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Po zimowej przerwie wznowiono pra-
ce modernizacyjne wokół zalewu miej-
skiego w Zamościu. Wykonawca ustawił 

kontenery, zostaną w nich urządzone szatnie, 
umywalnie i wc, obiekty będą przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na 
dachu kontenerów pojawią się panele foto-
woltaiczne

Przypomnijmy, ze całkowita wartość pro-
jektu  pn. „Zwiększenie dostępności zalewu 
miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej 
rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu 
staromiejskiego” to 8 185 565,32 zł. Dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 wynosi 5 639 691, 41 zł.

Zadanie obejmuje m.in. budowę ścież-
ki pieszo-rowerowej o długości około 2,8 km. 
Ścieżkę zaprojektowano w miarę możliwości po 
istniejących szlakach, z uwzględnieniem wnio-
sków z opracowań ornitologicznych i ochrony 
środowiska. Budowa ścieżki, uwzględniająca 
przejścia dla płazów, przyczyni się do ochrony 
tras migracji tych zwierząt. Ścieżka będzie jed-
nocześnie dydaktyczną ścieżką przyrodniczą. 
Przy ścieżce wykonane zostaną miejsca do od-
poczynku w formie zatoczek wyposażonych w 
ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, a tak-
że tablice informacyjno-edukacyjne, dotyczące 
przyrodniczych uwarunkowań terenu, aspek-
tów ochrony oraz przedstawiające występu-
jące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt. 
W zakres inwestycji weszła także budowa 
dwóch parkingów oraz odwodnienia w są-
siedztwie zalewu. Pierwszy z nich zlokalizowa-
ny jest przy strzelnicy, drugi przy ul. Źródlanej w 
okolicy południowego skraju Zalewu.

Jeżeli chodzi o przebudowę zbiornika wod-
nego, w ramach inwestycji przewidziano m.in. 
likwidację grobli działowej pomiędzy zbiorni-
kiem dolnym i górnym i utworzenie w ten spo-
sób zbiornika jednokomorowego, utworzenie 
wyspy z części gruntu z rozbiórki grobli działo-
wej, która stanowić będzie ostoję dla ptactwa 
wodnego szczególnie w okresie wiosennym 
podczas gniazdowania i wylęgów, odmulenie 
dna rowu odprowadzającego wodę (odpływo-
wego) ze zbiornika oraz wykoszenie i wyprofi-
lowanie jego skarp, częściowa wymiana i uzu-
pełnienie piasku na istniejącej plaży i kąpieli-
sku.

W ramach rekultywacji nieużytków i sie-
dlisk zdegradowanych zaplanowano utworze-
nie w okolicach zalewu miejskiego remiz sta-
nowiących zapewnienie zwierzętom dziko ży-
jącym odpowiednich warunków osłonowych, 
pokarmowych i rozmnoży.

Ponadto zadanie obejmuje budowę kana-
lizacji teletechnicznej, kabli i urządzeń dla po-
trzeb systemu monitoringu wizyjnego umożli-
wiającego dozór terenu a także budowę punk-
tów bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Źródło: UM Zamość
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Spółka PKP LHS podpisała umowę z Chi-
na Railway International Multimod-
al Transport  (CRIMT) na organizację 

międzynarodowego transportu multimo-
dalnego w relacji Chiny – Europa – Chiny. 
Pierwszy pociąg, którego operatorem by-
ła spółka PKP LHS dojechał do Sławkowa.

– Podpisanie umowy z CRIMT i pełna orga-
nizacja transportu z Chin do Polski to naturalny 
etap rozwoju naszej współpracy. Dzięki zdoby-
temu w ubiegłym roku doświadczeniu, zbudo-
wanemu zaufaniu i ciężkiej pracy możemy teraz 
samodzielnie organizować przewozy i zapewnić 
naszym importerom i eksporterom jeszcze lep-
szą obsługę – mówi Zbigniew Tracichleb, pre-
zes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotoro-
wa.

Od stacji Dostyk na granicy chińsko-ka-
zachskiej PKP LHS zapewnia pełną obsługę 
spedycyjną, celną i terminalową.  Obejmuje 
to między innymi przejazd pociągu przez te-
rytorium Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Polski, 
zabezpieczenie platform szerokotorowych, 
przeładunek kontenerów w Dostyku oraz 
Sławkowie. Pierwszy pociąg zorganizowany 
w nowej formule dotarł do Sławkowa w 14 dni. 

– Rozszerzenie portfela naszych usług jest 
wynikiem współpracy PKP LHS z Xi'an Free 
Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. 
To właśnie ta Platforma udzieliła nam niezbęd-
nych rekomendacji, umożliwiających współpra-
cę z CRIMT w zakresie realizacji międzynarodo-
wego transportu multimodalnego. Nasze strate-
giczne partnerstwo i coraz lepiej rozwijająca się 
współpraca zapewniają naszym Klientom kom-
pleksową ofertę logistyczną na najwyższym po-
ziomie– mówi Dariusz Sikora, członek zarządu 
ds. handlu i eksploatacji PKP LHS.

W ubiegłym roku Spółka PKP LHS zrealizo-
wała przewóz 40 pociągów nadanych z Chin 
do Sławkowa, przewożąc łącznie 3 060 TEU. 
Poza regularnym połączeniem z Xi’an, w grud-
niu 2020 r. uruchomiona została kolejna tra-
sa z Chongqing. Brak konieczności przeładun-
ku na granicy oraz dedykowana do transportu 
towarowego linia szerokotorowa umożliwiają 
osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: 
ok. 12 dni z chińskich miast do Euroterminala 
Sławków. Od początku 2021 r. przewozy sze-
rokotorową trasą z Chin do Sławkowa rozwija-
ją się dynamicznie a ich realizacja nie napoty-
ka na problemy charakterystyczne dla innych 
dróg transportowych. 

Na pizzę do GrotexuNa pizzę do Grotexu

„Grotex” to jedna z najstarszych pizzerii w 
Zamościu. Niepowtarzalny smak serwowa-
nych tu placków zna chyba każdy mieszka-
niec miasta i regionu. Pandemia koronawiru-
sa i przedłużający się lockdown sprawiły, że 
Stare Miasto w Zamościu zaczęło się wylud-
niać, a co za tym idzie liczba klientów lokali 
gastronomicznych znacznie zmalała. 

W przypadku „Grotexu” trudną sytuację 
dodatkowo pogorszył remont Placu Stefa-
nidesa, przy którym mieści się lokal. Roboty 
budowlane, odgrodzenie placu i zamknięcie 
dla ruchu ulicy Łukasińskiego spowodowało, 
że dotarcie do pizzerii (zwłaszcza samocho-
dem) jest utrudnione. Popularnemu niegdyś 
lokalowi zaczęło grozić widmo zamknięcia. I 
tu do akcji wkroczyli Internauci, którzy tłum-
nie odpowiedzieli na apel o ratowanie pod-
upadającego lokalu.  

Wszystko zaczęło się od wpisu pani Dag-
mary, która zaapelowała do mieszkańców 
miasta o wsparcie pizzerii.

– Sama nie jestem z Zamościa, ale za-
wsze kiedy załatwiam jakieś sprawy, to wpa-
dam do pizzerii Grotex na Starówce, bo oso-
biście ją uwielbiam. Klimat pizzy z dawnych 
lat, w żaden sposób nie do podrobienia przez 
współczesne pizzerie, chociaż żadnej nie uj-
muję. (…) Dziś zrobiło mi się bardzo szkoda 
właścicielki, bo wpadłam po dwie pizze na 
wynos, a jedną pani dała mi w gratisie. Ale 
to żaden chwyt. Powiedziała, że ruch z wia-
domych przyczyn przeraźliwie mały i jak ma 

wyrzucić, to woli nadstan rozdać klientom. 
Była bardzo smutna i przygnębiona (...) gdy-
by ktoś miał ochotę na pizzę, to wspomóżcie 
proszę to miejsce... – napisała na Facebooku 
pani Dagmara.

Internauci nie zawiedli i zaczęli udostęp-
niać wpis. W krótkim zyskał on ogromny za-
sięg. 

Dodatkowy rozgłos całej akcji przyspo-
rzyło utworzenie na Facebooku wydarzenia 
pod hasłem "Idziemy na pizzę do GROTEX-u”.

"Któż nie zna smaku pizzy z lokalu GRO-
TEX w Zamościu? Lokal serwuje swoją wspa-
niałą pizzę od lat, a dla wielu jej smakoszy 
jest powrotem do przeszłości, a nawet dzie-
ciństwa. - czytamy w opisie wydarzenia - Jak 
wiecie, przez pandemię lokale mają bardzo 
ciężką sytuację, dla niektórych jest to walka 
o "być albo nie być". Nie pozwólmy aby "smak 
dzieciństwa" znikł ot tak, przez jakiegoś wiru-
sa... RATUJMY GROTEX! ZACHĘCAM WSZYST-
KICH SWOICH ZNAJOMYCH I NIEZNAJO-
MYCH do składania zamówień na wynos w 
lokalu Grotex, ul. Plac Stefanidesa 4, 22-400 
Zamość." - zaapelował założyciel wydarzenia.

Empatia Pani Dagmary i niezwykła moc 
internetu sprawiły, że z dnia na dzień Gro-
texowi zaczęło przybywać klientów. 

Wszystkich, którzy jeszcze nie próbowa-
li kultowego placka z Grotexu zachęcamy, by 
to zrobili. Pizzeria otwarta jest w godzinach 
od 9:30 do 20.00. 

Pani 

Lidii Sternik
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodsta-

wowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci Matki

składają
Prezydent Miasta Zamość

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość
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4 miliony złotych dofinansowania po-
zyskało Miasto Zamość z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych 

na stworzenie kompleksowego Systemu 
Indywidualnej Segregacji Odpadów. Li-
sta projektów z dofinansowaniem została 
opublikowana w środę 31 marca na inter-
netowej stronie Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

Systemem Indywidualnej Segregacji 
Odpadów będą objęte miejsca gromadze-
nia odpadów zbieranych selektywnie, w za-
budowie wielorodzinnej w Zamościu. Wpro-
wadzenie systemu zlikwiduje anonimowość 
i zbiorową odpowiedzialność w zabudo-
wie wielorodzinnej, będzie też miało realny 
wpływ na realizowanie obowiązku segrego-
wania odpadów u źródła.

Inwestycja polega na zakupie urządzeń 
do gromadzenia odpadów komunalnych 
(inteligentne moduły wyposażone w: kon-
trolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar 
zapełnienia, CCTV)   i systemu informatycz-
nego (baza danych, aplikacja www), monta-
żu urządzeń na terenie miasta, uruchomie-
niu urządzeń i systemu informatycznego.

System składa się z urządzeń mecha-
nicznych w postaci metalowych modułów, 
w których są umieszczone standaryzowa-
ne, plastikowe pojemniki na odpady, któ-
rych zadaniem jest uniemożliwienie dostę-
pu w sposób do tego nieuprawniony. Elek-
troniczne moduły, składające się z pojem-
ników (1100 litrów) na odpady poszczegól-
nych frakcji, będą wyposażone w elektroni-
kę dostępową, pomiarową i kamery moni-
toringu CCTV.

Wszystkie umieszczone w pojemnikach 
odpady będą ważone i katalogowane w ba-
zie danych. Gospodarstwa domowe otrzy-
mają pakiety kodów QR w postaci etykiet, 
które będą naklejać na torby lub worki folio-

we, do których trafią posegregowane odpa-
dy. Rodzaj i waga odpadów będą przypisy-
wane do indywidualnego konta gospodar-
stwa domowego.

Oddawane odpady zostaną poddane 
okresowym kontrolom jakości (za pomo-
cą mobilnego urządzenia kontrolnego), by 
można było sprawdzić, czy segregacja jest 
prowadzona prawidłowo.

System pozwoli na usprawnienie takie-
go obszaru Gospodarki Odpadami jak: re-
alizacja obowiązku segregowania odpadów 
u źródła wytwarzania poprzez dynamiczne 
zwiększenie 4-krotnie masy odpadów se-
lektywnych, kontrola jakości odpadów aby 
stały się surowcami wtórnymi (90% prawi-
dłowych), zarządzanie odbiorem odpadów 
- przejście z systemu harmonogramowego 
na dynamiczne trasy odbioru i zmniejszenie 
kosztów odbioru odpadów o 20%.

Realizację projektu zaplanowano na 
07.2021r. – 07.2022r.

źródło: UM Zamość

7,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych pozyskał Urząd 
Miasta Hrubieszów. Środki te zostaną przezna-
czone na wymianę oświetlenia i kontynuację 
budowy pierwszej w mieście krytej pływalni.

Na modernizację oświetlenia ulicznego 
(wymiana na energooszczędne lampy LED - 
468 punktów świetlnych na istniejących słu-
pach stanowiących własność miasta w pasie 
dróg gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich) przeznaczona zostanie kwota 2,5 mln zł. 
Jak podkreśla Burmistrz Hrubieszowa Marta 
Majewska - dzięki inwestycji poprawią się wa-

runki bezpieczeństwa i komfortu uczestników 
ruchu pieszego i drogowego oraz zminimali-
zowane zostaną koszty eksploatacji oświetle-
nia.

Pozostałe 5 mln zł z rządowej dotacji pój-
dzie na budowę miejskiej krytej pływalni przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie. To 
już kolejne pieniądze, jakie Miasto pozyska-
ło na ten cel.  Dotychczas na obiektu Hrubie-
szów otrzymał już łącznie 14,5 mln (7 mln z Mi-
nisterstwa Sportu, 2,5 mln z Rezerwy Premiera 
i obecne 5 mln z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

31 marca 2021r. rozstrzygnięto kolejny na-
bór w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Do jednostek samorządu 
terytorialnego trafi kolejna transza środ-
ków. Powiat Zamojski w tym rozdaniu otrzy-
mał łącznie 10 mln zł. Środki te zostaną prze-
znaczone na trzy ważne inwestycje. Dodat-
kowo na realizację jednego z zadań powia-
towi zamojskiemu przyznano dotację z Fun-
duszu Leśnego w kwocie 3 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na nastę-
pujące przedsięwzięcia:

Rozbudowę przychodni rehabilitacyj-
nej w Sanatorium Krasnobrodzie. Jej celem 
jest  powiększenie bazy hotelowej Sanato-
rium poprzez uzyskanie dodatkowych łó-
żek sanatoryjnych na parterze oraz podda-
szu (wzrost liczby łóżek z 19 do 62) oraz po-
większenie bazy zabiegowej poprzez roz-
budowę i wyposażenie w sprzęt rehabilita-
cyjny zakładu przyrodoleczniczego. Obiekt 
przeznaczony będzie dla osób, które prze-
szły zakażenie COVID-19 i potrzebują specja-
listycznej rehabilitacji. Otrzymane dofinan-
sowanie z RFIL - 6,0 mln zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 2951L 
relacji: Zwierzyniec - Józefów Roztoczański 
na terenie gmin: Zwierzyniec i Krasnobród. 
Planowany zakres robót obejmuje m.in.: 
ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m, 
wykonanie nowej nawierzchni z obustron-
nymi poboczami ulepszonymi kruszywem, 
podniesienie nośności drogi, wykonanie 

peronów   przy przystankach, odtworzenie 
rowów przydrożnych, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego. Droga jest 
istotną częścią ponadlokalnego układu ko-
munikacyjnego, który ma duże znaczenie 
dla gospodarki opartej na turystyce. Reali-
zacja zadania poprawi m.in. dostępność do 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roz-
tocze”, wpisanego na Światową Listę Rezer-
watów Biosfery UNESCO. Otrzymane dofi-
nansowanie 5,0 mln.zł, w tym: środki RFIL – 
2,0 mln zł i środki Funduszu Leśnego – 3,0 
mln. zł.

Przebudowę drogi powiatowej nr 3270L 
relacji Łabuńki - Zubowice na terenie gmin: 
Łabunie i Komarów - Osada. Planowany za-
kres robót obejmuje m.in.: ujednolicenie 
szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie no-
wej nawierzchni o podniesionej nośności 
wraz z obustronnymi poboczami, wykona-
nie peronów  przy przystankach, odtworze-
nie rowów przydrożnych, wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego. Droga nr 
3270L jest ważnym elementem w układzie 
komunikacyjnym i w sytuacjach nagłych 
stanowi alternatywę do wykorzystania w 
działaniach ratowniczych. Otrzymane dofi-
nansowanie z RFIL – 2,0 mln. zł.

Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubelskiego  z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  otrzymały 
łącznie 162 542 018,24 zł. 

źródło: Powiat Zamojski



Ze względu na obecną sytuację epi-
demiczną i rosnący wzrost zacho-
rowań na COVID-19, aby zapew-

nić bezpieczeństwo interesantom i pra-
cownikom Urzędu Miasta Zamość, w 
siedzibie Urzędu przy ul. Partyzantów 
10 zainstalowano domofon.

- "Dzięki temu interesanci mogą za-
sięgnąć niezbędnych informacji bez ko-
nieczności odwiedzania wydziałów i na-
rażania siebie i innych na ryzyko poten-
cjalnego zakażenia. W przypadku spraw 
wymagających osobistego stawiennic-
twa, interesanci będą wpuszczani do bu-
dynku i przyjmowani w wydziale." - infor-
muje magistrat.

Domofon działa również w oficynie 
Ratusza, przy wejściu m.in. do Wydziału 
Finansowego oraz Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Magistrat zachęca, by w sprawach, 
które nie wymagają przyjścia do urzędu, 
interesanci korzystali z urny ustawionej 
na parterze budynku przy ul. Partyzan-

tów 10 oraz w Biurze Obsługi Interesan-
ta (parter Ratusza), platformy ePUAP lub 
operatora pocztowego (Urząd Miasta Za-
mość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość) i 
w ten sposób kierowali korespondencję 
do wydziałów.

źródło: UM Zamość

Dodatkowe 7 milionów dla przedsiębiorcówDodatkowe 7 milionów dla przedsiębiorców

Diagnostyka chorób sutka Diagnostyka chorób sutka 
bez kolejek i skierowaniabez kolejek i skierowania

Załatwisz sprawy przez domofonZałatwisz sprawy przez domofon

Nowy król w ZOONowy król w ZOO

Jubileuszowy Ekslibris KsiążnicyJubileuszowy Ekslibris Książnicy

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął de-
cyzję o zwiększeniu alokacji w naborze w ra-
mach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjno-

ści MŚP. Oznacza to, że kolejni przedsiębiorcy z 
tzw. „czerwonej listy” naboru Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) 
skorzystają z dotacji na kapitał obrotowy. Na ten 
cel władze regionu przeznaczyły kolejnych 7 mln 
zł z Funduszy Europejskich i tym samym alokacja 
wzrosła już do 102 mln zł środków UE.

Czterokrotne zwiększenie alokacji

Pierwotna kwota przeznaczona dla samozatrud-
nionych, mikro- i małych firm z województwa lubel-
skiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedo-
boru lub utraty płynności finansowej w związku z 
negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, wyno-
siła 74 mln zł środków UE. Mając na celu zapewnie-

nie jak największej liczbie przedsiębiorców uzyska-
nia wsparcia, Zarząd Województwa Lubelskiego po 
raz czwarty zwiększył kwotę alokacji w naborze. 

Ograniczanie negatywnych skutków  
koronawirusa

Dotychczas, w ramach finansowania kapitału 
obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, LAWP 
wypłaciła dofinansowanie ponad 2600 przedsiębior-
com, na łączną kwotę ponad 89 mln zł. Teraz weryfi-
kacji i ocenie poddawane są kolejne wnioski. Przypo-
mnijmy, że celem naboru było wsparcie utrzymania 
działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na 
skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się 
w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności 
finansowej. Otrzymane dofinansowanie firmy mo-
gą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowe-
go oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębior-
stwa tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, za-
kup towarów czy ubezpieczenie działalności. Mini-
malne dofinansowanie wynosi 7 845,11 zł (to pomoc 
na okres jednego miesiąca dla samozatrudnionego 
lub przedsiębiorcy zatrudniającego 1 pracownika na 
pełny etat), a maksymalna kwota wsparcia wynosi 
164 747,31 zł (w przypadku 49 pełnych etatów w fir-
mie wnioskując o pomoc na 3 miesiące). 

Projekt współfinansowany jest ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Na ogólnopolski konkurs Ekslibris 
Książnicy Zamojskiej zgłoszono 
81 prac wykonanych przez 58 

autorów, uczniów szkół plastycznych 
z Dąbrowy Górniczej, Rzeszowa, No-
wego Sącza, Kalisza, Katowic, Rypina, 
Łomży, Łodzi, Zamościa i Bydgoszczy.  

23 marca 2021 roku powołana przez 
organizatora komisja, w składzie Jerzy 
Tyburski – artysta malarz, dyrektor Biu-
ra Wystaw Artystycznych Galerii Zamoj-
skiej, Eliza Leszczyńska-Pieniak – na-
uczyciel języka polskiego w III LO im. C. 
K. Norwida w Zamościu i Danuta Zwo-
lińska – starszy kustosz Książnicy Za-
mojskiej im. S. K. Zamoyskiego,  doko-
nała oceny nadesłanych prac.   

Zadanie konkursowe polegało na 
wykonaniu w dowolnej technice gra-
ficznej ekslibrisu promującego jubi-
leusz 100-lecia Książnicy Zamojskiej. 
Dokonując wyboru komisja brała pod 
uwagę zgodność pracy z tematyką kon-
kursu, kompozycję, walory estetyczne, 
pomysłowość oraz trud włożony w wy-
konanie pracy.  

Decyzją Jury nagrodę finansową 
otrzymała Natalia Gembora z Zespołu 
Szkół Plastycznych w Katowicach. Or-
ganizatorzy gratulują Autorce zwycię-
skiej pracy oraz składają podziękowa-
nia wszystkim uczestnikom konkursu 
oraz nauczycielom i opiekunom wspie-
rającym. 

W marcu 2021 roku w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu w ra-

mach Poradni Onkologicznej została utworzo-
na Poradnia Leczenia Chorób Piersi. Do porad-
ni mogą zgłaszać się pacjentki, które wyczuły 
niepokojące zmiany w piersiach. Skierowanie 
do poradni nie jest wymagane.

W ramach poradni Leczenia Chorób Pier-
si udzielane są specjalistyczne porady z zakre-
su chorób nowotworowych piersi, które obej-
mują diagnostykę (usg, biopsję, mammografię, 
CT, MRI, PET/CT), leczenie i opiekę poszpitalną. 
W poradni przyjmują specjaliści z zakresu chirur-
gii onkologicznej.

Dzięki współpracy chirurgów onkologów, 
onkologów chemioterapeutów, radiologów, ra-
dioterapeutów możliwa jest pełna diagnostyka 
i leczenie chorób piersi w bardzo krótkim czasie. 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz NU-

-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicz-
nej Zamość Sp. o.o. tworzą kompleksowy Ośro-
dek Onkologiczny, w którym pacjentka po odby-
ciu konsylium (realizowane w każdą środę w NU-
-MED CDITO) uzyskuje możliwość komplekso-
wego leczenia: zabiegowego, onkologicznego- 
chemoterapii (dostępne są wszystkie programy 
lekowe w zakresie leczenia raka piersi), radiote-
rapeutycznego. 

Do Poradni Leczenia Chorób Piersi w Zamo-
ściu nie ma kolejek. Wizyty realizowane są na 
bieżąco. Diagnostyka i leczenie jest przeprowa-
dzone w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. 
Rozpoczęcie leczenia następuje w bardzo krót-
kim czasie.

Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerami telefonów: 
Rejestracja Poradnia Onkologicz-
na: Nr tel: 84 535 9  815/ 84  535 9 816 
Rejestracja NU-MED CDiTO Zamość: Nr tel: 
84 535 9 800/ 84 535 9 801

Zamojskie ZOO ma od niedaw-
na nowego lokatora. Do na-
szego ogrodu prosto z cze-

skiego zoo w Brnie przybył piękny 
i majestatyczny drapieżnik - lew an-
golski.

"Nasz nowy ulubieniec - lew an-
golski nazywa się  Akashinga. To 
piękne, egzotyczne dla nas imię nie 
jest przypadkowe. Nadano mu je 
na cześć żeńskiej grupy strażniczek 
przeciwdziałających kłusownictwu 
w Zimbabwe" - poinformowało  za-
mojskie ZOO na swoim facebooko-
wym profilu.

Po obowiązkowym okresie kwa-
rantanny i aklimatyzacji Akashinga 
dołączy do Ory - zamojskiej lwicy, 
która od kilku już lat czekała na no-
wego towarzysza.



Stypendia dla sportowcówStypendia dla sportowców

Smaki Azji - warsztaty dla dzieciSmaki Azji - warsztaty dla dzieci

Mama 4+ działa już dwa lataMama 4+ działa już dwa lata

W rodzinie cieplej W rodzinie cieplej 
- poszukiwany dom dla 3-latka- poszukiwany dom dla 3-latka

Organizator Pieczy Zastępczej i 
Wspierania Rodziny w Zamo-
ściu pilnie poszukuje rodziny 

zastępczej dla chłopca w wieku 3 lat.

Poszukiwane osoby powinny 
mieć kwalifikacje do sprawowa-
nia tej funkcji lub być chętne, by je 
uzyskać. Poszukiwana jest rodziny, 

która stworzyłaby dziecku stabil-
ne środowisko pełne ciepła i  zrozu-
mienia.

Osoby zainteresowane proszo-
ne są o kontakt z: Organizator Pie-
czy Zastępczej i Wspierania Rodzi-
ny, ul. B. Prusa 2, Zamość, tel. 84 
627 07 73

Ratusz wydał książkę kucharskąRatusz wydał książkę kucharską

U rząd Miasta Zamość wydał książkę kucharską. Publikacja 
pt. "Zamojskie Smaki" to zbiór 22 ciekawych przepisów ku-
linarnych z regionu Zamojszczyzny przekazywanych z po-

kolenia na pokolenie.

Przepisy zebrała Dominika Lipska ze Stowarzyszenia "Turystyka 
z Pasją”. Jak informuje magistrat - wszystkie potrawy zamieszczone 
w książce są proste i łatwe w przygotowaniu.

Książkę w postaci e-booka można pobrać ze strony Urzędu Mia-
sta www.zamość.pl 

Prezydent Zamościa An-
drzej Wnuk przyznał 
stypendia sportowe za 

wyniki osiągnięte w 2020 ro-
ku.

Wsparcie otrzymywać 
będzie czterech  zawodni-
ków reprezentujących za-
mojskie kluby: Wiktor Bart-
nik (klub: ASB “Hetman”, dys-

cyplina: boks), Julia Bednarz 
(klub: UKS “ORKA”, dyscypli-
na: pływanie), Paweł Korzec 
(klub: ASB “Hetman”, dyscy-
plina: boks) oraz Adrian Rud-
nik (klub: KS “Agros”, dyscy-
plina: zapasy, sumo).

Kwota stypendium dla 
jednego zawodnika  w skali 
roku to 2300 zł.

Zamojski Dom Kultury 
już trzeci raz zaprasza 
młodszych i starszych 

do odbycia wspólnej podró-
ży, która ma zaprowadzić 
uczestników, aż za horyzont 
wyobraźni.

Już 7 kwietnia o godzinie 
16.00 wyruszy pierwsza wy-
cieczka dla dzieci w wieku 5+. 
Wycieczka nie byle jaka, bo aż 
do Azji. Podczas spotkania na 
platformie zoom, dzieci będą 
poznawać kontynent od stro-
ny kulinarnej, wykonają man-
dale, pobawią się gliną.

Podczas wędrowania – na 
razie w przestrzeni wirtualnej 
– będzie można posłuchać 
opowieści podróżników, wy-
konać indiańskie ozdoby, za-
głębić się w świat fantastyki, 
wziąć udział w zajęciach te-
atralnych i warsztatach po-
dróżnika.

Warsztat Smaki Azji po-
prowadzi Agata Korcz-Roz-
łowska. Trenerka Inteligen-

cji Emocjonalnej, kreatywna 
dusza, która nie umie się nu-
dzić. Autorka gier miejskich, 
(w tym interaktywnej gry te-
renowej: „Zamojski Poszuki-
wacz Przygód”), bajek eduka-
cyjnych, scenariuszy warszta-
tów i szkoleń.

Zajęcia są bezpłatne, 
obowiązują zapisy: e-mail: 
firmowy.hi5@gmail.com, tel./
sms: 577 868 486.

Bilety lotnicze do Azji i in-
nych „odwiedzanych” miejsc 
dofinansował Urząd Miasta 
Zamość. Projekt Za horyzont 
wyobraźni realizowany jest w 
ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok.

Na kolejne wyprawy Za-
mojski Dom Kultury zaprosi 
już niedługo. Wszystkie infor-
macje pojawiać się będą na 
www.zdk.zamosc.pl, Facebo-
oku i Instagramie Zamojskie-
go Domu Kultury.

Świadczenie Mama4+ ma już 
dwa lata. Dla ponad sied-
miuset mieszkanek woje-

wództwa lubelskiego jest w za-
sadzie jedynym stałym źródłem 
dochodu.

Mama4+ działa od 1 marca 
2019 roku. To potoczna nazwa ro-
dzicielskiego świadczenia uzu-
pełniającego finansowanego z 
budżetu państwa. Dostają je ko-
biety, które skończyły 60 lat, ale 
nie wypracowały sobie emerytu-
ry, bo poświęciły się wychowaniu 
co najmniej czwórki dzieci. Świad-
czenie w wyjątkowych przypad-
kach otrzymują także panowie, 
gdy to oni byli odpowiedzialni za 
wychowanie dzieci i ukończyli 65 
lat. W województwie lubelskim 
takich mężczyzn jest kilkunastu. 
Świadczenie przysługuje rodzico-
wi tylko wtedy, gdy nie ma on do-

chodu zapewniającego niezbęd-
ne środki utrzymania.

Pełne Mama4+ wynosi tyle co 
emerytura minimalna, czyli obec-
nie 1250,88 zł brutto. Taką kwotę 
dostają osoby, które nie mają żad-
nej emerytury lub renty. W woje-
wództwie lubelskim Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wypłaca 
750 pełnych świadczeń rodziciel-
skich (z tego Oddział ZUS w Biłgo-
raju wypłaca ich 285). Natomiast 
osoba, która ma niską emerytu-
rę lub rentę, może liczyć na rodzi-
cielskie świadczenie uzupełnia-
jące pomniejszone zgodnie z za-
sadą „złotówka za złotówkę”. Ma-
ma4+ stanowi wtedy uzupełnie-
nie emerytury lub renty do kwo-
ty 1250,88 zł. Przeciętna wysokość 
„uzupełnienia” to 325 zł.

Zdecydowana większość 
uprawnionych ma od 60 do 69 

lat i wychowała dokładnie czwór-
kę dzieci. Wśród pobierających 
świadczenie jest również kilka-
dziesiąt pań, które mają więcej 
niż dziewięcioro potomków, re-
kordzistki – aż siedemnastu.

Prawo do przyznawania i wy-
płaty Mama4+ ma także Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecz-
nego. 

źródło: ZUS

MASZ NAKAZ  
ZAPŁATY? 

A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY?  
POMOŻEMY, 

 
ZADZWOŃ 579 942 942,

 www.absolutio.pl. 

Profesjonalna oprawa 
muzyczna imprez  

z elementami 
muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

http://www.xn--zamo-ota71c.pl
mailto:firmowy.hi5@gmail.com
http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Domek 30m2 na działce 2-arowej, 

ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 
woda, kanalizacja, Gm. Sułow. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

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

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

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

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

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

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

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

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

508 414 501

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

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

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

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

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

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

KUPIĘ 
Kupię małą kawalerkę do 29m2 na 

parterze. Tel. 609 510 301

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 
Poszukuję domu do wynajmu z 

możliwością wykupu. Tel. 669 
747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Pe-
owiaków naprzeciwko parku, 

umeblowana. Tel. 84 627 52 78

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

Stancja dla uczennic. Tel. 510 
518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia 
+ łazienka, 30m2. Stancja lub 

dla osoby samotnej. Tel. 533 939 
3030. 516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

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
Sokowirówkę firmy Holden. Tel. 730 

004 404

Sanie z wasągiem. 
 Tel. 602 442 017

Siodło kowbojskie i siodło sportowe 
skokowe. Tel. 608 371 851

Kulbaka niemiecka z 1941 r. Tel. 608 
371 851

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

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

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

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

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

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
RRębak 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

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
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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:

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



Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

Przyczepka sam., roz. 185/100, koła 
13, zarejestrowana, c. 1890 zł. Tel. 

500 587 742

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

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

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

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

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkulatka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe i 
używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Prasa kostka. Tel. 61 669 62

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 61 669 62

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 
669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt sa-
motny pozna Panią w 

stosownym wieku, 22400. 
Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, space-
ry. 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 kobie-
tą, która mieszka na wsi, z 
dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

TOWARZYSKIE
Szukam pracy: technik technologii 

drewna, specjalność - meblarstwo, 
l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

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

PRACA

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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leclerc.pl

NISKIE CENY
od 07.04 do 17.04.2021 r.

Fotel podwieszany
kokon
Jumi
wysokość 195 cm,
szerokość fotela 90 cm,
średnica podstawy 105 cm,
na metalowym stelażu,
z poduszką

59999
1 szt.

699

Ręcznik papierowy
3-warstwowy
300 listków

619
1 szt.

Kaszanka 
cienka 
Nove899

1 kg

cena bez kuponu
2949

2799
-1,50 zł

cena z kuponem

AKTYWUJ

1 opak.

1 opak.

Kapsułki do zmywarki Fairy
Procter&Gamble
28 szt. - 42 szt., mix rodzajów
cena za 1 szt. = 1,00 - 0,67/1,05 - 0,70

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #14, 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 #12: „Karabińczyk”, ufundował hi-
permarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Stanisław Michnowicz. 
Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 12 kwietnia 2021 roku w punkcie in-

formacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego 13.


