakcji turystycz-
nych. Lubelska Regionalna Organizacja Tu-
rystyczna zrealizowała projekt „Roztocze – 
tutaj naturalnie odpoczywam” przy dofi-
nansowaniu ze środków Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii.

Głównym celem projektu było opra-
cowanie spójnej strategii kreacji, wdroże-
nia i rozwoju marki Roztocze jako elemen-
tu niezbędnego dla zrównoważonego za-
rządzania turystyką i  promocją destyna-
cji turystycznej. Działanie zostało zrealizo-
wane we współpracy z  Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Lubelskiego oraz 
Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego.

- Strategia kreacji wdrożenia i  rozwo-
ju marki Roztocze na lata 2021 – 2026 to (…) 
historyczny dokument dla regionu Roztocza, 
ponieważ nigdy ani władze województwa lu-
belskiego, ani podkarpackiego nie podjęły się 
stworzenia spójnej marki turystycznej Rozto-
cza. Dokument przyczyni się do prowadze-
nia spójnych działań promocyjnych i marke-
tingowych. Wykreowanie Roztocza jako de-
stynacji turystycznej zachęci turystów do od-
wiedzenia tego obszaru, a inwestorów do po-
dejmowania tu inwestycji, co w konsekwencji 
przyczyni się do budowania stabilnej gospo-
darki lokalnej na obszarze Roztocza - powie-
dział podczas wideokonferencji wicemar-
szałek Michał Mulawa.

Najważniejszą ideą projektu było uka-
zanie roli i znaczenia współpracy pomiędzy 
podmiotami branży turystycznej i  właści-
cielami/zarządcami atrakcji turystycznych 
na Roztoczu w procesie promocji marki, dla 

zwiększenia ilości odwiedzających je tury-
stów. Realizacja projektu przyczyni się do 
zwiększenia ruchu turystycznego na Roz-
toczu również w  rzadziej odwiedzanych 
miejscach.

W ramach projektu została przeprowa-
dzona certyfikacja obiektów noclegowych, 
gospodarstw agroturystycznych, lokali ga-
stronomicznych i  atrakcji turystycznych 
z  terenu Roztocza zarówno w  wojewódz-
twie lubelskim jak i podkarpackim.

Do tego działania została powoła-
na Kapituła Certyfikująca, która przepro-
wadziła weryfikację zgłoszeń, a  następ-
nie wizje lokalne w zgłoszonych obiektach 
i atrakcjach turystycznych. W procesie cer-
tyfikacji zostało wyłonionych 60 laureatów 
certyfikacji:

• 10 obiektów gastronomicznych,
• 10 obiektów noclegowych,
• 10 gospodarstw agroturystycznych   

oraz
• 30 atrakcji turystycznych.

Są to „Miejsca marki Roztocze”, 
oznakowane specjalnymi tabliczkami, któ-
re stanowić będą podpowiedź dla turystów 
w  wyborze noclegu, restauracji, zwiedza-
nia, a  także pomoże zbudować rozpozna-
walność marki w  świadomości poszukują-
cych ciekawej propozycji na urlop.

Wprowadzenie certyfikacji oraz ozna-
kowanie obiektów i  atrakcji turystycz-
nych umożliwi rozwój marki turystycz-
nej Roztocze i  stworzenie spójnych ofert 
dla organizatorów turystyki. Efektem pro-
jektu będzie szeroka promocja certyfiko-
wanych obiektów za pomocą strony inter-
netowej, aplikacji mobilnej, jak również na 
profilach w  mediach społecznościowych. 
Dodatkowo, opracowany został folder pro-
mujący markę Roztocze zawierający infor-
macje o  wszystkich obiektach i  atrakcjach 
turystycznych, które pozytywnie przeszły 
proces certyfikacji.

Lista wszystkich certyfikowa-
nych obiektów znajduje się na stronie  
www.roztoczetravel.pl 

źródło: UMWL

Zamojski Szpital Niepublicz-
ny Sp. z  o.o. nawiązał współ-
pracę ze Stowarzyszeniem „Ży-

cie z  chorobą nie musi być smut-
ne” im. Karoli Majewskiej w  Lubli-
nie, które swoją opieką obejmuje 
dzieci przebywające w  oddziałach 
pediatrycznych.

Tuż przed świętami, mali pacjenci 
„starego szpitala” otrzymali od Stowa-
rzyszenia maskotki pluszaki oraz książki 
edukacyjne „Gang Słodziaków”.

„W imieniu dzieci serdecznie dziękuje-
my za miły gest i prezenty, które ucieszą na-
szych maluchów i pozwolą choć na chwilę 
zapomnieć o chorobie i  rozłące z rodzica-
mi podczas pobytu w szpitalu”- mówi Ma-
riusz Paszko Prezes Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego Sp. z o.o.  w Zamościu.

Dary od Stowarzyszenia, oprócz za-
mojskich małych pacjentów, otrzymały 
także dzieci z oddziałów Centrum Zdro-
wia Dziecka, szpitali w Lublinie, Chełmie 
i Puławach.

mailto:literatura@zdk.zamosc.pl
http://www.zdk.zamosc.pl
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-17-stycznia-2021-r_/3653466
http://www.roztoczetravel.pl


KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

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

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

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

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

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

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

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

Kawaler przed 30-stką, 
wyższe wykształcenie, 

poszukuję dziewczyny. Tel. 
729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 
24, z  Zakładu Karnego 

(niski wyrok) pozna kobie-
tę w wieku 20-30l. Adres do 
korespondencji: Paweł Woj-
tan ul. Hrubieszowska 40, 
22-400 Zamość. Czekam na 
list od miłej i sympatycznej 
kobiety. Mile widziane zdję-
cie. Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią 
do lat 55, może być wdo-

wa. Jestem bardzo samot-
ny. Niezależny finansowo. 
Tel. 695 958 316

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

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

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

Zamość. PAN

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

bieszowska 40. 

Kawaler okolice Zamościa, 
40 lat, wyższe wykształ-

cenie. Tel. 790 888 846

Kawaler 55 lat szuka pani 
do lat 65, stały związek. 

Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę sprzątanie. Tel 794 722 582

Szukam pracy, mam busa 9-osobowe-
go, Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i odra-
bianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 513 

042 729 

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

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

Szukam pracy - układanie płytek, malo-
wanie. Tel. 697 623 251

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

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

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

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

235 637

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

paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 578 335

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 za-
mieszkaniem i wyżywieniem od zaraz. 

Tel. 603 644 786

PRACA

SPRZEDAM
Sprzedam działki rolno-budowlane 

o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szcze-
brzeszyna. Tel. 515 796 951

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

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 
130 000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 
702 137. Dzwonić po godzinie 12.00

Działkę budowlaną pod Zamościem 
sprzedam w dobre ręce. Tel. 730 

253 366

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

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 

ha lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

Sprzedam działki budowalne pod Za-
mościem 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. Kry-
nice. Tel. 660 936 030

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

253 366

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

502 297 626, 530 444 480.

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

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

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

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

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

kania lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

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

sławcu. Tel. 512 890 120

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

Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. Tel. 602 362 609

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

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

712 119

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

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 
515 796 951

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

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

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2. Tel. 600 790 097

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

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

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

669-62

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

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

budowy). Tel. 602 802 212

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

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 
782 256 537

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

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

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

508 414 501

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

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

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

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

kowa. Tel. 693 531 174

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

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

874 307

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

skie. Tel. 607 934 520

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

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

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

511 797 664

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

KUPIĘ
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 re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków może 

być do remontu. Tel. 668 897 228 

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

w Zamościu. Tel. 782 324 831

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

Wyszyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

WYNAJMĘ 
PWynajmę 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 

Poszukuję domu lub mieszka do wy-
najęcia dla grupy pracowników, 

w rozsądnej cenie. Tel. 600 811 710

Kawalerkę w Krakowie, na woli Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

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

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

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

609 204 222

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

662 475 848 

Wynajmę M3. Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodar-
czą, 50 mkw, Zamość, Wiszyń-

skiego. Tel. 608 646 753

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 remon-

NIERUCHOMOśCI



SPRZEDAM
Sprzedam pług rolniczy dwuskibo-

wy (Grudziądz) w bardzo dobrym 
stanie, cena 630 zł do negocjacji, tel. 
698 833 604  

Betoniarka 200l, Silniki elektryczne, 
Cyrkulatka, przyczepa samochodo-

wa, tel. 515 796 951

Sprzedam łózko ortopedyczne, 
1500zł. Tel. 511 531 769

Sprzedam telewizor Panasonic 
28MN1P, 32 cale, rok produkcji 1999. 

Cena 70zł

Sprzedam borowiki suszone i mary-
nowane. Tel. 784 883 568

Narożnik duży pojemnik na pościel, 
cena 250 zł. Tel. 579 077 696

Sprzedam rower górski, młodzieżo-
wy, koła 26. Tel. 786 012 542

Szatkownica na prąd. Tel. 536 772 
779

Dwa fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Stół kwadratowy, rozkładany Tel. 536 
772 779

Choinki, świerki. Tel. 722 100 734

Kuchenka gazowa Mesko tel. 511 
655 658

Zestaw łazienkowy, “Grohe” 250 zł, 
grzejnik łazienkowy - 100zł. Ku-

chenka gazowa 100 zł, sedes, 100zł. 
Tel. 84 638 59 08

Sprzedam piłę elektryczną. Tel. 518 
236 810

Wózek inwalidzki w dobrym sta-
nie sprzedam. Niedrogo. Tel. 730 

253 366

Telewizor LG, stan bardzo dobry. Cena 
220 zł. Tel. 508 079 632

Szatkownica do kapusty, rozdrab-
niacz, 3-faz. Cena 420 zł. Tel 508 

079 632

Kamera do laptopa na USB. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 508 079 632

Rowery górskie do jazdy, w bardzo 
dobrym stanie, cena 100 zł/szt. Do 

negocjacji. Tel. 530 486 525

Głowica do ciągnika 330, cena 110 zł 
do uzgodnienia. Tel. 530 486 525

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

Dętki roz. 650x20 szt. 2 cena 40 zł szt.

Koła do Krosa motocykla, 2 szt. 
Przód i tył, cena 100 zł do uzgod-

nienia. Tel. 530 486 525

Maszyna do mięsa 22, cena 60 zł. 
Tel. 530 486 525

Rozdzielacz 2 szt. 100 zł MTZ  Bizon

Sprężarka duza szt. 2, cena 1400 zł 
szt. Tel 530 486 525

Pralka automatyczna sprawca, stan b. 
dobry, cena 350 zł. Tel. 530 486 

Siłownik do ciągnika T25 cena, 110 zł 
do uzgodnienia. Tel 530 486 525

Wóz konny, drewniany w dobrym 
stanie, c. 600 zł do uzgodnienia. 

Tel. 530 486 525

Motocykl, quad, poj. 125, stan bdb. 
Tel. 530 486 525

Motocykl, skuter na części cena 150 
zł netto. Tel. 530 486 525

Wózek do ciągnika. Tel. 530 486 525

Alternator do Bizona 24V. Tel. 
530 486 525

Rozdzielacz do ciągnika, 150 zł. Tel. 
Tel. 530 486 525

Silnik 1kW – 150 zł, silnik 22 kW – 
200 zł. Tel. 530 486 525

Żyrandol 5 płomienny, drewniany, 
tel. 889 372 088

Cegła kratówka, k2, 150 sztuk z  Ha-
rasiuk, 25x12x13,5cm. Tel. 664 

515 599

Krajalnica Zelmer, nowa, tanio. Tel 
664 515 599

 Podwórkowy domek dla dzieci, prze-
nośny 200x150cm, z balkonem. Tel. 

664 515 599 

Przyczepa do przewozu koni. Tel. 517 
055 503

Sprzedam klacz. Tel. 517 055 503

Sprzedam borowiki suszone i ma-
rynowane. Tel 784 883 568

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951004

Sprzedam grobowiec w parfii Płonka 
Tel. 513 042 729

Migomat 90 amperów, 350 zł. Tel. 
500 522 079

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

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

65 45

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

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

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

987 592

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

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

30,06. Tel. 604 281 010

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

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

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

Wózek inwalidzki, stan bdb. Tel. 730 
253 366

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

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

784 883 568

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

Tel. 664 454 930

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

664 454 930

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

454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 
730 348950

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

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

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

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

882 332

Maszyna elektryczna do szycia, 
nowa i sprawna, wieloczynnościo-

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

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

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

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

Tel. 796 888 085

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

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

Cyrkulatka na siłę. Tel. 607 934 520

Meblościanka pokojowa. Tel. 607 
934 520

Dywany różne rozmiary. Tel. 607 
934 520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

638 65 45

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

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

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

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

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

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

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

Telewizor mały Medion, tanio. Tel. 
662 036 198

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

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

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

Tel. 790 888 846

Jodła, świerki do wycięcia. Tel. 693 
124 585

Keybord Yamacha YTP-255 stan bar-
dzo dobry do pianina jest sto-

jak+uchwyt na nuty cena 375 zł, 
sprzedam rolki firmy FILS stan bar-
dzo dobry cena 70 zł, rakieta do tenisa 
Dunlop 2006 żółto-czarna cena 45 zł. 
Tel. 791 137 235

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

Mało używane łóżko ortopedyczne. 
Tel. 512 764 363

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

rancji. Tel. 797 526 409

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

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

zł całość. Tel. 516 898 477

Kinkiet mosiężny 150 zł. Tel. 516 
898 477

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

Tel. 516 898 477

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

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

Tel. 516 898 477

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

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

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

chodzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
KKupię odznaczenie PCK „Kryształowe 

Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, 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 do-
brym 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 podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

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

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 301

INNE
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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

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 die-
sel 2007. Najmniejsze zużycie 

paliwa. 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, 
huśtawka 150 zł 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. 
Części używane do Forda Ga-

laxy od A do Z. Przyczepka samo-
chodowa bez dokumentów. Tel. 
515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa za-
miana na wóz z platformą, 

bale, deski, kantówka, silniki 
elektryczne. 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

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

http://www.absolutio.pl/
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NISKIE CENY

649
1 opak.

Karma dla kota 
Sheba
Mars
4 x 85 g + 4 x 85 g, 4 rodzaje
cena za 1 kg = 9,54

Taśma pakowa/monterska/
malarska/izolacyjna PCW
Topex/Top Tools/Profix
48 mm x 35 m/19 mm x 2,2 m/
19-30 mm x 35 m/15 mm x 10 m

Książeczka dla dzieci
Harper Collins/Ameet
mix tytułów

Dzbanek
Start Classic 
Formaster
2,4 litra
Filtr classic - 800

Filtr unimax - 1000

500zł

200zł

300zł

16_01_125.indd   3 21.12.2020   15:06:42

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #1, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania, pod 

adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 
Zamość, dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował  

hipermarket E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki #52: „Oby świąt magiczna siła 
przed pandemią nas broniła”, ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. Upominek otrzyma Pan Jan Prządka. Gratulujemy, książkę 

można odebrać w Redakcji - Staszica 35.


