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Zamojski Dom Kultury, Muzeum Za-
mojskie i Stowarzyszenie Twórców 
Ludowych Oddział w Zamościu za-

praszają do udziału w 44. Konkursie Wiel-
kanocnym.

Tematem kon-
kursu są pisanki, pal-
my oraz plastyka ob-
rzędowa związana ze 
Świętami Wielkanoc-
nymi. Każdy uczest-
nik może dostarczyć 
dowolną ilość prac. 
Konkurs adresowany 
jest do osób dorosłych 
z regionu biłgorajskie-
go, hrubieszowskiego, 
tomaszowskiego i za-
mojskiego. Prace powin-
ny być wykonane indywi-
dualnie. Jak zastrzega-
ją organizatorzy - pra-
ce wykonanie przez ze-
spół, koło czy klub nie 
będą przyjmowane.

Prace konkursowe (podpisane 
imieniem i nazwiskiem) należy do-
starczyć do  Muzeum Zamojskiego, 
ul. Ormiańska 26, 22-400 Zamość – 
wejście od Rynku Wielkiego 19 mar-
ca 2021  r.

Prace będą przyjmowa-
ne w następujące dni: 

Wtorki w godz. 8.00-16.00 
Środy w godz. 8.00-16.00 
Czwartki w godz. 8.00-12.00

Jury oceniać będzie prace w II kategoriach: 

1. tradycyjnej twórczości ludowej 
związanej z obrzędowością wielkanocną.

2. współczesnej twórczości artystycz-
nej nawiązującej do obrzędowości ludo-
wej.

Przy ocenie prac przyjmo-
wane będą następujące kry-

teria: 
- zgodność z tradycją 
- wartości artystyczne 

- poziom wykona-
nia technicznego

Zwycięzcy kon-
kursu otrzyma-
ją nagrody. Orga-

nizatorzy zatrzymu-
ją nagrodzone prace 

do celów wystawien-
niczych i tym samym 

stają się one własno-
ścią Organizatora. Pra-
ce, które nie zostały 

nagrodzone w konkur-
sie będą do odebrania w 
Muzeum Zamojskim.

Podczas Kiermaszu 
Wielkanocnego 28.03.2021r. w 
godzinach 9.00 - 14.00 na Ryne-
ku Wielkim w Zamościu, twórcy 

ludowi biorący udział w Konkursie 
Wielkanocnym mają zabezpieczone 

stoliki przy Muzeum Zamojskim.

Więcej informacji: 
Muzeum Zamojskie, ul. Ormiańska 26, 
tel. 883 375 564 lub   883 375 571, e-ma-
il: edukacja@muzeum-zamojskie.pl 
Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 
tel. 84 639 20 21, e-mail: organizacja@zdk.
zamosc.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

-materiał nadesłany

Mieszkańcy ulicy Daszyńskiego 
w Zamościu mają powody do 
zadowolenia. Już wkrótce uli-

ca przejdzie gruntowny remont i zy-
ska m.in. nową, porządną nawierzch-
nię. Miasto podpisało umowę z Przed-
siębiorstwem Robót Drogowych Sp. z 
o. o. w Zamościu, które wygrało prze-
targ na realizację zadania. Prace mają 
się zakończyć w połowie wakacji.

Jak informuje magistrat - zakres in-
westycji obejmuje m.in. budowę nowej 

konstrukcji jezdni z betonu asfaltowe-
go, chodnika, wykonania zjazdów in-
dywidualnych i publicznych, budowę 
kanalizacji deszczowej, a także wymia-
nę istniejących słupów i opraw oświe-
tleniowych oraz montaż dodatkowych 
słupów z oprawami LED do oświetle-
nia ulicy.

Budowa ul. Daszyńskiego ma się za-
kończyć do 29.07.2021r. Umowa z wyko-
nawcą opiewa na ponad 763 tys. zł. Ca-
ła inwestycja ma kosztować ponad 800 

tys. zł i w całości jest finansowana z bu-
dżetu Miasta Zamość.

W kamaszeW kamasze

Będzie remont ul. DaszyńskiegoBędzie remont ul. Daszyńskiego

Zamość otwiera kulturęZamość otwiera kulturę

Potrzebna pomoc rodzinie, której spłonął domPotrzebna pomoc rodzinie, której spłonął dom
Trzyosobowa rodzina z miejsco-

wości Kotlice (Gmina Miączyn) 
pilnie potrzebuje pomocy. Po-

żar, który wybuchł w niedzielę 7 lute-
go, doszczętnie strawił ich dom. Szczę-
śliwie w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, 
ale ogień pozbawił ich wszystkiego co 
mieli.

Pani Anna z mężem Arturem oraz 
schorowana babcia w pożarze straci-
li cały dobytek. Dom nie nadaje się już 
do zamieszkania, ponieważ konstruk-
cja uległa całkowitemu zniszczeniu. 
Na stronie zrzutka.pl prowadzona jest 

zbiórka pieniędzy na odbudowę domu, 
zainicjowana przez sołtysa i radną miej-
scowości Kotlice.

- “Cała rodzina to skromni i bardzo 
dobrzy ludzie. W imieniu Sołtysa oraz 
radnej wsi Kotlice zwracamy się z prośbą 
do ludzi o dobrym sercu o pomoc w zdo-
byciu środków na odbudowę domu.” - 
apelują założyciele zbiórki. Oprócz środ-
ków pieniężnych potrzebne są też rze-
czy codziennego użytku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Miączynie oraz ks. proboszcz z Du-
ba prowadzą zbiórkę dla pogorzelców. 
Zwracają się z prośbą o pomoc w każdej 
możliwej formie. Potrzebne jest wszyst-
ko od odzieży dla kobiety (rozmiar M/L, 
rozmiar buta 41), odzieży męskiej (roz-

miar M/XL, rozmiar buta 43), odzież i 
buty dla osoby w podeszłym wieku, po 
środki czystości, pościel, kołdry, podusz-
ki, ręczniki, meble oraz sprzęt gospodar-
stwa domowego. Proszą przy tym, aby 
wszystkie te rzeczy były zdatne do użyt-
ku. 

Dary można przywozić do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Mią-
czynie w godzinach urzędowania lub do 
świetlicy w Kotlicach po uprzednim kon-
takcie z GOPS-em oraz do Kancelarii Pa-
rafialnej w Dubie – do ks. Proboszcza.

W Przedszkolu Miejskim nr 5 w Za-
mościu przy ul. Peowiaków 6a organizo-
wana jest zbiórka żywności dla potrze-
bującej rodziny. Zbiórka potrwa do 28 
lutego.

Zamojskie instytucje kultury suk-
cesywnie wznawiają działalność. 
Miasto zachęca mieszkańców Za-

mościa i go ści do korzystania z boga-
tej oferty kulturalnej, oczywiście z za-
chowaniem reżimu sanitarnego.

Od ponad dwóch miesięcy do dys-
pozycji czytelników są zbiory Książni-
cy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Za-
moyskiego. Od 2 lutego można oglądać 
ekspozycje Muzeum Zamojskiego, na-
tomiast 5 lutego działalność wznowi-
ło Biuro Wystaw Artystycznych – Gale-
ria Zamojska. Na tym dobre wieści nie 
kończą się.

Od 12 lutego ponownie można od-
wiedzać Centrum Kultury Filmowej 
„STYLOWY”. Szczegóły oferty filmowej 
są dostępne na stronie internetowej 
www.stylowy.net 

– Serdecznie zapraszam wszystkich 
mieszkańców Zamościa do skorzystania 

z naszej oferty, choć trzeba pamiętać o 
maksymalnej 50-procentowej frekwen-
cji podczas seansu. Po kilku miesiącach 
przerwy wracamy do pracy z wielką ra-
dością. Mam nadzieję, że widzowie znaj-
dą coś dla siebie – mówi Andrzej Bubeła, 
dyrektor CKF Stylowy.

Pod koniec lutego okazję do posłu-
chania dobrej muzyki będą mieli miło-
śnicy Orkiestry Symfonicznej im. Karola 
Namysłowskiego. Wedle wstępnych pla-
nów dyrektora jednostki, maestro Tade-
usza Wicherka, pierwszy koncert powi-
nien odbyć się 26 lutego.

Korzystanie z oferty kulturalnej od-
bywa się przy zachowaniu środków 
ostrożności.

źródło: UM Zamość

Książnica Zamojska, w związku z przy-
padającym w tym roku  100-leciem  ist-
nienia biblioteki ogłasza konkurs na Eks-
libris Książnicy Zamojskiej. Do udziału 
zaprasza uczniów szkół plastycznych z 
całej Polski. Zadanie konkursowe pole-
ga na przygotowaniu jubileuszowego 

ekslibrisu, wykonanego w klasycznych 
technologiach grafiki warsztatowej lub 
za pomocą programów grafiki kompu-
terowej. Na autora najlepszej pracy cze-
ka atrakcyjna nagroda pieniężna.

Szczegóły konkursu znajdują się na 
stronie: www.biblioteka.zamosc.pl 

Dobre wieści dla wszystkich miłośni-
ków jazdy na łyżwach. W ramach 
luzowania obostrzeń związanych 

z koronawirusem, rząd zezwoli, by od 12 
lutego wznowiony został amatorski sport 
na świeżym powietrzu. W związku z tym 
po blisko dwumiesięcznej przerwie w 
funkcjonowaniu – ponownie otwarta zo-
stała ślizgawka na Rynku Wielkim w Za-
mościu.

Lodowisko czynne będzie przez dwa 
tygodnie od 12 do 26 lutego 2021 r. Bilet 
wstępu wynosi 12 zł za godzinę jazdy. Re-
zerwacja możliwa jest pod numerem tel.: 
605 537 037 lub osobiście w punkcie obsłu-
gi lodowiska na Rynku Wielkim. Na miejscu 
dostępna jest wypożyczalnia łyżew, działa-
jąca godzinę przed otwarciem lodowiska. 
Do dyspozycji dzieci są kaski oraz pingwin-
ki do nauki jazdy. Koszt wypożyczenia ły-
żew to 6 zł.

Zamojski OSiR przypomina, by korzy-
stając ze ślizgawki pamiętać o zachowaniu 
dystansu, obowiązku zakrywania ust i nosa 
oraz dezynfekcji rąk.

Zaprojektuj EKSLIBRIS, zgarnij nagrodęZaprojektuj EKSLIBRIS, zgarnij nagrodę

Będzie jazdaBędzie jazda

Konkursowe palmy i pisanki czas wykonaćKonkursowe palmy i pisanki czas wykonać

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłą
 Marię Gmyz 

Radną Sejmiku Województwa Lubelskiego,
Zastępcę Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków
oraz byłą Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zamościu

Wyrazy najszczerszego współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składają
Prezydent Miasta Zamość, 

Przewodniczący i Radni Rady Miasta Zamość
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęłam
wiadomość o śmierci 

Pani Marii Gmyz 
- Radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.

 
Rodzinie, Najbliższym 

oraz Przyjaciołom Zmarłej 
składam wyrazy głębokiego współczucia.

Poseł na Sejm RP
Beata Strzałka

Nagrody, które Mia-
sto Zamość otrzyma-
ło w „Konkursie Preze-

sa GUS na gminę o najwyż-
szym odsetku spisanych go-
spodarstw rolnych w kanale 
samospisu” trafiły do ZSP nr 3 
w Zamościu.

Wartość nagród to 
10.512,05 zł. To 6 tabletów mar-
ki Samsung, 6 głośników JBL, 
power bank, 2 twarde dyski, 
które będą nagrodami w 8 edy-
cji konkursu języka angielskie-
go „Zamość the Ideal Town" or-
ganizowanym przez szkołę.

źródło: UM Zamość

Nagrody za spisNagrody za spis
rolny trafiły rolny trafiły 
do szkołydo szkoły
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„Źle zaparkowane samo-
chody utrudniają odśnieża-
nie dróg osiedlowych. Zda-
rza się, że pługi nie mo-
gą wjechać w boczne uli-
ce” – alarmuje Zarząd Dróg 
Grodzkich w Zamościu oraz 
PGK Zamość (firma zawarła 
z Miastem umowę na zimo-
we utrzymanie dróg w sezo-
nie 2020/2021).

Kierowcy PGK napoty-
kają największe problemy 
na osiedlach domków jed-
norodzinnych np. na osie-
dlu Karolówka czy św. Piąt-
ka, a także w zwartej zabu-
dowie np. na Starym Mie-
ście. W związku z tym Zarząd 
Dróg Grodzkich apeluje do 
mieszkańców o parkowanie 
samochodów na posesjach 
(tam, gdzie jest to możliwe) i 
nie pozostawianie ich np. na 
chodnikach, by ulice mogły 
zostać odśnieżone. 

„Przypominamy tak-
że, że to właściciele nieru-
chomości mają obowiązek 

usuwania błota, śniegu, lo-
du i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości. Bar-
dzo często zdarza się, że 
właściciele posesji wyrzu-
cają śnieg bezpośrednio na 
ulicę lub na chodnik, co po-
woduje dodatkowe utrud-
nienia w poruszaniu się aut 
lub pieszych. Poza tym, od 
kilku lat mamy do czynie-
nia z suszą hydrologiczną, a 
woda z topniejącego śniegu 
nawodni działkę - to kolejny 

argument „za” pozostawia-
niem śniegu na terenie po-
sesji.” - czytamy w komuni-
kacie opublikowanym na fa-
cebookowym profilu Urzę-
du Miasta Zamość.

Sieć dróg miejskich liczy 
w sumie 134 km. Plan zimo-
wego utrzymania parkin-
gów, placów przewiduje zi-
mowe utrzymanie na pow. 
37 974 m2. Zimowym utrzy-
maniem objęto chodniki o 
długości łącznej 92 km.

Pozwól odśnieżaćPozwól odśnieżać

Zamojski ratusz poinformo-
wał, że Kasa Urzędu Miasta 
Zamość wznowiła działal-
ność. Jedno okienko kasowe 
jest czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. od 7.30 
do 14.30 (z przerwą na de-
zynfekcję od godz. 12.30 do 
13.00).

Zamojski magistrat za-
znacza jednak, że w dalszym 

ciągu, w trosce o zdrowie 
mieszkańców miasta oraz 
pracowników, rekomendo-
wanym sposobem zapła-
ty pozostaje forma elektro-
niczna lub z wykorzysta-
niem opłatomatu, usytu-
owanego w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta 
Zamość.

■

W kamaszeW kamasze

Kasa miejska ponownie otwartaKasa miejska ponownie otwarta

Wydział Komunikacji czynny dłużejWydział Komunikacji czynny dłużej
Od 15 lutego 2021r. zostały 

wydłużone godziny pracy 
Wydziału Ewidencji Kierow-

ców i Pojazdów Urzędu Miasta Za-
mość. Obsługa mieszkańców mia-
sta Zamość będzie prowadzona w 
godzinach od 7:10 do 13:00, (prze-
rwa na dezynfekcję) i od 13:55 do 
19:45.

Jak poinformował ratusz - go-
dziny pracy zostały wydłużone, po-
nieważ w ostatnim czasie zaczę-
ła wzrastać liczba interesantów, a 
terminy rezerwacji wizyt w wydzia-
le stawały się zbyt odległe. Poprzez 
wydłużenie godzin pracy zwiększy 
się dostępność usług WEKiP, zgod-
nie z potrzebami klientów. Dzięki 
tej zmianie również osoby pracują-
ce do późna, będą mogły zaplano-
wać wizytę w urzędzie.

W dalszym ciągu obowiązuje 
rezerwacja wizyt w Wydziale Ewi-
dencji Kierowców i Pojazdów i jest 
prowadzona w godzinach 9:00-
12:00 i 14:30-17:30 pod numerem 
telefonu: 84 638 21 46. Pracownik 
prowadzący zapisy nie udziela in-
formacji w sprawach merytorycz-
nych. Informacje te można uzyskać 
pod numerami telefonów: ewiden-
cja kierowców: 84 638 21 52, 84 67 
72 375, 84 67 72 459; ewidencja po-
jazdów: 84 67 72 372, 84 67 72 373, 
84 67 72 374; krajowy transport dro-
gowy 84 67 72 462.

Wydział prosi o zgłaszanie się 
na umówioną wizytę nie wcześniej 
niż 5 minut przed wyznaczonym 
terminem i zgłaszanie swojej obec-
ności pracownikowi odpowiadają-
cemu za terminową obsługę inte-
resantów wydziałów zlokalizowa-
nych w budynku. Klienci proszeni 
są o zachowanie bezpiecznych od-
ległości od innych osób, a także o 
dezynfekcję rąk oraz zakrywanie 
ust i nosa. Osoby niepełnospraw-
ne ruchowo proszone są o zgłosze-

nie informacji o swojej niepełno-
sprawności w momencie rezerwa-
cji wizyty w celu ułatwienia dostę-
pu do usługi.

Wydział prosi także o wcze-
śniejsze przygotowanie stosow-
nych dokumentów i wypełnienie 
odpowiedniego wniosku. Wnio-
ski można pobrać ze strony BIP wy-
działu lub z wyznaczonego miejsca 
w przedsionku budynku.

Opłat można dokonać za po-
średnictwem opłatomatu znajdu-
jącego się w BOI ul. Rynek Wielki 
13, w kasie UM Zamość ul. Rynek 
Wielki 13 (w godzinach 7:30-14:30), 
w kasie znajdującej się na parterze 
budynku przy ul Partyzantów 10 (w 
godz. 7.00-19.30 ), przelewem na 
konto Urzędu Miasta Zamość: 56 
1020 5356 0000 1602 0007 6877 lub 
kartą płatniczą w siedzibie Wydzia-
łu Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

W sprawach nie wymagających 
osobistego stawiennictwa istnieje 
możliwość skorzystania z urny usta-
wionej w budynku bez konieczno-
ści oczekiwania w kolejce lub w sie-
dzibie BOI: Rynek Wielki 13. Doku-
menty można także przesłać pocz-
tą na adres: WEKiP UM Zamość, Ry-
nek Wielki 13, 22-400 Zamość. Moż-
na także skorzystać z elektronicz-
nej Platformy Usług Administracji 
Publicznej – ePUAP.

Jedną z usług nie wymagają-
cych obecności Interesantów w 
Wydziale jest zgłoszenie nabycia 
lub zbycia pojazdu. Do podpisane-
go własnoręcznie wniosku (Wnio-
sek o rejestrację – czasową rejestra-
cję, wyrejestrowanie i zawiadomie-
nie o nabyciu/zbyciu pojazdu) nale-
ży dołączyć kopie dokumentów po-
twierdzających nabycie/zbycie po-
jazdów. (WEKiP nie przyjmuje ww. 
zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu 
drogą mailową!). Zgłoszenie to jest 

bezpłatne.

Aby odebrać dowód rejestra-
cyjny i kartę pojazdu też nie ma ko-
nieczności stania w kolejce. Wystar-
czy wrzucić do urny (umieszczone 
w kopercie) lub przysłać za pośred-
nictwem poczty otrzymane pod-
czas rejestracji pojazdu pozwole-
nie czasowe.

Decyzje o rejestracji pojazdów 
wraz z dowodami rejestracyjnymi 
(i ew. kartami pojazdów) będą wy-
syłane drogą pocztową na wskaza-
ny przez Państwa w przesyłce z po-
zwoleniem czasowym adres. W ce-
lu sprawnej komunikacji Wydział 
prosi o podawanie numeru telefo-
nu. Rejestracji pojazdu można do-
konać w siedzibie WEKiP UM Za-
mość tylko osobiście lub za pośred-
nictwem upoważnionego przez 
właściciela pojazdu pełnomocnika.

Wypełnione wnioski o wydanie 
PKK wraz z orzeczeniem lekarskim, 
odpowiednią fotografią i ewentual-
ną zgodą rodzica można przesłać za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty 
na adres WEKiP UM Zamość, ul. Ry-
nek Wielki 13, 22-400 Zamość lub 
poprzez wrzut do urny znajdującej 
się w siedzibie WEKiP przy ul. Par-
tyzantów 10.

źródło: UM Zamość

W sobotę (6.02)  przed Cen-
trum Rozrywki Laser Fac-
tory w Zamościu odby-

ła się zorganizowana przez Kon-
federację konferencja prasowa 
dotyczącą lockdownu. Podczas 
spotkania przedstawiciele ugru-
powania ogłosili również zbiórkę 
podpisów pod obywatelskim pro-
jektem ustawy, której celem jest 
otwarcie gospodarki.

Konfederacja przypomniała, 
że od początku lockdownu obo-
strzenia w gospodarce dają o wie-
le większe straty niż korzyści. Ich 
zdaniem - pokazuje to zarówno 
stan polskiej gospodarki jak i stan 
polskiej służby zdrowia. Podczas 
konferencji Konfederacja ogłosiła 
zbiórkę podpisów pod obywatel-
skim projektem ustawy otwierają-
cej gospodarkę. Konferencja odby-
ła się przed Centrum Rozrywki La-
ser Factory.

- Spotykamy się pod konkret-
nym miejscem czyli Centrum Roz-
rywki Laser Factory - jest to bastion 
normalności w Zamościu. Przed-
siębiorcy, którzy z trudem wiążą 
koniec z końcem, muszą walczyć 
ze służbami państwowymi: sane-
pidem oraz policją, które na pod-
stawie nielegalnych aktów praw-
nych, jakie wydał rząd, są zmusze-
ni do nieprowadzenia swojej dzia-
łalności. Przedsiębiorca musi jed-
nocześnie łożyć na utrzymanie lo-
kalu i swoich pracowników. To jest 
niegodziwe, aby z tak postępować 
z pracodawcami. Jako Konfederacja 
stanowczo sprzeciwiamy się takim 
praktykom. Chcielibyśmy zachę-
cić do naszej inicjatywy Otwieramy 
Gospodarkę. Zbieramy w tym mo-
mencie podpisy pod obywatelskim 
projektem ustawy, której celem jest 
zakończenie lockdownu, który na-
szym zdaniem jest zupełnie absur-
dalny. W tym momencie liczba za-
chorowań w Polsce jest bardzo ni-
ska. Kolejne konferencje premie-

ra nie przynoszą żadnych nowości 
dla pracodawców w gastronomii. 
Przykre jest przede wszystkim to, 
że wielu pracodawców, w tym tak-
że właściciel Laser Factory zmuszo-
nych jest do dodatkowej pracy na 
etacie, podczas gdy posiadają du-
że lokale gastronomiczne i zatrud-
niają ludzi. - powiedział Piotr Zduń-
czyk z Konfederacji.

- Rząd jakiś czas temu zawarł z 
nami umowę społeczną, zgodnie z 
którą w razie spadku liczby zacho-
rowań będą otwierane lub zamyka-
ne poszczególne branże. Miało to 
być organizowane i planowane w 
racjonalny sposób. Niestety patrząc 
na to zupełnie obiektywne docho-
dzimy do wniosku, że rząd w spo-
sób losowy wybiera branże, któ-
re zamyka i otwiera. Mamy do czy-
nienia z sytuacją, która i dla zwykłe-
go szarego człowieka, i dla przed-
siębiorcy jest absurdalna, wręcz ka-
rykaturalna. To czego najbardziej ja 
się boję, to fakt, że gdy skończy się 
okres rządowej karencji okaże się, 
że brakować będzie pieniędzy na 
Służbę Zdrowia i inne zadania pu-
bliczne. Wówczas rząd usprawiedli-

wi to koronawirusem i powie “mu-
simy was opodatkować”. Są dwie 
możliwości: można podnosić po-
datki albo się zadłużać. My jako 
Konfederacja, jako Ruch Narodo-
wy nie zgadzamy się aby następ-
ne pokolenia były “na dzień do-
bry” obciążane debetem. Zachę-
camy także obywateli do pomocy 
takim lokalom, które zdecydowały 
się otworzyć na pohybel bezprawiu 
rządu. Najprzyjemniejszą opcją po-
mocy jest po prostu skorzystanie z 
usług, które te lokale proponują. - 
dodał Rafał Mekler, szef wojewódz-
kich struktur Ruchu Narodowego

Konfederacja oferuje także po-
moc prawną dla przedsiębiorców, 
którzy już się otworzyli lub dopiero 
zamierzają. Jest ona dostępna pod 
adresem internetowym otwieramy.
kongres.biz Zachęca także do po-
mocy w zbiórce podpisów. Podpi-
sy można złożyć w Laser Factory w 
Zamościu lub wysłać bezpośrednio 
do Warszawy. Blankiety do zbiór-
ki podpisów jak i więcej na temat 
samej ustawy Konfederacji można 
sprawdzić pod adresem otwiera-
mygospodarke.pl 

Konfederacja chce otwarcia gospodarkiKonfederacja chce otwarcia gospodarki

http://otwieramy.kongres.biz
http://otwieramy.kongres.biz
http://otwieramygospodarke.pl
http://otwieramygospodarke.pl


wyczyść i wprowadź dane

ul. Lwowska 30/18, 22-400 Zamość
tel. 729 912 178

Porozmawiajmy o pieniądzachPorozmawiajmy o pieniądzach
Nareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmoNareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmo

Planujesz zakup nieruchomości lub samo-
chodu? A może masz już kredyt, który jest 
zbyt drogi?  Mieszkańcy Zamościa i okolic 

w końcu mogą liczyć na bezpłatną pomoc eks-
perta finansowego. mFinanse zaprasza do swo-
jej placówki na bezpłatne konsultacje dot. kre-
dytów, leasingu i finansów osobistych.  

O tym jak trudno podjąć dobrą decyzję do-
tyczącą kredytu wie każdy, kto próbował go 
samodzielnie uzyskać. Mnogość ofert na rynku 
pochodzących od różnych dostawców utrud-
nia podjęcie decyzji. Sprawa komplikuje się, 
gdy chcesz dopasować kredyt do swoich in-
dywidualnych potrzeb i jednocześnie sprostać 
wymaganiom kredytowym. Nie musisz korzy-
stać z pierwszego lepszego rozwiązania. Prze-
myślana decyzja, może dać Ci wymierne korzy-
ści finansowe. Jak podejść do wyboru kredytu, 
gdy nie czujesz się specjalistą od finansów?

Z pomocą przychodzą eksperci mFinanse, 
którzy bezpłatnie pomagają dopasować indy-
widualne rozwiązania z zakresu finansów oso-
bistych. Właśnie uruchomiono kolejną partner-
ską placówkę w Zamościu

„Analiza potrzeb finansowych mieszkań-
ców małych i średnich miejscowości w Polsce 
wykazała lukę w dostępności profesjonalnych 
usług finansowych. Jednocześnie wzrasta za-
potrzebowanie mieszkańców na zakup grun-
tu, budowy domu czy remontu już posiada-
nej nieruchomości. Dynamicznie rozwija się w 
tych miejscowościach przedsiębiorczość. To 
właśnie sprawia, że powiększamy sieć bezpłat-
nych punktów obsługi finansowej. Przecież nie 
tylko mieszkańcy dużych aglomeracji mają ma-
rzenia, które chcą sfinansować. Mamy je wszy-
scy.” – mówi Agnieszka Sochacka, dyrektor pla-
cówki partnerskiej mFinanse w Zamościu.

Świadomość Polaków dotycząca finansów i 
podstawowej wiedzy ekonomicznej jest wciąż 
na niezadowalającym poziomie, czego dowo-
dzą liczne badania statystyczne. Zadłużamy się 
na niekorzystnych warunkach i podejmujemy 
ryzykowne posunięcia finansowe właśnie dla-
tego, że brakuje nam wiedzy i dostępności za-
ufanych osób, które mogłyby pomóc. 

mFinanse w oparciu o unikalną jakość ob-
sługi i merytorycznie wysokie przygotowanie 
swoich ekspertów gwarantują, że wspólnie po-
dejmowane decyzje będą w pełni świadome i 
najbardziej optymalne dla potrzeb każdego za-
interesowanego. 

Z tego też powodu mFinanse zaprosiło do 
współpracy wiodące instytucje finansowe ofe-
rujące kredyty i pożyczki hipoteczne, kredy-
ty inwestycyjne dla firm, kredyty samochodo-

we, karty kredytowe oraz kredyty gotówkowe 
na najlepszych warunkach. Obecnym zadłuże-
niem potencjalnych zainteresowanych zajmą 
się banki posiadające sprawdzone rozwiąza-
nia konsolidacyjne. Do grona partnerów zosta-
ły zaproszone również firmy leasingowe oraz 
firmy oferujące ubezpieczenia,  tak aby oferta 
wsparcia odpowiadała ich  jak najszerszym po-
trzebom. 

mFinanse to już ponad 250 punktów obsługi 
w całej Polsce i kilkuset doświadczonych eksper-
tów finansowych, którzy gwarantują dotarcie do  
nawet najmniejszych miejscowości, po to by roz-
mawiać o finansach, wspierać inwestycje, a tak-
że pomagać w najważniejszych decyzjach kre-
dytowych. Oczywiście każdy może je podjąć sa-
modzielnie, ale na szczęście już nie musi. 

■
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Seria wyjątkowych wykładów omawiająca zrozumiałym dla współczesnego pokolenia językiem przesłanie, 
które dla dzisiejszego świata mają do przekazania Trzej Aniołowie z 14-go rozdziału  księgi Apokalipsy

Jezus kontra szatan — 7 II
Chwila przeznaczenia — 14 II
Ostatnie przesłanie nadziei i łaski — 21 II
Jezus i sąd — 28 II
Boży proroczy zegar — 7 III
Pilne wezwanie do działania — 14 III
Stworzenie przemawia — 21 III

Jakie przesłania mogą być tak pilne, że sam Bóg  Jakie przesłania mogą być tak pilne, że sam Bóg  
nakazuje aniołom, by zanieśli je na ziemię?nakazuje aniołom, by zanieśli je na ziemię?

Wkrótce wszyscy dowiemy się, co zawierają! Wkrótce wszyscy dowiemy się, co zawierają! 

Oglądaj programy prowadzone przez międzynarodowego  Oglądaj programy prowadzone przez międzynarodowego  
ewangelistę Marka Finleya — w polskiej wersji językowej!ewangelistę Marka Finleya — w polskiej wersji językowej!

Ucieczka od chaosu świata — 28 III

Miasto zwane zamieszaniem — 4 IV

Ostatnie zwiedzenie szatana — 11 IV

Pieczęć Boga i znamię bestii cz. 1 — 18 IV

Pieczęć Boga i znamię bestii cz. 2 — 25 IV

Blask chwały Bożej — 2 V

OGLĄDAJ: Kanał ORTV Głos Nadziei na YouTube
PREMIERA: 7 lutego 2021, godz. 18.00

www.trzykosmiczneprzeslania.pl



SPRZEDAM
Rower stacjonarny cena 250 zł, tel 

533 758 999

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe. Tel. 608 074 175

Rowery 2 szt., 28” i 26”. Tel. 608 
074 175

Dwa brusy suche z czereśni, oś z koła-
mi, udźwig 6 ton. Tel. 727 325 709

Kredens kuchenny, drewnia-
ny, rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

Cyrkulatka na siłę ze stołem. Tel. 607 
934 520

Spawarka Einchel, gniazdkowa z 
Francji, 140 amperów, 250 zł. Tel. 

790 888 846

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

Sanki z kierownicą, prawie nieuży-
wane. Tel. 727 325 709

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

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

Bagażnik samochodowy, zestaw pod-
tynkowy “Grohe”, grzejnik łazien-

kowy. Tel. 84 638 59 08

Kantówka sosnowa 10x10 cm, cena 
5zł/mb. Klepka dębowa 35x8x2 cm, 

sezonowana, 75 m2. Tel. 84 638 59 08.

Kratę metalową w kilku elementach, 
wypełnienie drutem żebrowanym, 

śr. 12, wym. Dł. 210, szer. 118, 98, 100, 
64, 43. Tel. 574 235 637

Blachę trapez 180m2, obecnie na da-
chu, cena 1800 zł, solidna. Tel. 574 

235 637

Sprzedam maszyny do lnu, odziarni-
aczka, nopowiązałka, rwaczka części 

i pasy do rwaczki lnu. Tel.  500 204 533

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, cyrku-
latkę, 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

KUPIĘ
Rębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wieczorem. 
Tel. 507 955 372

Kupię 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 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 podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

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

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, wer-
salkę jednoosobową. Tel. 604 657 091

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

opłatę. Tel. 84 538 95 22

REKLAMA 
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Różne

 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:

Kawaler 77 lat pozna Pa-
nią w podobnym wieku, 

cel - stały związek. Tel. 720 
648 517

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.

TOWARZYSKIE

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Pomogę przy pracach domowych, 
praca fizyczna. Tel. 881 778 

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-

mość i okolice. Tel. 506 221 888

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 
odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582

PRACA

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

Kupię grób na 
Cmentarzu przy ul. 

Peowiaków.  
Tel. 603 372 942

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

SPRZEDAM
Dom piętrowy na działce 15-arowej, 

wykończony, do zamieszkania, Pło-
skie. Tel. 607 934 520

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II pię-

tra z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) 
o powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. 

Tel. 500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuch-

nia, przedpokój, łazienka z wc oraz po-
mieszczenia przynależnego piwnicy o 
powierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

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

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

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kry-
nice. Tel. 660 936 030

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

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

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

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 

piętro lub wieżowiec. Tel. 513 957 
211

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

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

chowiny. 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 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 

WYNAJMĘ 
1 pokojowe mieszkanie w Zamo-

ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 
639 81 87

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II pię-

tro. Tel. 84 62 75 278

Wynajmę pokój jednoosobowy, 
c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

Do wynajmu ładna kawalerka, ul. 
Peowiaków, II piętro, komplet-

nie wyposażona. Tel. 84 627 52 78

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

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

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

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



Części do Warszawy syreny. Tel. 608 
074 175

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61  521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. 
Tel. 84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

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 głowi-

cą, 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, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Części do Kamaza nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
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 ciągni-
ka. Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  
www.absolutio.pl. 
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MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Kupię części  
do WFM WSK SHL. 

Tel. 505 545 928

http://www.absolutio.pl/
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NISKIE CENY
od 16.02 do 27.02.2021 r.

Spodnie jeans
Damskie, roz. 25-42  
Męskie, roz. 32-43 - 3999

mix wzorów i kolorów

2999
1 szt.

Kurtka damska/męska
roz. M-2XL, 
mix wzorów i kolorów

cena bez karty

cena z kartą

-10 zł

4999

5999
1 szt.

1 szt.

T-shirt damski/męski
roz. S-2XL, mix wzorów i kolorów

999
1 szt.

Buty sportowe damskie/męskie
roz. 36-46, 
mix wzorów i kolorów

3999
1 para

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #7, 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 #5: „Nażarty wąż”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina Urzędowska z Zamościa. Gra-
tulujemy. Nagrodę można odebrać do 22 lutego 2021 roku w punkcie informacyjnym hi-

permarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


