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Książnica Zamojska zaprasza 
do udziału w  4 modułowym 
kursie on-line dla rodziców, 

promującym czytelnictwo wśród 
dzieci. Autorski program „Do-
daj książce skrzydeł” opracowała 
Agata Korcz-Rozłowska. Kurs skie-
rowany jest do rodziców, którzy 
chcieliby zachęcić dzieci do czyta-
nia, a  także tych, którzy chcieliby 
dowiedzieć się więcej o  wpływie 
książek i czytania na rozwój dzieci.

Autorka programu i  prowadzą-
ca kurs on-line ukończyła stosunki 

międzynarodowe, pracowała w kor-
poracjach finansowych. Jest przed-
siębiorcą, trenerem personalnym, 
pilotem wycieczek, animatorem, 
wielką miłośniczką książek, a  pry-
watnie żoną i mamą czwórki dzieci.

Kurs będzie odbywał się w  for-
mie cotygodniowej dystrybucji ma-
teriałów poprzez email oraz cotygo-
dniowej dystrybucji zadań i materia-
łów poprzez platformę classroom.

Więcej szczegółów znajdzie-
cie na stronie Książnicy Zamojskiej: 
www.biblioteka.zamosc.pl 

12 marca o godzinie 19:00 Or-
kiestra Symfoniczna im. Ka-
rola Namysłowskiego w  Za-

mościu wykona pierwszy z dwóch 
zaplanowanych na marzec koncer-
tów symfonicznych. Namysłowia-
cy wystąpią z  wybitnym polskim 
pianistą, Łukaszem Krupińskim.

W  Sali koncertowej usłyszy-
my utwory przygotowane na 2 sek-
cje Orkiestry: sekcję instrumentów 
smyczkowych oraz dętych drewnia-
nych i  waltorni. W  1 części usłyszy-
my Koncert f-moll op. 21 Fryderyka 
Chopina. To drugi z  koncertów for-
tepianowych napisany w 1829 roku 
przez młodego, niespełna 20-letnie-
go kompozytora. 

Wraz z  zamojską Orkiestrą 1 
część koncertu wykona wybitny 
polski pianista, Łukasz Krupiński. To 
absolwent Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warsza-
wie  u  prof. Alicji Palety-Bugaj oraz 
dr Konrada Skolarskiego. Studia po-
dyplomowe kontynuował w  w  Ho-
chschule für Music, Theater und Me-
dien w Hanowerze w klasie prof. Arie 
Vardiego (2017-2018) oraz w  Royal 
College of Music w Londynie u prof. 
Dmitry Alexeeva (2018-2019).  Pod-
czas swojej międzynarodowej ka-
riery zwyciężył w  wieku konkur-
sach, m.in. na Międzynarodowych 
Konkursach Pianistycznych w Hano-
werze (2015), Aachen (2016) i  Goer-
litz (2020). Koncertował w  kilkuna-
stu państwach, wystąpił dla uczest-
ników Igrzysk Olimpijskich #Pyeon-
gChang2018, zagrał z Santander Or-
chestra pod batutą Lawrenca Foste-
ra. W  części drugiej sekcja instru-
mentów dętych drewnianych wraz 
z  waltorniami wykona Sinfonię per 
fiati g-mollwłoskiego kompozytora 
z przełomu XVIII i XIX wieku - Gaeta-
no Donizettiego.

Ze względu na obowiązujące 
prawo i  zapewnienie bezpieczeń-
stwa koncert odbędzie się z  ogra-
niczoną liczbą Słuchaczy i  zostanie 

podzielony na 2-części. Ze względu 
na ciągle obowiązujące obostrze-
nia, pozwalające na działalność ar-
tystyczną w  ograniczonym zakre-
sie, wielkość Sali koncertowej oraz 
zapewnienie nam wszystkim bez-
pieczeństwa podajemy poniższe za-
sady i  informacje techniczne, któ-
re decyzją Dyrekcji Orkiestry bę-
dą obowiązywać w  odniesieniu do 
koncertu symfonicznego 12 marca 
2021 roku: 

• W  koncercie będzie mogło 
uczestniczyć 50 Słuchaczy. 
Każda z  osób będzie miała 
obowiązek zasłonięcia ust i no-
sa przebywając we wszystkich 
pomieszczeniach Orkiestry;

• Nie będą uwzględniane rezer-
wacje, wskazania preferowa-
nych miejsc ani zaproszenia 
VIP, które standardowo były 
możliwe do realizacji poza cza-
sem epidemii;

• Bilety w jednolitej cenie 30 zło-
tych są do nabycia tylko i  wy-
łącznie w formie on-line za po-
średnictwem strony: www.na-
myslowiacy.pl

• Obowiązkowe oświadczenia 
zdrowotne będą wypełniane 
w  formie elektronicznej. Po-
twierdzenie zamówienia bile-

tu oraz szczegóły wypełnienia 
oświadczenia otrzyma każda 
z osób kupujących bilet na ad-
res e-mail podany przy proce-
durze zakupu;

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

• Każdy ze Słuchaczy zajmie 
miejsce wskazane przez obsłu-
gę, które zapewni zachowanie 
odpowiedniego 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, 12 marca 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 biletu 
przez Internet oraz wyjaśnień doty-
czących szczegółów technicznych 
koncertu będzie udzielał: Bartło-
miej Wojnarowski, tel. kom. 508 940 
084, e-mail: bartlomiej.wojnarowski 
@namyslowiacy.pl 

- materiał nadesłany
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Zastanawiasz się, jakiej klasy drewno nadaje 
się do konstrukcji ścian i stropów oraz kon-
strukcji dachowych? Drewno C24 to ma-

teriał odpowiedni – zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami i  normami budowlanymi, do których 
muszą się zastosować inwestorzy. Czym dokład-
nie charakteryzuje się drewno C24 i gdzie doko-
nać bezpiecznego zakupu, wyjaśniamy w dzisiej-
szym artykule.

Drewno konstrukcyjne C24, czyli jakie?

Aby drewno zyskało miano materia-
łu budowlanego, musi spełnić szereg kryte-
riów – specjaliści rekomendują stosowanie 
drewna sosnowego, które charakteryzuje się 
wysokimi parametrami użytkowymi.  Drewno 
konstrukcyjne dzieli się na klasy wytrzymało-
ści, które informują o takich cechach jak:

• odporność na zginanie,
• gęstość drewna,
• rozciąganie wzdłuż i w poprzek włókien,
• średnie moduły sprężystości wzdłuż 

i w poprzek włókien.

Zgodnie z  obowiązującą  normą PN-EN 
338 dla gatunków iglastych wyróżnia się kla-

sy drewna konstrukcyjnego litego od C14 do 
C50.  Drewno konstrukcyjne C24 jest stru-
gane, suszone i charakteryzuje się wilgotno-
ścią wynoszą od 16 do 18%. Najczęściej można 
kupić drewno C24 oraz C27 i zwykle nie scho-
dzi się poniżej tych klas, aby zagwarantować 
bezpieczeństwo wznoszonej konstrukcji. Nie 
bez znaczenia jest fakt, że drewno o wyższych 
klasach jest trudno dostępne, a jego produkcja 
nieekonomiczna. 

Dlaczego należy stosować drewno o klasie 
wytrzymałości C24?

Drewno konstrukcyjne C24 wyróżnia 
się nie tylko elastycznością i  wysoką wy-
trzymałością, ale również optymalnym po-
ziomem wilgotności. Dzięki temu unikniesz 
problemów z  grzybami czy pleśnią, dużo 
częstszych w przypadku mokrej tarcicy. Drew-
no o klasie wytrzymałości C24 nadaje się mię-
dzy innymi na więźbę dachową  – pozwala 
tworzyć solidne i trwałe konstrukcje.

Gdzie kupić drewno C24?

Nigdy nie kupuj drewna konstrukcyjnego, 
nie znając jego klasy wytrzymałości.  Znajdź 
dostawcę, który oferuje drewno C24, ma 
własny tartak, a  co najważniejsze na pierw-
szym miejscu stawia transparentność usług. 
Uczciwy sprzedawca dostarczy Ci deski, kan-
tówki, łaty i  kontrłaty wysokiej jakości  – 
o optymalnej wilgotności i świetnych parame-
trach użytkowych.

Taka jest właśnie firma Węglo-Drew, któ-
ra specjalizuje się w  sprzedaży drewna 
o  klasie wytrzymałości C24  wytwarzanego 
we własnym, nowoczesnym tartaku. Z  uwa-
gi na specyfikę polskiego rynku i fakt, że kla-
sa wytrzymałości C24 umożliwia osobom ku-
pującym pewien wybór przygotowaliśmy 
ofertę w trzech wariantach:

• drewno C24 surowe,
• drewno C24 podsuszane do wilgotności 

16-18%, niestrugane – pełni rolę drewna 
konstrukcyjnego dachowego, jest najczę-
ściej wybierane i  posiada najkorzystniej-
szy stosunek ceny do jakości i potrzeb,

• drewno C24 podsuszane do wilgotności 
16-18% i strugane.

Zakup drewna o klasie wytrzymałości C24 
od uczciwego dostawcy, jakim jest Węglo-
-Drew, to gwarancja bezpiecznej transakcji 
i korzystnej ceny.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych - jedna z najważniejszych dat dla 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla Lubel-

skiej Brygady OT ma szczególne znaczenie – od 
1 marca 2017 roku z dumą nosi imię mjr. Hiero-
nima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Terytorialsi z  Lubelszczyzny, jako jedni 
z pierwszych w kraju, zostali oficjalnymi spadko-
biercami tradycji i  wartości Żołnierzy Niezłom-
nych. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 
zgodnie z  decyzją nr 50 Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 1 marca 2017 r., otrzymała imię mjr. 
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – Cicho-
ciemnego, Żołnierza Wyklętego, legendy pol-
skiego podziemia niepodległościowego. Prze-
jęła również tradycje: 27. Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej, 8.  Pułku Piechoty Legio-
nów Armii Krajowej, zamojskiego 9. Pułku Pie-
choty Legionów Armii Krajowej oraz Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość Okręgu Lublin. Swo-
je święto brygada obchodzi 24 maja, na pamiąt-
kę największej bitwy partyzanckiej, jaką stoczyły 
oddziały „Zapory” z okupantem niemieckim pod 
Krężnicą Okrągłą w 1944 roku.

10 lat temu Sejm RP poprzez ustawę, któ-
rej inicjatorami byli śp. Prezydent Lech Kaczyń-
ski i  śp. Prezes IPN Janusz Kurtyka, wprowadził 
do kalendarza świąt państwowych Narodo-
wy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, któ-
rzy  „walcząc o  urzeczywistnienie dążeń demo-
kratycznych społeczeństwa polskiego, z  bro-
nią w  ręku, jak i  w  inny sposób, przeciwstawi-
li się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżi-
mowi komunistycznemu”. Święto jest „wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świa-
dectwo męstwa, niezłomnej postawy (…) to tak-
że wyraz hołdu licznym społecznościom lokal-
nym, których patriotyzm i  stała gotowość ofiar 
na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na 
kontynuację oporu na długie lata”. Szacuje się, że 
w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podzie-
miu niepodległościowym działało nadal bezpo-
średnio nawet 200 tysięcy osób, z czego 20 tysię-
cy walczyło w oddziałach partyzanckich, zaś ko-

lejnych kilkaset tysięcy wspomagało ich zapew-
niając aprowizację, schronienie i łączność.

Żołnierze Niezłomni tworzyli powojenną 
konspirację kontynuującą od 1945 r. dzieło Armii 
Krajowej, walcząc z sowiecką władzą narzuconą 
Polsce. Konspiracja ta była najliczniejszą formą 
zorganizowanego ruchu oporu społeczeństwa 
polskiego wobec nowego okupanta. Uczestni-
ków ruchu partyzanckiego określa się zamien-
nie, jako „żołnierzy drugiej konspiracji”, „Żołnie-
rzy Niezłomnych” lub „Żołnierzy Wyklętych”.

Tę spuściznę dumnie przejęliśmy - Cześć Ich 
Pamięci!

Jedenaścioro wspaniałych patriotów, Wy-
klętych, Niezłomnych Bohaterów podziemia an-
tykomunistycznego, którzy nigdy nie pogodzili 
się z ustanowionym w Polsce po II wojnie świato-
wej porządkiem jest Patronami Brygad OT:

• Podlaska Brygada OT - gen. bryg. Włady-
sław Liniarski „Mścisław"

• Lubelska Brygada OT - mjr Hieronim Deku-
towski „Zapora”

• Podlaska Brygada OT - płk Łukasz Ciepliń-
ski „Pług”

• Warmińsko – Mazurska Brygada OT - ppłk 
Gracjan Klaudiusz Fróg „Szczerbiec”

• Mazowiecka Brygada OT - ppor. Mieczysław 
Dziemieszkiewicz „Rój”

• Mazowiecka Brygada OT - rtm. Witold Pilec-
ki „Witold”, Druh”

• Pomorska Brygada OT - kpt. mar. Adam De-
dio „Marynarz”

• Kujawsko – Pomorska Brygada - OT Elżbie-
ta Zawacka „Zo"

• Łódzka Brygada OT - gen. bryg. Stanisław 
Sojczyński „Warszyc”

• 14 Zachodnio-Pomorska Brygada OT - ppłk 
Stanisław Sędziak „Warta”

• 16 Dolnośląska Brygada OT – mjr Ludwik 
Marszałek „Zbroja”

przyg. kpt. Damian Stanula, oficer prasowy  
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Pianista Łukasz Krupiński. 
 Fotografia: Bruno Fidrych
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10-miesięczna Zuzia Petryk 
z  Zamościa pilnie potrzebu-
je operacji serduszka, której 

koszt to prawie 700 tysięcy zło-
tych. Wciąż brakuje jeszcze ponad 
200 tysięcy złotych.  Na zebranie 
potrzebnej kwoty rodzice dziew-
czynki mają czas do 1 kwietnia 
2021r. Możemy im w tym pomóc!

„Zuzia urodziła się z  krytyczną 
wadą serduszka! Ostatnie cewniko-
wanie wykazało, że konieczna jest 
kolejna operacja ratująca życie! Ze 
względu na to, jak bardzo skompli-
kowana i  złożona jest wada, musi-
my lecieć aż do Bostonu, gdzie naj-
lepsi specjaliści uratują naszą có-
reczkę. Niestety – cena, którą mu-
simy zapłacić za ratunek, zwala 
z nóg. To niemal 700 tys. zł… Prosi-
my Cię, bądź z  nami w  tej najtrud-

niejszej walce w naszym życiu i po-
móż nam ratować naszą Zuzię!” (…) 
Niemal 700 tysięcy złotych –   tyle 
kosztuje życie naszej córeczki! Jako 
rodzice obiecaliśmy sobie, że zrobi-
my wszystko, by ratować naszą Zu-
zię, ale bez Waszej pomocy nie po-
radzimy sobie! Codziennie ze stra-
chem obserwujemy, jak Zuzia od-
dycha, czy nie ma duszności, czy 
nie męczy się zbyt szybko przy wy-
siłku… Boimy się myśleć, co będzie, 
gdy jej stan pogorszy się na tyle, że 
nie zdążymy z  ratunkiem - apelują 
o pomoc dla ukochanej Zuzi rodzi-
ce Marta i Piotr Petryk.

Jak możemy pomóc dziewczynce?

• Wpłacając choćby drobną 
kwotę za pośrednictwem stro-
ny www.siepomaga.pl  (Wa-
leczna Zuzia)

• Wysyłając SMS o treści 0105528 
na nr 72365 (koszt 2,46zł brut-
to - z  czego na zbiórkę Zuzi 
wpada bezpośrednio 2zł)

• Wziąć udział w  licytacjach dla 
Zuzi na Facebooku (Uratujmy 
serce Zuzi)

• Przekazując 1% podatku, wpi-
sując numer KRS 0000266644 
(cel szczegółowy: ZC 8739 Zu-
zanna Petryk)

Samodzielny Publiczny Szpi-
tal Wojewódzki im. Papie-
ża Jana Pawła II w  Zamo-

ściu otrzymał od CARITAS Polska 
w  formie darowizny dwa respira-
tory transportowe z  pełnym wy-
posażeniem. Uroczyste przeka-
zanie sprzętu odbyło się 26 lute-
go 2021r.

Urządzenia te często są używa-
ne do wentylacji pacjentów, którzy 

tego wymagają  np. podczas trans-
portu między oddziałami, w  cza-
sie badań, ale również na oddzia-
łach szpitalnych, gdzie nie ma wy-
mogu posiadania stacjonarnych re-
spiratorów.

Szpital obecnie posiada 10 re-
spiratorów transportowych, ale 
z uwagi na wiek i duży stopień zu-
życia będą one stopniowo wycofa-
ne z eksploatacji.

Miasto Zamość otrzy-
mało dofinansowa-
nie  z  Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu do zajęć or-
ganizowanych w  ramach mi-
nisterialnego programu po-
wszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. Kwota do-
tacji  na rok 2021 to  78 000 
zł.  Dzięki temu z  bezpłat-
nych lekcji pływania skorzy-
stają uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych z  terenu  Za-
mościa.

Celem programu  Programu 
Powszechnej Nauki Pływania pn. 
„Umiem Pływać” jest upowszech-
nienie aktywacji fizycznej dzie-
ci, nabycie podstawowych umie-
jętności pływania, edukacja w za-
kresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów wodnych, korygowa-
nie wad postawy oraz rozwijanie 
sportowych pasji.

Spółka LHS wspiera pro-
jekt wykorzystania wód 
opadowych w  Rozto-

czańskim Parku Narodowym

PKP LHS rozszerza wielo-
letnie partnerstwo z  Rozto-
czańskim Parkiem Narodowym 
(RPN), wspierając walkę z nega-
tywnymi skutkami zmian kli-
matycznych. Spółka przekaże 
środki finansowe na badania 
naukowe, dokumentację tech-
niczną oraz instalację do gro-
madzenia i  uzdatniania wody 
deszczowej. 

W  osadzie Florianka po-
wstanie system do gromadze-
nia oraz wykorzystania wód 
opadowych do pojenia koni-
ków polskich. Zanim woda tra-
fi do zwierząt zostanie przeba-
dana laboratoryjnie. Wsparcie 
PKP LHS pozwoli współfinanso-
wać zakup urządzeń do groma-
dzenia i uzdatniania wody.

– Spółka PKP LHS od lat 
włącza się w działania na rzecz 
przyrody, m.in. podczas co-

rocznych akcji sprzątania tere-
nów objętych ochroną. Rozsze-
rzenie partnerstwa o współpra-
cę na rzecz walki ze skutkami 
zmian klimatycznych to kolejny 
krok wynikający z polityki spo-
łecznej odpowiedzialności biz-
nesu prowadzonej przez Spół-
kę. Czujemy się współodpowie-
dzialni za promowanie rozwią-
zań, które chronią przyrodę – 
mówi Zbigniew Tracichleb, Pre-
zes Zarządu PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa. 

Wsparcie projektu będzie 
również wypełnieniem proce-
dowanej przez Rząd tzw. spe-
custawy suszowej, która ma 
m.in. wspierać budowę zbiorni-
ków na deszczówkę oraz dzia-
łań zmierzających do oszczę-
dzania wody.

– Roztoczański Park Naro-
dowy to jeden z  cenniejszych 
przyrodniczo obszarów chro-
nionych na terenach naszego 
kraju. Zachodzące zmiany kli-
matyczne sprawiły, że obszar 
ten sukcesywnie się odwadnia. 

Wzrost temperatury, zmniej-
szenie ilości opadów oraz ich 
niekorzystny rozkład w  ciągu 
roku sprawił, że poziom wód 
gruntowych obniżył się aż o 1,5 
metra. Wychodząc naprze-
ciw tym niekorzystnym zmia-
nom w środowisku Roztoczań-
ski Park Narodowy szuka po-
mysłów na racjonalne wyko-
rzystanie wód opadowych dla 
potrzeb hodowli zachowaw-
czej konika polskiego we Flo-
riance – mówi Andrzej Wojtyło, 
Dyrektor Roztoczańskiego Par-
ku Narodowego.

- materiał nadesłany

Komisja konkursowa powo-
łana Zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Zamość, do-

konała oceny kwalifikacji i w gło-
sowaniu jawnym wyłoniła kan-
dydatkę na stanowisko dyrekto-
ra Muzeum. Anna Cichosz spełni-
ła wymagania określone w ogło-
szeniu o  naborze, wykazała się 
odpowiednimi kwalifikacjami, 
wiedzą i umiejętnościami - poin-
formował ratusz.

Konkurs prowadziła komisja, 
w  której skład weszli przedstawi-
ciele: Urzędu Miasta Zamość, Mi-
nistra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego, zakładowych organizacji 

związkowych, stowarzyszeń zawo-
dowych i twórczych.

Anna Cichosz pracuje w  Mu-
zeum Zamojskim od 2004 roku. 
Pracę zaczynała na stanowisku 
przewodnika muzealnego w  Mu-
zeum Arsenał. Sukcesywne pod-
noszenie kwalifikacji (ukończyła 
socjologię, kulturoznawstwo oraz 
muzeologiczne studia podyplo-
mowe), pozwoliło osiągnąć awans 
zawodowy. W  2015 roku Anna Ci-
chosz została kierownikiem Mu-
zeum Fortyfikacji i  Broni Arsenał, 
w październiku 2019 r. zaczęła peł-
nić funkcję z-cy dyrektora Muzeum 
Zamojskiego. Stanowisko Dyrek-

tora Muzeum objęła od 1 marca 
2021r.
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Bezpłatne lekcje pływaniaBezpłatne lekcje pływania
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Serduszko Zuzi potrzebuje pilnej pomocySerduszko Zuzi potrzebuje pilnej pomocy

Nowy dyrektor Muzeum ZamojskiegoNowy dyrektor Muzeum Zamojskiego

Na jesieni ubiegłego ro-
ku Miasto  Zamość  za-
kończyło  remont uli-

cy Lubelskiej. W ramach inwe-
stycji w miejscu skrzyżowania 
ulic: Wiejskiej, Lubelskiej, Woj-
ska  Polskiego i  Piłsudskiego, 
przy DH "Łukasz", wybudowa-
no rondo. Teraz nowy obiekt 
drogowy potrzebuje nazwy.

Do rady miasta zgłoszono 
już propozycje patronów dla 
nowego zamojskiego ronda. 
Jakie? Generała Józefa Hallera, 
Technicznej Szkoły Wojsk Lotni-
czych, Księdza Prał. Eugeniusza 
Golińskiego oraz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

O tym, która z tych czterech 
nazw powinna zostać wybrana, 

zdecydują mieszkańcy Osiedla 
Kilińskiego, bo na jego terenie 
zlokalizowane jest nowe rondo.

Głosowania w  tej spra-
wie odbędą się w  dniach 
11.03.2021, 18.03.2021 oraz 
25.03.2021  w  siedzibie Zarzą-
du Osiedla Kilińskiego przy ul. 
Kilińskiego 1B w godz. od 17.00 
do 19.00.

http://www.siepomaga.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 
zainteresowanego. 

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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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
rozpoczął coroczną waloryzację 
emerytur i  rent. Świadczenia ro-

sną o  ponad 4 proc. Minimalna emery-
tura gwarantowana jest teraz wyższa 
o 50,88 zł.

Waloryzacja procentowa polega na 
pomnożeniu świadczenia z lutego w kwo-
cie brutto przez wskaźnik, który w tym ro-
ku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaź-
nika waloryzacji zależy od wzrostu cen to-
warów i usług oraz od wzrostu przeciętne-
go wynagrodzenia w Polsce.

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS 
przeprowadza waloryzację z urzędu. Każ-
dy emeryt i rencista otrzyma decyzję o no-
wej wysokości swojego świadczenia. Wy-
syłka informacji rozpocznie się w  kwiet-
niu.

Jakie świadczenia rosną?

W  ZUS waloryzacji podlegają świad-
czenia długoterminowe: emerytury, ren-
ty z  tytułu niezdolności do  pracy, ren-
ty rodzinne, nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, a  także dodatki do tych 
świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy 

dodatek dla sierot zupełnych, świadcze-
nia i  zasiłki przedemerytalne oraz renty 
socjalne. Waloryzacja obejmuje świadcze-
nia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Minimalna emerytura w górę

W związku z waloryzacją wzrosła mię-
dzy innymi minimalna emerytura. Otrzy-
mują ją osoby, które zgromadziły niewie-
le składek emerytalnych, ale mają długi 
staż ubezpieczeniowy (kobieta – co naj-
mniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 
lat). Od 1 marca minimalna emerytura wy-
nosi 1250,88 zł brutto, czyli o 50,88 zł wię-
cej niż dotychczas. Tak samo wzrosła mini-
malna renta z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy, renta rodzinna i renta socjal-
na. 1250,88 zł wynosi również świadczenie 
Mama4plus dla osób, które nie mają eme-
rytury lub renty.

Minimalna renta z  tytułu częściowej 
niezdolności do pracy to od marca 938,16 
zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło 
do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wy-
nosi teraz 239,66 zł. 

przyg. Małgorzata Korba - rzecz-
nik ZUS w województwie lubelskim

Na Zamojszczyźnie jest kilka-
set zapomnianych, pozbawio-
nych opieki wiejskich cmen-

tarzy, gdzie pośród zarośli niszcze-
ją 150, a nawet 200 letnie zabytkowe 
nagrobki. To pamiątki po społeczno-
ściach prawosławnych, greckokato-
lickich czy ewangelickich tworzących 
historię wielu wsi w okolicach Toma-
szowa, Hrubieszowa czy Biłgoraja. To-
warzystwo dla Natury i Człowieka za-
chęca lokalne samorządy i  organiza-
cje oraz społeczników do współpracy 
przy projekcie „Zapomniani sąsiedzi”.

-„Wspólnie możemy przeprowa-
dzić mniejszą lub większą akcję po-
rządkowania zabytkowego cmentarza, 
wydobyć z ziemi rozbite nagrobki, z za-
tartych inskrypcji odczytać informacje 
o  pochowanych tam dawnych miesz-
kańcach i  przywrócić miejscom po-
chówku godny wygląd” – mówi Krzysz-
tof Gorczyca, inicjator projektu.

Cmentarze mniejszości narodo-
wych często traktowane są jako obce, 
nie nasze np. „ruskie”. Ale często kiedy 
poskładamy z kawałków rozbity cokół, 

okazuje się, że widnieje na nim nazwi-
sko do dziś spotykane w tych stronach. 
Ludzie spoczywający na tych cmenta-
rzach mogli być budowniczymi użytko-
wanego do dziś kościoła czy wciąż za-
mieszkanych domów. Te cmentarze to 
rodzaj lokalnego muzeum opowiadają-
cego o historii naszej wsi i regionu. War-
to o nie zadbać.

W  ramach projektu dla 24 wy-
branych spośród najgorzej zachowa-
nych cmentarzy, po skompletowaniu 
zachowanych nagrobków opracowa-
ne zostaną szczegółowe dokumenta-
cje oraz programy prac remontowych, 
które w przyszłości mogą posłużyć do 
pełnego przywrócenia blasku zabytko-
wym nagrobkom. W pierwszej kolejno-
ści działaniem objęte zostaną obiekty, 
dla których znajdą się lokalni „przyja-
ciele pamięci”.

Towarzystwo od 15 lat prowadzi 
z  udziałem wolontariuszy prace po-
rządkowe i remontuje nagrobki na po-
zbawionych opieki zabytkowych ne-
kropoliach polsko-ukraińskiego pogra-
nicza. Działania dotyczyły do tej pory 

ok. 50 cmentarzy w województwie lu-
belskim oraz zachodniej Ukrainie.

Osoby i organizacje zainteresowa-
ne współpracą przy cmentarzu w swo-
jej miejscowości oraz wszyscy, którzy 
chcieliby wolontariacko włączyć się 
w  ratowanie dziedzictwa „zapomnia-
nych sąsiadów” proszeni są o  kontakt 
na adres towarzystwo@ekolublin.pl 
lub tel. 81/743-71-04. Projekt realizo-
wany jest w ramach stypendium Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

-przyg. Towarzystwo dla Natury 
i Człowieka
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Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w XV edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie.

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania znaku określa Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Projektu 
Gospodarczego Marka Lubelskie  oraz informacje o programie znajdują się na stronie: www.marka.lubelskie.pl. 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest chęć przystąpienia do projektu oraz prowadzenie działalności na 
terenie województwa lubelskiego od minimum  24 miesięcy. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku.

Wystawa fotografii nowoczesnejWystawa fotografii nowoczesnej

Modern Pictorial Photo  Gru-
pa Twórcza oraz Galeria  EX LI-
BRIS  w  Zamościu, ul. Kamien-

na 20, zapraszają na poplenerową wy-
stawę fotografii I  Pleneru Artystyczne-
go Grupy:  „Kluszkowce 2020”. Wysta-
wa zorganizowana jest w ramach obcho-
dów  25-lecia Fotoklubu Rzeczypospoli-
tej Polskiej  oraz  100-lecia Książnicy Za-
mojskiej  im. Stanisława Kostki Zamoy-
skiego w  Zamościu. Wystawa  dostępna 
jest do 29 marca 2021 r.

Grupa Twórcza Modern Pictorial Pho-
to  Grupa  powstała w  marcu 2020  roku 
w  ramach działalności  Fotoklubu Rzecz-
pospolitej Polskiej. Do grupy należą człon-

kowie oraz sympatycy Fotoklubu RP. Ideą 
powstania grupy jest chęć popularyzacji 
tak mało znanej dziedziny fotografii jaką 
jest piktorializm i  to w  swoim współcze-
snym wydaniu.

W  lipcu 2020 odbył się pierwszy ar-
tystyczny plener grupy twórczej w Klusz-
kowcach. Plener  był zorganizowany we 
współpracy z  Fotoklubem Rzeczypo-
spolitej Polskiej Stowarzyszenie Twór-
ców w Warszawie i był jednym z  wydarzeń 
artystycznych w ramach obchodów 25-le-
cia Fotoklubu RP.  Na plener przyjecha-
ło 22 fotografów z całej Polski, oraz gościn-
nie Josef z Czech.

-materiał nadesłany

Zapomniane nekropolie ZamojszczyznyZapomniane nekropolie Zamojszczyzny

Sanatoria wznawiają działalnośćSanatoria wznawiają działalność

Waloryzacja rent i emeryturWaloryzacja rent i emerytur

Sanatoria znów będą mogły przyj-
mować pacjentów skierowanych 
na rehabilitację przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Nowe rozporządzenie Rady Mini-
strów pozwala ZUS-owi wznowić rehabi-
litację leczniczą w ośrodkach sanatoryj-
nych od 15 marca. Na skierowanie z Od-
działu ZUS w Biłgoraju czeka obecnie po-
nad 660 osób, które mają już orzeczenie 
o potrzebie rehabilitacji.

Każdy dostanie z  ZUS zawiadomie-
nie o  skierowaniu do sanatorium wraz 
z  ulotką z  ważnymi informacjami. No-
we skierowanie dostaną również osoby, 
które otrzymały je wcześniej, a ze wzglę-
du na wstrzymanie wyjazdów nie mogły 
z niego skorzystać.

O  czym pamiętać przed wyjaz-
dem? Pacjent powinien jak najszybciej 

przekazać swój aktualny numer telefo-
nu właściwemu sanatorium i  oddziało-
wi ZUS, który skierował go na rehabili-
tację. Ośrodek rehabilitacyjny przeka-
że pacjentowi zlecenie wykonania bez-
płatnego testu na Covid-19. Do punktu 
pobrań należy zgłosić się nie wcześniej 
niż 4 dni przed rozpoczęciem turnusu re-
habilitacyjnego. Sanatorium poinformu-
je pacjenta telefonicznie o wyniku testu 
na koronawirusa. Warunkiem rozpoczę-
cia rehabilitacji leczniczej w sanatorium 
jest negatywny wynik testu. Osoby, któ-
re nie mogą jechać na rehabilitację, po-
winny powiadomić o  tym ZUS. Na tur-
nus nie mogą wyjechać osoby, które są 
w kwarantannie albo w izolacji.

W pierwszej kolejności ZUS skieruje 
na rehabilitację osoby, które czekają na 
nią najdłużej i którym kończą się świad-
czenia chorobowe lub renta okresowa. 

Sanatoria mogą wznowić działal-
ność na podstawie rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z  dnia 26 lutego 2021 r. 
w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 367)

przyg. Małgorzata Korba 
 - rzecznik ZUS w woj. lubelskim

mailto:towarzystwo@ekolublin.pl


SPRZEDAM
Sprzedam działkę rolno-budowla-

ną uzbrojoną. Wólka Łabuska, 54 ary, 
szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam 4ha z budynkiem, 10 km od 
Zamościa, tel. 786 012 542

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

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

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

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, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 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 Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

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

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 

206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-
ce. 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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. 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 Zamościa. 
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

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, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

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

Tel.604 104 176

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

792 424 794

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

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

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

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

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

licach ul Wyszyńskiego. Tel. 782 
324 831

WYNAJMĘ 
Szukam do wynajęcia dom parte-

rowy dla rodziny, Zamość i okoli-
ce tel. 799 946 860

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

Tel. 84 627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. Hru-

bieszowska. Tel. 84 639 81 87.

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

M3 na Nowym Mieście wynajmę. 
Tel. 887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamo-
ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 

639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobo-
wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

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

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

204 222

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

ulica Orzeszkowej, po remoncie na 
większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 
262 Zamienię mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

SPRZEDAM
Znaczki pocztowe, monety, w tym 

srebrne. Tel. 516 898 477

Radioodtwarzacz samochodowy+ 
głośniki, 70 zł. Tel. 516 898 477

Magnetowid Video Sony stereo, 
cena 100 zł. Tel. 516 898 477

Pompę do brudnej wody, cyrkulatkę. 
Tel. 608 074 175

Materac przeciwodleżynowy 
z pompką. Tel. 730 004 404

Chodzik – balkonik rehabilitacyjny, 
aluminiowy, lekki, nowy i wózek 

inwalidzki mało używany. Tel. 730 
004 404

Sprzedam silnik elektryczny oraz bet-
oniarkę 150l. Tel. 503 005 366

Sprzedam kierat – zabytek. Tel. 692 
796 377

Rower górski, koła 26. Tel. 786 
012 542

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor. Tel. 516 898 

477

Czyste kasety audio i video, po 50 szt. 
Video, 2 zł szt. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i oszk-
lone, nieużywane, 40 zł/szt. Tel. 

516 898 477

Klatkę do hodowli królików, 4 seg-
menty po 80x80, solidna, kryta 

blachą. Tel. 574 235 637

Grób na Cmentarzu Parafialnym przy 
ul. Peowiaków. Tel.730 004 404

Wersalkę+2 fotele (stan dobry) 
oraz łóżko dębowe jednoosobwe. 

Tel. 730 004 404

Sokowirówkę firmy Holden. Tel. 730 
004 404

Sanie z wasągiem. Tel. 602 442 017

Siodło kowbojskie i siodło spor-
towe 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 kołami, 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 
podtynkowy “Grohe”, grzejnik ła-

zienkowy. 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, odziar-
niaczka, 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, 
cyrkulatkę, grubościówkę. Tel. 

733 851 482

Uprząż na konia.  
Tel. 511 721 311

Silnik 1,3 kW 220V, silnik 1,1 kW 
220V, 28000 obrotów. Tel. 511 

721 311

Wałek do heblarki 40 cm, kom-
pletny

Sprzedam 3 brzozy do ścięcia, Niel-
isz. Tel. 602 194 063

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

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

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

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

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

Opał sosna, 100 zł. Tel. 84 61 863 58

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

666 264 748

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

738 826

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

Kożuch męski w dobrym stanie. Tel. 
660 358 211

Stare zegary i duże poroża oraz fo-
tel do masażu (kremowy). Tel. 660 

358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Ule warszawskie, zwykłe, 5 – letnie. 
Tel. 660 358 211

Materac sprężynowy 140x200x16, 
łóżeczko dziecięce. Tel. 664 454 

930

Beczki stalowe 200 l., 3 szt., wirów-
ka do bielizny do pralki Frani. Tel. 

602 180 912

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

638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifierka. 
Tel. 84 638 59 08

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, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Rębak do gałęzi na prąd lub inny 

(większej mocy). Kontakt wieczo-
rem. 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 do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, 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 3011

INNE
Pomogę w gospodarstwie rolnym os-

obom starszym, samotnym. Tel. 574 
235 637

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

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

co kupić. Tel. 695 958 316

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

657 091

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

opłatę. Tel. 84 538 95 22

Przyjmę używaną wieżę na płyty. Tel. 
695 958 316

Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. Tel. 730 
666 780.

Oddam gruz z betonu, ok. 6m3. Tel. 
500 449 770

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

 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:

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. . Tel. 

505 533 878

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 ciągnika. 
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

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

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

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. Tel. 
84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota Verso 
205/55 R16. Tel. 722 100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 508 

079 632

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

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja ba-
wełna. 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 zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

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

ścia. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

60+ z  nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z  poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, spacery. 
Tel. 782 488 541

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

santowej (służyłem w  czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobietą, 

która mieszka na wsi, z  dala 
od cywilizacji. Tel. 507 530 
822

Kawaler 77 lat pozna Panią 
w  podobnym wieku, cel 

- stały związek. Tel. 720 648 
517

Kawaler przed 30-stką, wyż-
sze wykształcenie, poszuku-

ję dziewczyny. Tel. 729 479 563

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-

mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

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

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

http://www.absolutio.pl/
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REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 

 730 210 777 
www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Oferta ważna 
od 09.03 do 20.03.2021 r.

leclerc.pl

-1 zł

 899
 1 szt.

cena z kartą

 999
1 szt.

cena bez karty

Krakus Szynka 
konserwowa z galaretką
Animex
455 g, cena za 1 kg = 19,76/21,96

       
999

799
1 szt.

Karma dla kotów 
2 kg
cena za 1 kg = 4,00

Spray do czyszczenia 
Cillit Bang
RB Hygiene Home 
750 ml, mix rodzajów
cena za 1 litr = 13,32/14,65

 1099
1 szt.

cena bez kuponu

 999
 1 szt.

 cena z kuponem

-1 zł

AKTYWUJ

       

Mąka Królowa 
Mąk Tortowych
Młynpol 
1 kg

 189
1 szt.

cena bez karty

 149
 1 szt.

cena z kartą

-21%        

Oferta ważna 
od09.03 do 20.03.2021 r.

leclerc.pl

-1 zł

 899
 1 szt.

cena z kartą

 999
1 szt.

cena bez karty

Krakus Szynka 
konserwowa z galaretką
Animex
455 g, cena za 1 kg = 19,76/21,96

       
999

799
1 szt.

Karma dla kotów 
2 kg
cena za 1 kg = 4,00

Spray do czyszczenia 
Cillit Bang
RB Hygiene Home 
750 ml, mix rodzajów
cena za 1 litr = 13,32/14,65

 1099
1 szt.

cena bez kuponu

 999
 1 szt.

 cena z kuponem

-1 zł

AKTYWUJ

       

Mąka Królowa 
Mąk Tortowych
Młynpol 
1 kg

 189
1 szt.

cena bez karty

 149
 1 szt.

cena z kartą

-21%       

Oferta ważna 
od09.03 do 20.03.2021 r.

leclerc.pl

-1 zł

 899
 1 szt.

cena z kartą

 999
1 szt.

cena bez karty

Krakus Szynka 
konserwowa z galaretką
Animex
455 g, cena za 1 kg = 19,76/21,96

       
999

799
1 szt.

Karma dla kotów 
2 kg
cena za 1 kg = 4,00

Spray do czyszczenia 
Cillit Bang
RB Hygiene Home 
750 ml, mix rodzajów
cena za 1 litr = 13,32/14,65

 1099
1 szt.

cena bez kuponu

 999
 1 szt.

 cena z kuponem

-1 zł

AKTYWUJ

       

Mąka Królowa 
Mąk Tortowych
Młynpol 
1 kg

 189
1 szt.

cena bez karty

 149
 1 szt.

cena z kartą

-21%       

Oferta ważna 
od09.03 do 20.03.2021 r.

leclerc.pl

-1 zł

 899 1 szt.
cena z kartą

 9991 szt.
cena bez karty

Krakus Szynka 
konserwowa z galaretką
Animex
455 g, cena za 1 kg = 19,76/21,96

       999

7991 szt.
Karma dla kotów 
2 kg
cena za 1 kg = 4,00

Spray do czyszczenia 
Cillit Bang
RB Hygiene Home 
750 ml, mix rodzajów
cena za 1 litr = 13,32/14,65

 10991 szt.
cena bez kuponu

 999 1 szt.
 cena z kuponem

-1 zł

AKTYWUJ

       

Mąka Królowa 
Mąk Tortowych
Młynpol 
1 kg  1891 szt.

cena bez karty

 149 1 szt.
cena z kartą

-21%       

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #10, 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 #8: „Wlać do baku”, ufundował hipermar-
ket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Modzelewski Marian z Zamościa. Gra-
tulujemy. Nagrodę można odebrać do 15 marca 2021 roku w punkcie informacyjnym hi-

permarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


