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Od 15 marca 2021r. (do odwołania) zmie-
niają się godziny pracy Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta Zamość. Praca wydziału i obsłu-
ga interesantów będzie prowadzona w godzi-
nach 7:30-15.30.

Wydział GKiOŚ Zamość zachęca, by w przy-
padku spraw, które nie wymagają osobistego sta-
wiennictwa w urzędzie, korzystać z urny ustawio-
nej na parterze budynku oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta (parter Ratusza) i w ten sposób kie-
rować korespondencję do wydziału. Dokumenty 
do wydziału można także przesyłać za pośrednic-
twem operatora pocztowego na adres: WGKiOŚ 
UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. 
Kontakt telefoniczny z wydziałem: 84 677 24 31.

To nie jedyna zmiana. Od 8 marca zmieni-
ły się godziny, w których prowadzone są tele-
foniczne rezerwacje wizyt w Wydziale Ewiden-
cji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość 
przy ul. Partyzantów 10. Od 15 do 19 marca rezer-
wacje przyjmowane są w godzinach 9:00-12:00, 
pod numerem telefonu 84 638 21 46. Jeśli inte-
resant nie może skontaktować się z wydziałem 
telefonicznie, można przesłać maila na adres  

komunikacja@zamosc.pl wraz z podaniem nu-
meru telefonu, a pracownik skontaktuje się w ce-
lu umówienia wizyty.

W związku z obecną sytuacją epidemicz-
ną, każda wizyta w wydziale musi być wcześniej 
umówiona, urzędnicy proszą o nieprzychodzenie 
do wydziału osób, które wcześniej nie zarezerwo-
wały terminu spotkania w WEKiP. Urząd Miasta 
przypomina interesantom o obowiązku noszenia 
maseczki zakrywającej nos i usta, a także zacho-
wywaniu dystansu społecznego.

Miasto Zamość otrzyma-
ło dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego na konserwację po-
lichromii, które odkryto w ubie-
głym roku, podczas rewitalizacji 
Akademii Zamojskiej. Wysokość 
dofinansowania wynosi 810 tysię-
cy złotych. 

Cenne malowidła pochodzą z 
XVIII w. i są wykonane w technice 
freskowej. Na sklepieniu i ścianach 
przedstawiono sceny z życia św. Ja-
na Kantego. Całość jest wzbogaco-
na herbami i emblematami w deko-
racyjnych obramieniach.

Dzięki pozyskanym środkom 
Miasto zamierza zrekonstruować 
kompozycję polichromii w obrębie 
lepiej zachowanych fragmentów ma-
lowideł. Po zakończeniu prac kon-
serwatorskich, wyeksponowane po-

lichromie z pewnością będą się cie-
szyć dużą popularnością wśród osób 
odwiedzających obiekt (po zakoń-
czeniu jego rewitalizacji). To wyjątko-
wy zasób, który potwierdza znacze-
nie obiektu dla dziedzictwa historycz-
nego miasta, regionu i Polski.

Akademia Zamojska była trze-
cią uczelnią wyższą w Rzeczypo-
spolitej (po Akademii Krakowskiej 
i Wileńskiej). Budynek dawnej Aka-
demii Zamojskiej powstał w latach 
1639-1648 w stylu  wczesnobaro-
kowym  na  wzór kolegiów jezuic-
kich dzięki fundacji kanclerza wiel-
kiego koronnego Tomasza Zamoy-
skiego.  W latach 1752–1765 na po-
lecenie  Jana Jakuba Zamoyskie-
go gmach Akademii znacznie prze-
budowano w stylu późnego baroku 
i  rokoka  według projektu  Jana An-
drzeja Bema.

Projekt pn. „Rewitalizacja histo-
rycznego obiektu Akademii Zamoj-
skiej w Zamościu” realizuje Miasto 
Zamość w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres prac obejmuje remont 
konserwatorski budynku Akademii 
wraz z zagospodarowaniem i uzbro-
jeniem terenu oraz zaadaptowanie 
części budynku na cele działalności 
kulturalnej.

źródło: UM Zamość

10-miesięczna Zuzia Petryk 
z  Zamościa pilnie potrzebu-
je operacji serduszka, której 

koszt to prawie 700 tysięcy zło-
tych. Wciąż brakuje jeszcze ponad 
140 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)
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Zastanawiasz się, jak  powinien przebiegać 
prawidłowy montaż płyt OSB na dachu? Ta-
kie rozwiązanie jest coraz częściej stosowa-

ne nie tylko przez firmy budowlane, ale również 
osoby prywatne – wszystko dzięki temu, że drew-
nopochodne płyty OSB są wytrzymałe i łatwe w 
obróbce, a jednocześnie tańsze niż drewno. Pod-
powiadamy więc, jakie czynności należy wykonać 
przed montażem płyt OSB na dachu oraz jak po-
winna wyglądać ich instalacja. 

Co należy zrobić przed montażem płyt OSB?

Sztywne poszycie dachu z drewnianych desek 
to standardowe rozwiązanie, ale wykonuje się rów-
nież  montaż płyt OSB na dachu  – wyłącznie przy 
użyciu płyt OSB-3 lub 4, ponieważ cechuje je wy-
soka odporność, która jest niezbędna przy dużym 
obciążeniu mechanicznym i podwyższonej wilgot-
ności. Jednocześnie materiał charakteryzuje dobra 
izolacja akustyczna i termiczna, co w przypadku da-
chu ma istotne znaczenie. Grubość płyt przezna-
czonych do wykonania poszycia zależy od rozstawu 
krokwi, ale zaleca się te o grubości 22 mm. Zanim 
jednak zabierzesz się za montaż płyt OSB, koniecz-
ne jest zabezpieczenie płyt przed wilgocią. 

Zabezpieczenie przed wilgocią

Płyty OSB należy zabezpieczyć przed szko-
dliwym wpływem wody na czas magazynowania 
oraz prac budowlanych  – jeżeli nie dysponujesz 
zadaszonym miejscem  do przechowywania, po-
trzebna będzie plandeka, folia lub inny wodood-
porny materiał, którym przykryjesz płyty. Zanim 
rozpoczniesz budowę, warto je  poddać  24-go-
dzinnej aklimatyzacji w nowych warunkach, dzię-
ki czemu będziesz w stanie zauważyć ewentualne 
nieprawidłowości. 

Pamiętaj również, że płyty OSB nie są całkowi-
cie odporne na działanie wody, dlatego niezbędna 
jest  impregnacja  – świetnie sprawdzają się impre-
gnaty na bazie oleju mineralnego, które zabezpie-
czają nie tylko przed wilgocią, ale również korozją 
biologiczną. 

Montaż płyt OSB na dachu

Przed montażem płyt OSB na dachu, sprawdź, 
czy krokwie lub kratownice są proste i równe 
oraz  znajdują się w jednej osi  – będzie miało to 
wpływ na ostateczny efekt wizualny. Płyty na da-
chu należy montować dłuższym bokiem prosto-
padle do krokwi lub kratownic. Łączenie krót-
szych krawędzi wykonuje się na podporach da-
chowych, natomiast dłuższe brzegi podpiera się 
lub łączy profilem H. Płytom OSB należy zapew-
nić szczelinę dylatacyjną o szerokości minimum 3 
mm, dzięki czemu będą mogły swobodnie praco-
wać. Konieczne jest również stworzenie szczeli-
ny wentylacyjnej między płytami a warstwą ocie-
pleniową. W przypadku otworów kominowych w 
konstrukcji dachu, poszycie powinno znaleźć się 
w odległości od komina zgodnej  z  prawem bu-
dowlanym. 

Do montażu płyt OSB na dachu stosuje się 
wkręty do drewna, a także gwoździe spiralne lub 
pierścieniowe, będące przynajmniej 2,5 razy dłuż-
sze niż wynosi grubość mocowanych płyt. Gwoź-
dzie należy wbijać co 30 cm na krokwiach lub kra-
townicach oraz co 15 cm na łączeniach, zachowu-
jąc odległość od brzegu płyty nie mniejszą niż 1 cm. 
Należy pamiętać o tym, by montować płyty OSB 
zgodnie z projektem budowlanym, który uwzględ-
nia obowiązujące norm i przepisуw.

MONTAŻ PŁYT OSB NA DACHUMONTAŻ PŁYT OSB NA DACHU

Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy” w Zamościu oraz 
Dyskusyjny Klub Filmowy 

„Senso” serdecznie zapraszają 
na spotkanie filmowe z cyklu Ki-
no Konesera. W czwartek 18 mar-
ca 2021 o godz. 19:00 na ekranie 
„Każdy ma swoje lato” -  kame-
ralna opowieść o młodzieńczym 
buncie, pierwszej miłości i  głębo-
ko skrywanych rodzinnych tajem-
nicach. To wyróżniony na Festiwa-
lu w Gdyni 2020, debiut fabularny 
Tomasza Jurkiewicza. 

Akcja filmu „Każdy ma swoje la-
to” rozgrywa się w niewielkim, kon-
serwatywnym miasteczku niedale-
ko Krakowa. Pogrążoną w marazmie 
lokalną społeczność niespodziewa-
nie budzi przyjazd młodej, zbunto-
wanej dziewczyny (w tej roli świet-

na Sandra Drzymalska), który burzy 
uczuciowy spokój trzypokolenio-
wej rodziny.

Agata przyjeżdża do Trzebi-
ni gotować na oazie. Zakochuje się 
w niej siedemnastoletni Mirek, syn 
miejscowej organistki, a jego cier-
piący na demencję dziadek widzi w 
dziewczynie kochankę z  młodości. 
Mirek postanawia wykorzystać po-
stępującą chorobę dziadka, by się 
zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wza-
jemnych uczuć prowadzi do ujaw-
nienia pilnie strzeżonej przez matkę 
Mirka rodzinnej tajemnicy.

Choć nie jest to autobiogra-
ficzna historia, ceniony dokumen-
talista Tomasz Jurkiewicz opowia-
da w swoim filmie o miejscu i środo-
wisku, które dobrze zna. Konfron-

tując wartości, z dużą empatią od-
malowuje senny krajobraz prowin-
cji, gdzie prawdziwe uczucie oraz 
spotkanie bratniej duszy są na wa-
gę złota.  

Bilety dostępne wyłącznie w 
sprzedaży internetowej: www.sty-
lowy.net i w kasach kina przy ul. Od-
rodzenia 9. Bilety: 12 zł (norm.), 10 zł 
(ulg.)

źródło: CKF "Stylowy"  
w Zamościu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Lublinie zwraca się z  prośbą 
do  wszystkich osób, które przechorowały 

COVID-19 (z objawami lub bezobjawowo) o zgła-
szanie się do Centrum (Lublin, ul. Żołnierzy Nie-
podległej 8) lub Oddziałów Terenowych w Zamo-
ściu (ul. Jana Pawła II 10), Białej Podlaskiej (ul. Te-
rebelska 57/65), Chełmie (ul. Szpitalna 53) i odda-
wanie osocza od tzw. ozdrowieńców. 

"Osocze to, pomaga chorym na COVID-19 w 
walce z wirusem ratując ich zdrowie i życie. Nie 
bądźmy obojętni, podejmijmy wspólną walkę, aby 
pomóc jak największej liczbie potrzebujących i aby 
pandemia SARS-CoV-2 zakończyła się jak najszyb-
ciej." - apeluje RCKiK.

mailto:komunikacja@zamosc.pl
http://www.siepomaga.pl
http://www.weglo-drew.pl/blog/montaz-plyt-osb-na-dachu/
http://www.stylowy.net
http://www.stylowy.net


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Zamościu w specjalnie wyda-
nym komunikacie poinformował, że 9 marca bie-

żącego roku w placówce doszło do zmiany na stanowi-
sku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii z  Po-
doddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Po bli-
sko 27 latach pracy ze stanowiskiem rozstał się dr hab. n. 
med. Andrzej Kleinrok. 

„Dr hab. n. med. A. Kleinrok jest twórcą zamojskiej 
kardiologii i kierujemy tą drogą słowa podziękowania za 
tyle lat skutecznej i pełnej sukcesów pracy dla dobra pa-
cjentów zamojskiego szpitala.” - czytamy w oświadczeniu 
władz placówki.

Od 10 marca 2021 roku tymczasowo oddziałem kie-
ruje dotychczasowy wieloletni zastępca dr n. med. Paweł 
Dąbrowski.

Dyrekcja szpitala wyjaśnia, że rozwiązanie umowy o 
pracę z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem nastąpi-
ło zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 

„Złożenie przez Szpital oświadczenia o  rozwiązaniu 
umowy o pracę za wypowiedzeniem zostało poprzedzone 
pogłębioną analizą podstaw uzasadniających takie działa-
nie. Podkreślamy również, że przy podejmowaniu decyzji 
pracodawca kierował się przede wszystkim dobrem zakła-
du pracy, w szczególności kwestiami jak najlepszej orga-
nizacji pracy całego podmiotu leczniczego, co wobec na-
rastającej trzeciej fali koronawirusa, było niezmiernie waż-
ne.” - tłumaczą swoją decyzję władze szpitala papieskiego.
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Po zimowej przerwie ekipy wznowiły prace 
przy realizacji projektów dotyczących prze-
budowy Placu M. Stefanidesa, Placu Wolno-

ści i ulicy Łukasińskiego. Zadania realizuje Miasto 
Zamość przy wsparciu Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Remont konserwatorski - Przebudowa Placu 
Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łu-
kasińskiego zakłada m.in.

• przywrócenie historycznego poziomu ulic po-
przez likwidację schodów przy Bramie Lubel-
skiej Nowej i Nadszańcu Bastionu VI,

• ulica Łukasińskiego będzie miała nową na-
wierzchnię z kostki granitowej (warstwa ście-
ralna z czerwonej kostki granitowej płomie-
niowanej), która poprzez różnicowanie kolo-
rystyczne będzie wyznaczać strefy funkcjo-
nale, oddzielające ruch pieszy i kołowy. Kost-
ka będzie „przyjazna” dla kierowców,

• krawężniki zostaną zlikwidowane, by cała 
przestrzeń była pozbawiona barier architek-
tonicznych,

• ruch samochodowy na ul. Łukasińskiego bę-
dzie spowolniony, ruch pieszy i rowerowy bę-
dą traktowane priorytetowo, zgodnie z współ-
czesnymi wymaganiami jakimi powinny od-
powiadać drogi publiczne.

Na terenie objętym projektem pojawią się m.in. 
elementy małej architektury: ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki rowerowe, kraty ochronne wokół drzew.

Plac Stefanidesa i ulica Łukasińskiego (na od-
cinku od ronda Jana Zamoyskiego do „ekonomika”) 
będą miały nowe oświetlenie, a zaprojektowane la-
tarnie będą nawiązywać do charakteru Placu Stefa-
nidesa. Całość uzupełnią nasadzenia, będą to m.in. 
drzewa liściaste o kulistej koronie, przeznaczone do 
przestrzeni miejskich, a także bluszcze, krzewy, zie-
leńce. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma 
czas na realizację zadania do 03.11.2021r.

Remont konserwatorski - Przebudowa Placu 
Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz 
odcinkiem ulicy Okopowej zakłada m.in.

• nową nawierzchnię z kostki granitowej, któ-
ra swoją kolorystyką będzie nawiązywała do 
przebudowywanej ulicy Łukasińskiego oraz 
nową konstrukcję placu, oświetlenie (oprawy 
LED), monitoring i elementy małej architektu-
ry (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), 

• ul. Kościuszki i ul. Okopowa - na odcinku od 
wlotu ronda Braci Pomarańskich do granicy 
pasa kolejowego dotychczasowa nawierzch-
nia będzie zastąpiona nową, wykonaną z 
kostki granitowej. Projekt zakłada m.in. budo-
wę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci 
oświetlenia ulicznego na typu LED i montaż 
elementów małej architektury: ławki, kosze na 
śmieci, słupki przystankowe.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca ma 
czas na realizację zadania do 05.11.2021r.

źródło: UM Zamość

Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk wy-
dał oświadczenie, w którym informuje o 
zawieszeniu wszelkich stosunków na ni-

wie samorządowej z władzami ukraińskiego Tar-
nopola. Jest to reakcja na nadanie tamtejszemu 
stadionowi imienia Romana Szuchewycza, do-
wódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), od-
powiedzialnej za masowe mordy Polaków w cza-
sie II wojny światowej.

„Z przykrością przyjąłem fakt, że 5 marca br. 
Deputowani miejscy Tarnopola nazwali miejski 
stadion imieniem Romana Szuchewycza - dowód-
cy UPA odpowiedzialnego w latach 1943 -44 za be-
stialskie ludobójstwo polskich mieszkańców ów-
czesnych województw wołyńskiego, tarnopolskie-
go, stanisławowskiego i lwowskiego.” - napisał w 
specjalnie wydanym oświadczeniu Prezydent An-
drzej Wnuk i oznajmił, że z tego powodu „wszelkie 
stosunki na niwie samorządowej z władzami Tar-
nopola” zostają zawieszone.

Jednocześnie Prezydent poinformował, że 
Zamość rezygnuje z realizacji, wartego ponad 68 
tys. euro, projektu pod nazwą "Wspólna historia 
dwóch miast - Tarnopola i Zamościa", na który już 
przyznano dofinansowanie z środków unijnych w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Polska -Białoruś- Ukraina. "Projekt ten miał na ce-
lu promowanie wspólnej historii obu miast i naro-
dów. W obecnej sytuacji taka współpraca nie jest 
możliwa." - stwierdził Prezydent Andrzej Wnuk.

„Szanuję prawo każdego narodu do własne-
go rozumienia historii. Nie mogę jednak przejść 
do porządku dziennego nad okrucieństwem czasu 
wojny i nad brakiem poszanowania dla bezbron-
nych ofiar narodowości polskiej” - podkreślił pre-
zydent Zamościa.

Andrzej Wnuk zauważył też, że „zachowanie 
radnych miasta Tarnopol stoi w jawnej sprzecz-
ności z deklaracjami władzy wykonawczej - mera 
i aparatu samorządowego - dotyczącymi wspólnej 
pracy nad zachowaniem polskiego i ukraińskiego 
dziedzictwa, promowaniem współpracy między-
narodowej i pamięci o historii tego miasta, budo-
wanej przez wieki zarówno przez obywateli naro-
dowości polskiej jak i ukraińskiej.” 

„Ufam, że po stronie naszych ukraińskich part-
nerów nastąpi zrozumienie, że każda inicjatywa 
dotycząca gloryfikacji zbrodniarzy wojennych ro-
dzi następstwa. Każda taka inicjatywa musi brać 
pod uwagę uczucia rodzin ofiar i Narodu Polskie-
go.” - dodał Prezydent Andrzej Wnuk 



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 
niebawem wypłaci emerytom i 
rencistom tzw. trzynastki. Pewne 

jest także, że jesienią świadczeniobior-
cy dostaną dodatkowo tzw. czternastki. 

Jednorazowe dodatkowe świadcze-
nia pieniężne otrzymają osoby pobie-
rające: emerytury, renty, nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne, rodziciel-
skie świadczenia uzupełniające, świadcze-
nia przedemerytalne i zasiłki przedemery-
talne. 

W kwietniu: trzynastka

Tzw. trzynastkę dostaną pod warun-
kiem, że mają prawo do wypłaty jednego z 
długoterminowych świadczeń na 31 mar-
ca. Kwota będzie taka sama dla każdego 
i wyniesie 1250,88 zł brutto, czyli w więk-
szości przypadków 1022,30 zł „na rękę”.

Trzynastki dotrą do uprawnionych w 
standardowym terminie płatności świad-
czenia za kwiecień. Nie dostaną jej osoby, 
które na 31 marca będą mieć zawieszoną 
wypłatę podstawowego świadczenia (np. 
z powodu zbyt wysokich dodatkowych za-
robków).

W listopadzie: czternastka

Kolejny bonus trafi do pobierających 
świadczenia długoterminowe w listopa-
dzie. Tzw. czternastkę otrzymają osoby, 
które będą mieć prawo do świadczenia 
długoterminowego (np. emerytury, renty) 
na 31 października 2021 r.

Czternastka co do zasady wynie-
sie 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę dosta-
ną osoby, których świadczenie podstawo-

we nie przekracza 2900 zł brutto. Pozo-
stali otrzymają czternastkę pomniejszoną 
zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. 
Na przykład jeśli podstawowa emerytura 
wynosi 3000 zł, to czternastka będzie po-
mniejszona o 100 zł (czyli wyniesie 1150,88 
zł brutto).

Bez wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy-
płaci trzynastki i czternastki z urzędu. To 
znaczy, że nie trzeba składać w tej sprawie 
żadnych wniosków. 

Z tych świadczeń potrąca się na ogól-
nych zasadach zaliczkę na podatek docho-
dowy i składkę zdrowotną. Nie podlegają 
za to egzekucjom, więc nie może ich za-
jąć komornik. 

Czternastą emeryturę dostanie ok. 9,1 
mln emerytów i rencistów. W pełnej wy-
sokości otrzyma ją ok. 7,9 mln świadcze-
niobiorców.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS  

w województwie lubelskim

Zamojskie Towarzystwo Fotograficz-
ne wraz z Zamojskim Domem Kul-
tury po kilku latach przerwy wraca-

ją do organizacji konkursu fotograficzne-
go pt. Zdjęcie Roku! "Serdecznie zaprasza-
my wszystkich fotografujących do wzię-
cia udziału. Szczególnie, że konkurs prze-
widziany jest dla dwóch kategorii wieko-
wych, a udział w tej edycji jest całkowicie 
bezpłatny!" - zachęcają organizatorzy.

REGULAMIN KONKURSU  
„ZDJĘCIE ROKU 2021”

1. Celem konkursu jest popularyzacja fo-
tografii, rozwój aktywności artystycz-
nej oraz integracja środowiska fotogra-
ficznego. Konkurs ma charakter otwarty 
i skierowany jest on zarówno do amato-
rów, jak i osób zajmujących się profesjo-
nalnie fotografią.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich 
fotografujących z podziałem na dwie ka-
tegorie 
a) dzieci i młodzież do lat 18 (M)
b) dorośli (D)

3. Technika prac oraz tematyka jest dowol-
na.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Każdy autor może przedstawić do kon-

kursu maksymalnie trzy zdjęcia. Wcze-
śniejsze wystawianie tych zdjęć w in-

nych konkursach, a nawet przyznane 
nagrody nie są przeszkodą do uczestnic-
twa w tym konkursie

6. Format zdjęcia jaki należy zgłosić do kon-
kursu to cyfrowy plik .jpg, max.5 MB, 300 
dpi, dłuższy bok min. 3000 pix.

7. Zdjęcia powinny być podpisane symbo-
lem kategorii „M” lub „D”, nazwiskiem i 
imieniem oraz tytułem według formatu: 
M_nazwisko_imię_tytuł lub D_nazwi-
sko_imię_tytuł. Należy wysłać je jako za-
łączniki e-mailem pod adres: konkurs@
ztf.pl do dnia 15.08.2021r, godz. 23:59.59. 
W treści wiadomości należy wpisać: Imię 
i nazwisko, rok urodzenia, swój adres 
email (jeśli zdjęcia były wysyłane z in-
nego), numer telefonu oraz wykaz prac 
zgłaszanych do konkursu.

8. Autor zdjęcia poświadcza, że nadesłane 
zdjęcie jest jego własnością, zaś wszelkie 
kwestie związane z wizerunkiem poten-
cjalnych osób znajdujących się na zdję-
ciu są uregulowane. Autorzy wyrażają 
tym samym zgodę na publikację zdję-
cia w celach konkursowych oraz dalsze-
go przetwarzania przez organizatora w 
celach związanych z konkursem.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
31.08.2021r. przez jury powołane przez 
organizatora, a komunikat z wynikami 
zostanie opublikowany na stronie inter-

netowej do dnia 15 września 2021r. do 
godziny 23:59.59.

10. Zwycięzca konkursu „Zdjęcie roku” w 
kategorii dorośli otrzyma nagrodę pie-
niężną w wysokości 1000 zł, zaś w kate-
gorii dzieci i młodzież: 500 zł. Organiza-
torzy przewidują wyróżnienia i nagro-
dy rzeczowe dla pozostałych wyróżnio-
nych prac.

11. Zgłoszenie prac na konkurs uważane 
będzie równocześnie za uznanie wa-
runków regulaminu oraz wyrażenie zgo-
dy na publikowanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 
133 poz. 883)

12. Bliższych informacji udziela organizator, 
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne 
pod numerem telefonu 603070725 oraz 
poprzez email: ztf@ztf.pl 

W trudnym czasie trwania pande-
mii w Oddziale Zewnętrznym Za-
kładu Karnego w  Zamościu po-

wstał program resocjalizacyjny "Stwórz 
na miarę lepsze życie”. 

W ramach  programu przy wykorzysta-
niu technik krawieckich, skazani zaangażo-
wani byli w produkcję przedmiotów na ce-
le charytatywne i prospołeczne. Na "pierw-
szy ogień" w ubiegłym roku ruszyła produk-
cja maseczek ochronnych.

- Zainspirowani sukcesem programu 
zaproponowaliśmy osadzonym wykona-
nie poduszek – serc wspomagających re-
habilitację chorych na  nowotwory pier-
si. Koordynatorami akcji zostali jej inicjato-
rzy – funkcjonariusze: psycholog i  wycho-
wawca ds. kulturalno-oświatowych służą-
cy na co dzień w OZ ZK w Zamościu. Pomysł 
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. 
Skazani wprost wyrażali swoje zadowole-
nie z  szansy na  zaangażowanie się w  pro-
jekt charytatywny o  takim charakterze. W 
planowaniu naszej pracy korzystaliśmy ze 
wskazówek fundacji Serce od Serca. - mówi 
st. szer. Magdalena Podgórna.

Skazani oprócz zajęć praktycznych zo-
stali zapoznani z historią projektu oraz przed-
stawiono im informacje z obszaru profilakty-
ki chorób nowotworowych. Zachęcano, by 
stali na straży zdrowia bliskich im kobiet po-

przez wspieranie i zachęcanie do poddawa-
nia się medycznym badaniom kontrolnym.

Ze względu na obostrzenia pandemicz-
ne praca odbywała się w  niewielkich gru-
pach. Udało się wyprodukować 55 barw-
nych poduszek w kształcie serca.

Uroczyste przekazanie efektów pracy 
odbyło się w Dniu Kobiet 8  marca. Dyrek-
tor Zakładu Karnego w  Zamościu ppłk  Ja-
cek Zwierzchowski przekazał wraz z najlep-
szymi życzeniami przygotowane poduszki-
-serca na ręce Ordynator oddziału Onkolo-
gii, dr Teresie Sosnowskiej w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Wojewódzki im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu.

Autor/Zdjęcia: st. szer. Magdalena Podgórna  
i por. Piotr Grabczak
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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.

Konkurs na najlepsze zdjęcieKonkurs na najlepsze zdjęcie

ZUS szykuje wypłaty dodatkowych świadczeń ZUS szykuje wypłaty dodatkowych świadczeń 
dla emerytów i rencistówdla emerytów i rencistów

Skazani wspierają Skazani wspierają 
chorych onkologiczniechorych onkologicznie
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SPRZEDAM
Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-

cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 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. Zamościa 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. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

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

712 119

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

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 
796 951

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

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

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2. Tel. 600 790 097

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

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

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

669-62

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

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

budowy). Tel. 602 802 212

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

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
Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 

500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda z 
witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor, kamizelka 250 

zł. Tel. 516 898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 638 

65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. Tel. 
797 387 864

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 84 

638 65 45

Dwie meblościanki z szafami 
2-drzwiowymi, cena po 500 zł. Tel. 

84 638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy - 400 zł. Tel. 84 638 59 08

Stół ślusarski + imadło + szlifierka, 
800 zł. Tel. 84 638 59 08

4 fotele po 50 zł/szt, 4 pufy, 4 tabore-
ty po 25 zł/ szt. Tel. 84 638 59 08

Heblarka własnej konstrukcji – 200 
zł, klepka dębowa sucha 35x8x2,2 

cm – 75m2, cena 100 zł. Tel. 84 638 
59 08

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

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

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

934 520

Łóżko białe podwójne, sypialniane. 
Tel. 607 934 520

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

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

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

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

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

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 
510 301

INNE
Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 

oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

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
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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:

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



Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

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. 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
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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 czerwo-
nych beretach), lat 52, zwią-
żę się na stałe z kobietą, która 

mieszka na wsi, z dala od cy-
wilizacji. 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, poszu-

kuję 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

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych. Tel. 513 042 729 

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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MODNY WYBÓR
od 16.03 do 28.03.2021 r.

Spodnie damskie
roz. 30-42,
mix wzorów i kolorów

3999
1 szt.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #11, 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 #9: „Gościsława”, ufundował hipermarket 
E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Krystyna Popławska z Zamościa. Gratulu-
jemy. Nagrodę można odebrać do 22 marca 2021 roku w punkcie informacyjnym hiper-

marketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13


