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Ponad 900 emerytów dostało w stycz-
niu lub lutym większy przelew z Od-
działu ZUS w Biłgoraju. To skutek 

przeliczenia świadczeń, które wynika z 
ubiegłorocznej zmiany przepisów.

Nowelizacja ustawy weszła w życie w 
lipcu ubiegłego roku. Na jej podstawie ZUS 
mógł przeliczyć świadczenia ściśle określo-
nej grupie emerytów, którzy urodzili się w 
1953 roku. Chodzi o osoby, które przeszły 
na wcześniejszą emeryturę na podstawie 
wniosku złożonego przed 2013 rokiem. 

Żeby skorzystać z tych przepisów, część 
klientów musiała złożyć wniosek o emery-
turę powszechną najpóźniej do 11 stycz-
nia. Natomiast osobom, które już wcześniej 
miały przyznaną emeryturę powszech-

ną, ZUS przeliczał świadczenie z automatu 
– w styczniu lub lutym. Operacja polegała 
na obliczeniu emerytury powszechnej bez 
jej pomniejszania o kwoty pobranych eme-
rytur wcześniejszych. Z rozwiązania skorzy-
stały przede wszystkim kobiety (aż 96 proc. 
spraw).

Wypłaty podwyższonych świadczeń ru-
szyły w styczniu. Emerytury wzrosły mie-
sięcznie średnio o 260 zł. Wielu klientów ZUS 
otrzymało również wyrównanie za miesiące, 
gdy pobierali niższe świadczenie. Jednora-
zowe wyrównanie wyniosło w Oddziale ZUS 
w Biłgoraju przeciętnie ponad 10,6 tys. Do-
stało je 937 mieszkańców regionu.

Nie dla każdego zastosowanie nowych 
przepisów oznaczało podwyżkę emerytury. 

W wielu przypadkach świadczenie po prze-
liczeniu okazało się niższe od dotychczas 
pobieranego. W takich sytuacjach ZUS kon-
tynuuje wypłatę dotychczasowej emerytu-
ry – jako korzystniejszej.

Małgorzata Korba 
rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Wraz z muzeami i galeriami sztuki 
otwiera się ponownie Regionalna 
Izba Pamięci w podzamojskim Wyso-

kiem (w Gminie Zamość). Do zwiedzania cze-
ka tam ekspozycja ponad 1200 starych przed-
miotów, zbieranych od lat przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Wysokiem. Zwiedzanie wciąż 
jest darmowe, ale teraz w reżimie sanitarnym i 
z ograniczeniem liczby zwiedzających do 1 oso-
by na 15 m2. Izba zaprasza w piątki i soboty na 
darmową podróż w czasie do dawnej, ludowej, 
zamojskiej wsi i nie tylko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 
stycznia 2021 r. zezwoliło na otwarcie muzeów i 
galerii sztuki w ścisłym reżimie sanitarnym oraz 
z limitem zwiedzających wynoszącym 1 osobę 
na 15 m2. Biorąc więc pod uwagę dostępny me-
traż obiektu, maksymalnie w Izbie może przeby-
wać 30 osób zwiedzających w podziale na dwie 
kondygnacje. Zaledwie 8 km od centrum Starego 
Miasta w Zamościu znajduje się ciekawa ekspo-
zycja Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, któ-
rą warto zobaczyć zanim kompleks zamieni się 
w Centrum Kultury Dawnej, a ekspozycja zosta-
nie podzielona na kilka części i udostępniona w 
dwóch nowych budynkach, stodole i kuźni, któ-
re są jeszcze w fazie budowy. Póki co, zwiedzanie 
jest darmowe.

Podczas „zamknięcia” Izba wciąż „żyła” i w 
konsekwencji kolekcja powiększyła się m.in. o 
kilka stylowych, staromodnych mebli oraz obra-
zów. Zamknięcie spożytkowano na katalogowa-
nie zbiorów oraz szukanie inspiracji do dalszej 
działalności. W tym czasie alternatywą do trady-
cyjnej wizyty było zwiedzanie wirtualne, pole-
gające na publikacji filmów i fotorelacji prezen-
tujących dawne życie wsi oraz wybrane ekspo-
naty spośród zgromadzonych w Izbie. Materiały 
te cały czas są dostępne w mediach społeczno-

ściowych Regionalnej Izby Pamięci oraz na kana-
le YouTube. Warto tu wspomnieć, że ekspozycję 
Izby nieustannie gromadzi od lat społeczność lo-
kalna skupiona wokół miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich, wspomagana znacząco przez Sto-
warzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” i druhów 
ochotników z OSP Wysokie.

Trwa rozbudowa kompleksu. Stodoła i kuź-
nia mają być gotowe jeszcze w tym roku, wtedy 
cały kompleks zyska nową nazwę Centrum Kul-
tury Dawnej. Miejmy nadzieję, że za kilka miesię-
cy epidemia ustąpi i będzie można skorzystać z 
oferty warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych, 
jak również spotkań z tradycją przy ognisku lub w 
altanie obok, gdzie stoi murowany piec chlebo-
wy. Póki co jednak, cieszmy się z możliwości zwie-
dzania tego niepowtarzalnego „miejsca z duszą”, 
gdzie historia, tradycja i ludowość regionu są na 
wyciągnięcie ręki.

Do końca marca Regionalna Izba Pamięci 
(Wysokie 84, k/Zamościa) będzie otwarta w piąt-
ki i soboty w godz. 13:00-16:00, od kwietnia o go-
dzinę dłużej, a w wakacje dodatkowo w czwart-
ki. Do zwiedzania zaprasza opiekunka ekspozy-
cji, Pani Wanda – szefowa Koła Gospodyń Wiej-
skich w Wysokiem. Pieczę nad obiektem sprawu-
je Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, wię-
cej szczegółów o Izbie można znaleźć na www.
gok.gminazamosc.pl 

- materiał nadesłany

17.02.2021 r.  Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok 
za Krokiem w podpisało umowę z 

wykonawcą długo wyczekiwanej i bardzo 
potrzebnej inwestycji - budowy Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Kresowej w Za-
mościu. 

Umowa została zawarta pomiędzy Sto-
warzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym Krok za krokiem w Zamościu (In-
westor) a Lidertech Sp z o.o. (Wykonawca). 
Wartość robót to 5 602 350,00 brutto. Pla-
nowane zakończenie inwestycji to czerwiec 
2022 r.

Budowa Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Kresowej to drugi etap większej inwesty-
cji, polegającej na utworzeniu Kompleksu Te-
rapeutyczno - Opiekuńczego dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnościami pn. „Rodzin-
ny Dom”. Przed rokiem otwarty został tam 
Warsztat Terapii Zajęciowej. W ramach dru-
giego etapu - do istniejącego obiektu dobu-

dowany zostanie dom pomocy społecznej, 
gdzie będą mogły zamieszkać osoby, które 
znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji. 
Mowa tu o osobach dorosłych, które z powo-
du swojej ciężkiej niepełnosprawności nie są 
zdolne do samodzielnego życia, a na opiekę 
swoich starszych i schorowanych rodziców 
wkrótce nie będą mogły już liczyć. W domu 

opieki przy Kresowej zamieszkanie znajdzie 
28 osób.

Zadanie realizowane jest w ramach pro-
jektu "Pogranicze Równych Szans" dofinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Współpracy Transgranicznej 
"Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020".
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Kolejny rekord DominikaKolejny rekord Dominika

Wyczekane koncertowanieWyczekane koncertowanie

W piątek 26 lutego o godzi-
nie 19:00 Orkiestra Sym-
foniczna im. Karola Na-

mysłowskiego w Zamościu, po 
długiej przerwie wykona koncert 
symfoniczny dla publiczności w 
swojej Sali koncertowej. Ze wzglę-
du na obowiązujące prawo i za-
pewnienie bezpieczeństwa kon-
cert odbędzie się z ograniczoną 
liczbą słuchaczy i zostanie podzie-
lony na 3-części. 

W sali koncertowej usłyszy-
my utwory przygotowane na 3 sek-
cje Orkiestry: sekcję instrumentów 
smyczkowych, dętych drewnianych 
i dętych blaszanych. W 1 części wy-
brzmi Koncert d-moll na skrzyp-
ce i orkiestrę Felixa Mendelssohna. 
Część 2 i 3 wypełnią m.in. utwory 
Joachima Raffa (Sinfonietta op 188), 
Johanna Sebastiana Bacha (Air) czy 
Ulricha Nehlsa (Polonaise). 

Wraz z zamojską Orkiestrą wy-
stąpi utalentowana skrzypaczka 
Marta Magdalena Lelek. To absol-
wentka prestiżowej, londyńskiej 
Guildhall School of Music and Dra-
ma, w klasie skrzypiec prof. Krzysz-
tofa Śmietany. Współpracowa-
ła m.in. z Sir Colinem Davisem, Ma-
estro Jordi Savallą czy zespołem 
Takács Quartet. Koncerty z jej udzia-
łem zyskują ogromną uwagę melo-
manów oraz zbierają pozytywne re-
cenzje krytyków muzycznych. Mar-
ta Magdalena Lelek wykona par-
tie solowe Koncertu d-moll Men-
delssohna. 

Ze względu na ciągle obowią-
zujące obostrzenia, pozwalające na 
działalność artystyczną w ograni-
czonym zakresie, wielkość sali kon-
certowej oraz zapewnienie wszyst-
kim bezpieczeństwa, decyzją Dy-
rekcji Orkiestry będą obowiązywać 
zasady i informacje techniczne, w 
odniesieniu do koncertu symfonicz-

nego 26 lutego 
2021 roku: 

• W koncercie będzie mo-
gło uczestniczyć 50 słucha-

czy. Każda z osób będzie miała 
obowiązek zasłonięcia ust i nosa 
przebywając we wszystkich po-
mieszczeniach Orkiestry;

• Nie będą uwzględniane rezer-
wacje, wskazania preferowa-
nych miejsc ani zaproszenia VIP, 
które standardowo były moż-
liwe do realizacji poza czasem 
epidemii;

• Bilety w jednolitej cenie 30 zło-
tych są do nabycia tylko i wyłącz-
nie w formie on-line za pośred-
nictwem strony: www.namyslo-
wiacy.pl 

• Obowiązkowe oświadczenia 
zdrowotne będą wypełniane w 
formie elektronicznej. Potwier-
dzenie zamówienia biletu oraz 
szczegóły wypełnienia oświad-
czenia otrzyma każda z osób ku-
pujących bilet na adres e-ma-
il podany przy procedurze za-
kupu;

• Zostaną przygotowane miejsca 
obok każdego krzesła do pozo-
stawienia okrycia wierzchniego;

• Każdy ze słuchaczy zajmie miej-
sce wskazane przez obsługę, 
które zapewni zachowanie od-
powiedniego odstępu.
Zachowanie powyższych zasad 

pozwoli wypełnić wymogi prawa 
dotyczące działalności kulturalnej 
podczas stanu epidemii oraz możli-
wie zminimalizować ryzyko.  

Koncert odbędzie się w pią-
tek, 26 lutego o godzinie 19:00. Or-
ganizatorzy proszą o przybycie od-
powiednio wcześniej, by móc za-
jąć dogodne miejsce na sali kon-
certowej. Pomocy w zakupie bile-
tu przez Internet oraz wyjaśnień 
dotyczących szczegółów tech-
nicznych koncertu będzie udzielał: 
Bartłomiej Wojnarowski, tel. kom. 
508 940 084, e-mail: bartlomiej. 
wojnarowski@namyslowiacy.pl 

- materiał nadesłany

Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy” w Zamościu 
serdecznie zaprasza na 

przedpremierowy pokaz filmu 
„Na rauszu”. Spotkanie filmo-
we odbędzie się w ramach cyklu 
Kino Konesera 25 lutego 2021 o 
godz. 19:30. To  najnowszy film 
Thomasa Vinterberga z Madsem 
Mikkelsenem w  roli głównej, 
przebój festiwalowy i zwycięzca 
Europejskiej Nagrody Filmowej. 

„Na rauszu” opowiada histo-
rię grupy przyjaciół, nauczycieli 
szkoły średniej, zainspirowanych 

teorią, że skromna dawka alkoho-
lu pozwala otworzyć się na świat 
i lepiej w nim funkcjonować. Gdy 
rozpoczynają eksperyment, nie 
spodziewają się, że będzie miał 
bardzo różne skutki dla każdego 
z nich. Film znalazł się w oficjalnej 
selekcji MFF Cannes.

Bilety: 20 zł (normalne), 18 zł (ulg.)

Bilety dostępne wyłącznie w 
sprzedaży - online www.stylowy.
net  lub w kasach kina, ul. Odro-
dzenia 9.

-materiał nadesłany

Dominik Kopeć -  sprinter 
Agrosu Zamość po raz drugi 
w tym roku pobił własny re-

kord życiowy. Dokonał tego 12 lute-
go 2021 roku podczas zawodów Or-
len Cup w Łodzi.

Dominik w biegu na 60 metrów 
uzyskał czas 6.66. Rezultat ten za-
pewnił sprinterowi trzecie miejsce. 
Zawodnik już po raz drugi w tym se-
zonie poprawił własny rekord życio-
wy. Poprzedni z Ogólnopolskich za-

wodów lekkoatletycznych w Arenie 
Toruń, wynosił 6.67.

Wielkie brawa dla zawodnika oraz 
dla trenera Andrzeja Gdańskiego!

W weekend 12-14 lutego 
2021 roku zawodnicy 
Agrosu  Zamość  z sekcji 

lekkiej atletyki  brali udział w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski U18 
i U20 w Toruniu. Wiktoria Łuczak 
w  pchnięciu kulą zdobyła złoty 
medal.

Podopieczna trenera Stanisła-
wa Namiotki była niepokonana i 
podczas zawodów uzyskała najlep-
szy rezultat w konkurencji pchnię-
cia kulą w swojej kategorii wieko-
wej. Lekkoatletka uzyskała świetny 
wynik 13.71 metra i poprawiła tym 
samym własny rekord życiowy. 

Podczas zawodów barwy Agro-
su Zamość reprezentowali również:

Monika Romaszko - w biegu na 60 
metrów U20 - 7.72 oraz z czasem 8.68 
w biegu na 60 metrów przez płotki 
U20 wyrównała swój rekord życiowy.

Amelia Kuźniarz - w biegu na 60 me-
trów U18 - 8.21.

Kinga Staszczuk - w trójskoku U20 
pobiła własny rekord życiowy z wy-
nikiem 11.94 metra.

Mateusz Krawczyk - w biegu na 60 
metrów U20 uzyskał czas 7.43.

Zawodników przygotowali tre-
nerzy: Stanisław Namiotko, Andrzej 
Gdański, Dariusz Kuzdra oraz To-
masz Murat.
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną Koło w Zamościu ul. 

Orlicz Dreszera 14, 22-400 Zamość 
ogłasza I pisemny przetarg na sprze-
daż pojazdu marki VW Transporter T5, 
rok produkcji pojazdu 2012, przebieg 
419 208, cena wywoławcza 33 000zł 

Termin składania ofert wraz z za-
łącznikami upływa 2 marca 2021 o 
godz. 11.00.  Otwarcie ofert nastąpi 2 
marca 2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie 
Sprzedającego. 

Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel. 84  639 23 58, a do-
kumenty można pobrać ze strony  
www.psonizamosc.org.pl 
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W ciągu 2020 roku na no-
wej trasie z Chin do Sław-
kowa, Spółka PKP LHS 

uruchomiła 40  pociągów, prze-
wożąc łącznie 3 060 TEU. Brak ko-
nieczności przeładunku na grani-
cy oraz dedykowana do transpor-
tu towarowego linia szerokotoro-
wa umożliwiają osiągnięcie rekor-
dowej prędkości przejazdu: ok. 12 
dni z Xi’an do Euroterminala Sław-
ków. W grudniu 2020 r. urucho-
mione zostało kolejne połączenie 
z Chongqing. 

– Nasze wieloletnie starania dy-
wersyfikacji przewozów przynoszą 
teraz owoce. Coraz więcej opera-
torów logistycznych korzysta z tra-

sy szerokotorowej, która umożliwia 
przeładunek w przemysłowym ser-
cu Polski. Pozwala to transportować 
towary w rekordowym czasie. Na 
naszą korzyść przemawiają również 
rosnące stawki frachtu morskiego 
na trasach z Azji. Przewidujemy, że 
udział tego segmentu będzie suk-
cesywnie wzrastał, ze względu na 
poszukiwanie przez gestorów ła-
dunków szybkich i pewnych tras – 
mówi Zbigniew Tracichleb, prezes 
zarządu PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa.

Do otwartego w styczniu 2020 
r. połączenia z Xi’an w środkowych 
Chinach dołączył pociąg z miasta 
Chongqing, położonego blisko 800 

km dalej na południe. Oprócz trasy 
przez Rosję i Ukrainę (stacja granicz-
na Suzemka), PKP LHS, we współ-
pracy z partnerami uruchomiła rów-
nież nową trasę do stacji Sławków 
LHS przez Białoruś (przejście gra-
niczne Goryn – Udrytsk). 

Źródło: PKP LHS

Każda dodatkowa para rąk w 
walce z zimą to w obecnej 
sytuacji spore wsparcie. Nie 

dziwi więc, że samorządy dogadu-
ją się z zakładami karnymi i anga-
żują do odśnieżania więźniów. Z 
pomocy skazanych przy usuwa-
niu zalegającego śniegu skorzy-
stać postanowiły m.in. władze Za-
mościa.

Na mocy podpisanego w  dniu 
17.02.2021 r. porozumienia przez Dy-
rektora Zakładu Karnego w  Zamo-
ściu ppłk Jacka Zwierzchowskiego 
oraz Prezydenta Miasta Zamość An-
drzeja Wnuka, skazani mogli ruszyć 
do pracy i pomagają przy odśnieża-
niu miejskim służbom komunalnym, 
które z powodu intensywnych opa-
dów śniegu mają ręce pełne roboty 
związanej z jego usuwaniem. 

Czwartek (18 lutego) był pierw-
szym dniem pracy więźniów na uli-
cach Zamościa. Na pierwszy ogień 
poszły chodniki i  parkingi na  tere-
nie Zamojskiego Starego Miasta 
m.in.: ul. Kościuszki, Żeromskiego 
oraz część ul. Kolegiackiej.

- Podjęte działania mają pomóc 
lokalnej społeczności przywrócić 
bezpieczne warunki do przemiesz-
czania się po terenie miasta. Pra-
cy jest sporo, bo  na ulicach i  par-
kingach jest bardzo dużo śnie-
gu, które utrudniają mieszkań-

com przemieszczanie się czy  par-
kowanie. Zaangażowanie osób po-
zbawionych wolności w  powyższe 
działania daje im pracę, która uczy, 
że solidarność i wzajemne wsparcie 
są niezbędne do  właściwego funk-
cjonowania w  społeczeństwie po 
zakończeniu odbywania kary po-
zbawienia wolności. -  przekonu-
je por. Piotr Grabczak z Zakładu Kar-
nego w Zamościu.

Inicjatywa odbyła się w ramach 
wspólnej akcji Ministerstwa Spra-
wiedliwości i  Służby Więziennej 
pod hasłem #ResortSprawiedliwo-
ściPomaga.

Na odśnieżaniu miasta pomoc 
więźniów się nie skończy. Jak infor-
muje zamojski ratusz - porozumie-
nie z Zakładem Karnym zawarto do 
końca roku, latem osadzeni będą 
wykonywać drobne prace porząd-
kowe na terenie Zamościa.

Zamość to nie jedyny samorząd 
z naszego regionu, który do prac 
przy odśnieżaniu postanowił zaan-
gażować osadzonych. Z pomocy 
więźniów w walce ze śniegiem pod-
czas tegorocznej zimy korzystają 
m.in. władze Hrubieszowa oraz Kra-
snegostawu.

Zarząd Województwa Lu-
belskiego podjął decyzję 
o zwiększeniu dofinanso-

wania projektu pn. „Wzmocnie-
nie bezpieczeństwa podmiotów 
leczniczych podległych Samorzą-
dowi Województwa Lubelskiego 
w związku z zagrożeniem epide-
micznym” na walkę z COVID-19 o 
blisko 5,3 mln zł. Liderem projek-
tu jest Samodzielny Publiczny Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny w 
Chełmie.

- Staramy się na bieżąco reago-
wać na wszelkie potrzeby związane 
z walką z COVID-19 w naszym wo-
jewództwie, szczególnie dla jed-
nostek będących na pierwszej li-
nii frontu, stąd decyzja o kolejnych 
środkach z funduszy unijnych, ma-
jących wspomóc szpitale i inne 
podmioty lecznicze w regionie. - 
mówi Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Dzięki zwiększeniu dofinanso-
wania, w projekcie skierowanym do 
18 podmiotów leczniczych, podle-
głych Samorządowi Województwa 
Lubelskiego, będzie możliwy zakup 
kolejnych, niezbędnych w walce z 
pandemią, środków ochrony osobi-
stej oraz 16 transportowych komór 
izolacyjnych. Dodatkowa kwota po-
zwoli na wyposażenie szpitali woje-
wódzkich oraz innych podmiotów 
leczniczych m.in. w maski medycz-
ne, fartuchy, rękawice, płyny do de-
zynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji 
powierzchni, transportowe komory 
izolacyjne (urządzania przeznaczo-
ne do transportu pacjentów o wy-
sokim ryzyku zakażenia biologicz-
nego), środki ochrony osobistej ta-

kie jak: półmaski FFP2 (bez zawor-
ka) i FFP3 (z zaworkiem), maseczki 
chirurgiczne, kombinezony, ochra-
niacze na buty długie, czepki, go-
gle, przyłbice.

 To nie jedyne wspar-
cie jakie Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego skierował 
do podmiotów leczniczych oraz 
ośrodków pomocy społecznej z 
funduszy europejskich w ramach 
przeciwdziałania negatywnym 
skutkom koronawirusa. W sumie na 
wsparcie jednostek ochrony zdro-
wia z naszego regionu, w ramach 
RPO WL 2014-2020, przeznaczono 
już blisko 75 mln zł

Projekt współfinansowany 
jest ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 11.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne. Łącznie wartość całego 
projektu to ponad 17,3 mln zł (wkład 
z UE to przeszło 14,7 mln zł). Realizu-
je go łącznie 18 podmiotów leczni-
czych, dla których podmiotem two-
rzącym jest Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego:

1. Samodzielny Publiczny Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie

2. Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Białej Podlaskiej 

3. Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego 
w Lublinie 

4. Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. Stefana Kard. Wy-
szyńskiego SPZOZ w Lublinie 

5. SP Szpital Wojewódzki im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu 

6. SP ZOZ Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z 
Dukli w Lublinie 

7. Kolejowy Szpital Uzdrowisko-
wy w Nałęczowie - SP ZOZ 

8. Wojewódzki Szpital dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w 
Suchowoli 

9. Szpital Neuropsychiatryczny 
im. prof. M. Kaczyńskiego SP 
ZOZ w Lublinie 

10. Samodzielny Publiczny Woje-
wódzki Szpital Psychiatryczny 
w Radecznicy 

11. SP ZOL dla Psychicznie i Ner-
wowo Chorych 

12. SP Zakład Opieki Zdrowot-
nej Gruźlicy i Chorób Płuc w 
Adampolu 

13. SP Sanatorium Gruźlicy  i Cho-
rób Płuc w Poniatowej 

14. Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go  SP ZOZ w Białej Podlaskiej 

15. Wojewódzkie Pogotowie Ra-
tunkowe - SP ZOZ w Lublinie 

16. Stacja Ratownictwa Medycz-
nego w Chełmie - SPZOZ 

17. SP Stacja Pogotowia Ratunko-
wego i Transportu Sanitarne-
go w Zamościu 

18. WOMP – Centrum Profilaktycz-
no-Lecznicze 

Źródło: UMWL w Lublinie

Z całego serca dziękuje-
my Wszystkim, którzy w so-
botni wieczór byli razem z na-
mi podczas X Charytatyw-
nych Ostatków Online - mimo 
wszystko!  - dziękuje Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym "Krok 
za krokiem" w Zamościu - 
To wydarzenie było wyjątko-
we ze względu na to, że nie 
mogliśmy spotkać się osobi-
ście. W karnawałową atmos-
ferę wprowadził nas konkurs 
tańca, podczas którego po-
nad 130 osób, będąc jurorami, 
uznało za najlepszą parę nr 1: 
Agatę i Szymona. Gratuluje-
my wygranej! Wylosowani ju-
rorzy otrzymali nagrody nie-
spodzianki.

Spośród ponad 130 osób 
głosujących, wylosowanych 
zostało 5, do których trafią na-
grody niespodzianki. Zgodnie 
z obietnicą organizatorów, do 
pierwszej wylosowanej osoby 

trafi voucher na tort, podob-
ny do tego zaprezentowanego 
podczas imprezy.

Informacje o wylosowa-
nych osobach znajdziecie Pań-
stwo na Facebooku Stowarzy-
szania i stronie www.spdn.pl 

Celem tegorocznych Cha-
rytatywnych Ostatków było 
wsparcie działań Stowarzysze-
nia „Krok za krokiem" w Zamo-
ściu na rzecz II etapu budowy 
Rodzinnego Domu przy ulicy 
Kresowej 24 w Zamościu.

Do końca lutego możecie 
Państwo jeszcze wesprzeć ten 
właśnie cel. Jedną z możliwości 
pomocy jest przekazanie daro-
wizny przez stronę Stowarzy-
szenia lub bezpośrednio na nu-
mer konta: 06 2030 0045 1110 
0000 0384 5950 z tytuł wpła-
ty: Darowizna na Rodzinny 
Dom. Do wszystkich osób, któ-
re wesprą Stowarzyszenie w 

ten sposób, trafi karnawałowa 
maseczka, prezentowana pod-
czas ostatków.

Można także zakupić 
voucher na usługi hotelowe i 
gastronomiczne w Hotelu Car-
skie Koszary*** w Zamościu z 
datą ważności do końca tego 
roku (cena 150 zł). Część fun-
duszy ze sprzedaży voucherów 
zostanie przekazana na wspo-
mniany powyżej cel. Ze wzglę-
dów sanitarnych, zakupu vo-
uchera można dokonać w no-
wej siedzibie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy ulicy Kresowej 
24 w Zamościu, w godzinach od 
10 do 14. Stowarzyszenie prosi, 
by przed zakupem skontakto-
wać się się telefonicznie pod 
jednym z numerów: 84 534 22 
74, 793 121 165.

Patronat Honorowy nad 
Charytatywnymi Ostatkami 
Online objął Prezydent Miasta 
Zamość Andrzej Wnuk.

Ostatki mimo wszystkoOstatki mimo wszystko

W kamaszeW kamasze

Rekordowe przewozy Chiny – PolskaRekordowe przewozy Chiny – Polska

Więźniowie zaangażowani w odśnieżanie miastaWięźniowie zaangażowani w odśnieżanie miasta

Ponad 5 milionów dla szpitaliPonad 5 milionów dla szpitali
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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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Erasmus+ PESA wirtualnieErasmus+ PESA wirtualnie

Project Erasmus+ ‘Personalised Education for Social 
Activity’ kontynuuje swoją działalność od września 
2019. I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu 
jest głównym koordynatorem projektu realizowa-
nego we współpracy ze szkołami partnerskimi z Fin-
landii (Emäkosken koulu, Nokia), Włoch (Isti-
tuto Comprensivo Rignano Incisa, Rigna-
no sull'Arno), Portugalii (Agrupamen-
to de Escolas de Vila Nova de Pa-
iva) oraz Danii (Provstegårdsko-
len, Odense V).  Projekt adreso-
wany jest do uczniów starszych 
klas szkoły podstawowej, którzy 
zainteresowani są współpracą z 
rówieśnikami ze szkół europej-
skich w zakresie rozwijania wła-
snych zainteresowań oraz dzia-
łalnością na rzecz społeczeństwa. 
Aktywność projektowa to między 
innymi działalność na rzecz środo-
wiska naturalnego, działalność chary-
tatywna, działania w ramach wolontaria-
tu. Głównym celem projektu jest personaliza-
cja nauczania w sposób, który pozwoli uczniom o 
różnorodnych potrzebach edukacyjnych rozwijać 
swoje zainteresowania oraz wykorzystywać swo-
je uzdolnienia i zainteresowania w działalności pro-
społecznej. Projekt zakłada aktywności promują-
ce edukację w zakresie przedsiębiorczości i naukę 
kreatywnego jej wykorzystania w praktyce, przy 
jednoczesnym podnoszeniu kompetencji języko-
wych.  Jednym z atrakcyjniejszych elementów reali-
zacji tego typu projektów są zawsze wymiany mię-
dzynarodowe grup uczniów, w trakcie których mło-
dzież z krajów partnerskich ma wyjątkową możli-
wość zapoznania się z praktykami edukacyjnymi in-
nych krajów. Niestety, ze względu na trudną sytu-
ację epidemiologiczną, ostatnia tego typu wymiana 

mogła mieć miejsce tylko na początku marca 2020r. 
Instytucją goszczącą był wówczas partner fiński 
Emakosken koulu, Nokia. Grupy międzynarodowe 
uczestniczyły w warsztatach z zakresu personaliza-
cji nauczania oraz współtworzeniu głównych rezul-

tatów projektu: EDU Fair (działania wzmac-
niające indywidualne talenty i potrzeby 

uczniów), Multi Talent Quest (strate-
giczne rozwiązywanie problemów 

z zakresu wielu przedmiotów) oraz 
gry edukacyjnej  ‘You Can Do It!’.  
Wizyty w prestiżowych instytu-
cjach lokalnych (Vapriikki Mu-
seum,  centrum Tehdassaari, Fa-
blab oraz Wydział Politechni-
ki na Uniwersytecie Tampere) 

wpłynęły na efektywniejszą wy-
mianę najlepszych praktyk oraz 

dostarczyły możliwości zapozna-
nia się z fińskim systemem edukacyj-

nym, uważanym za jeden z najlepszych 
w Europie. Ze względu na brak możliwości 

podróżowania do krajów partnerskich, od mar-
ca 2020 działania projektowe opierają się głównie na 
współpracy wirtualnej. Nauczyciele i uczniowie in-
stytucji partnerskich pozostają w stałym kontak-
cie, opracowując materiały projektowe, wymienia-
jąc się doświadczeniami, a także opracowując ma-
teriały edukacyjne, takie jak innowacyjne scenariu-
sze lekcji. Umiejętność współpracy wirtualnej oka-
zała się niezwykle istotna w trudnych dla wszystkich 
czasach, a jednocześnie pozwoliła na wzmocnienie 
kompetencji cyfrowych. Pozostajemy pełni nadziei, 
że gdy tylko sytuacja na to pozwoli, nasi uczniowie 
i nauczyciele będą znów mogli uczestniczyć w mię-
dzynarodowych spotkaniach, które są zawsze nie-
zwykle wartościowym  doświadczeniem edukacyj-
nym i kulturowym. 



SPRZEDAM
Siodło kowbojskie i siodło sportowe 

skokowe. Tel. 608 371 851

Kulbaka niemiecka z 1941 r. Tel. 608 
371 851

Bryczka na kuca i szory na kuca 140. 
Tel. 608 371 851

Dryling niemiecki Merkel kal. 7x65, 
Luneta Zaiss 6x42. Tel. 604 281 010

Knijówka czeska 584, kal 30-06, lu-
neta Meopta od 3 do 12x50. Tel. 

604 281 010

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

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

Pompa do wody brudnej zanurze-
niowa, silnik 400 W, wys. 5 m. Tel. 

514 624 403

Odsprzedam białe fartuchy, np.. Dla 
opiekunów medycznych. Tel. 84 

62 797 03

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, drewniany, rzeźbi-
ony, 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

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

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 
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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:

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

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

TOWARZYSKIE
Podejmę pracę w charakterze opie-

kunki osoby starszej, posiadam reko-
mendacje i odpowiednie wykształcenie. 
Tel. 501 055 957 Tel.

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

Pomogę przy pracach domowych, pra-
ca 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 

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 

piętro lub wieżowiec. Tel. 513 957 
211

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

WYNAJMĘ 
M3 na Nowym Mieście wynaj-

mę. Tel. 887 688 944

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

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

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

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

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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. 

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Kupię części  
do WFM WSK SHL. 

Tel. 505 545 928

http://www.absolutio.pl/


REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Nowy Kurier Zamojski 
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22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 
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Grafika i DTP

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #8, 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 #6: „Nażarty wąż”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Aneta Swatowska z Zamościa. Gratu-
lujemy. Nagrodę można odebrać do 1 marca 2021 roku w punkcie informacyjnym hiper-

marketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


