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21 worków śmieci zebrali wo-
lontariusze nad brzegiem 
rzeki Wieprz w Szczebrzeszy-
nie. Wielkie sprzątanie odby-
ło się w  piątek 30 kwietnia 
2021 roku w ramach ogólno-
polskiej akcji "Operacja Czy-
sta Rzeka". 

Ideą projektu jest pod-
noszenie świadomości eko-
logicznej, rozwijanie właści-
wych nawyków proekologicz-
nych oraz możliwość zainspi-

rowania najmłodszych kwe-
stią ochrony środowiska.

Rąk do pracy było sporo. 
W sprzątaniu brzegów rzeki 
Wieprz udział wzięli: ucznio-
wie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Henry-
ka Sienkiewicza w Szczebrze-
szynie, która była organiza-
torem całego  przedsięwzię-
cia, a także  przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Szcze-
brzeszynie, pracownicy Miej-

skiego Domu Kultury, Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, oraz przedstawicie-
le lokalnych mediów. Do akcji 
przyłączyła się również Fun-
dacja Sztuki Kreatywna Prze-
strzeń – wieloletni organiza-
torzy Festiwalu Stolica Języ-
ka Polskiego z Piotrem Du-
dą na czele oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Brodach Du-
żych. Akcję wsparł również Za-
kład Gospodarki Komunalnej 

w Szczebrzeszynie, który ode-
brał zebrane śmieci.

Udało się zebrać 21 wor-
ków – głównie butelek, puszek 
aluminiowych i folii.

Operacja czysta rzekaOperacja czysta rzeka

Jubileuszowy spacer literackiJubileuszowy spacer literacki

Biblioteki ponownie otwarteBiblioteki ponownie otwarte

Książnica gromadzi obcojęzyczną literaturęKsiążnica gromadzi obcojęzyczną literaturę

Pani Dorocie Mostowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci Matki
składają

Prezydent Miasta Zamość
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

Pani Marioli Glegole
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci Matki
składają

Prezydent Miasta Zamość
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

W bieżącym roku przypa-
da 100. rocznica utwo-
rzenia Książnicy Za-

mojskiej im. S. K. Zamoyskie-
go w Zamościu, z tego względu 
Dyskusyjny Klub Książki działa-
jący przy Bibliotece serdecznie 
zaprasza na Literacki spacer po 
Zamościu. Początek spaceru o 
godz 16.00 przy Pomniku Dzie-
ci Zamojszczyzny, ul. Akade-
micka, w środę 12 maja.

Razem z przewodnikiem – 
Krzysztofem Hałonem, odbę-

dziemy wędrówkę po zamojskiej 
Starówce wokół życia i twórczo-
ści Literackich Patronów Roku 
2021: Cypriana Kamila Norwida, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Tadeusza Różewicza, Stanisława 
Lema - zapraszają do udziału Or-
ganizatorzy.

Ze względu na bezpie-
czeństwo podczas spotkania 
obowiązują zasady reżimu sa-
nitarnego.

■

Po długiej przerwie w 
funkcjonowaniu  spowo-
dowanej  pandemiczny-

mi obostrzeniami, Książnica 
Zamojska oraz jej filie wzno-
wiły działalność. 

Wszyscy, którzy tęskni-
li za  możliwością  wypożycza-
nia  książek, mogą znów robić 
od wtorku 4.05.2021 r.  

Biblioteka Główna przy ul. 
Kamiennej zaprasza od ponie-

działku do piątku w godz. 7.30-
18.00 oraz w sobotę w godz. 
7.30-15.00.

Filie Biblioteczne nr 1, 2, 3, 4, 
6 pracują od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-17.00.

Filia nr 5 zlokalizowana na te-
renie szpitala „papieskiego” 
jest czynna w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w godz. 
8.00-16.00, w środy zaś w godz. 
9.00-17.00.

Książnica Zamojska zwra-
ca się z serdeczną proś-
bą do swoich czytelni-

ków i zaprzyjaźnionych in-
stytucji o pomoc w utworze-
niu księgozbioru obcojęzycz-
nego.

"Wszystkich darczyńców, któ-
rzy mogliby ofiarować książki wy-
dane w latach 2018-2021 (nie star-
sze niż 5 lat) w językach: angiel-

skim, niemieckim, włoskim, fran-
cuskim, rosyjskim, białoruskim, 
ukraińskim lub innym, prosimy 
uprzejmie o dostarczenie ich do 
Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 
20 22-400 Zamość, tel. 84 62 711 
54" - apeluje instytucja.

Docelowo zgromadzony 
księgozbiór będzie włączony 
do Biblioteki w Akademii Za-
mojskiej.

Rusza III edycja konkursu „Kobie-
ta Gospodarna Wyjątkowa”, któ-
rego organizatorem jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego w Lublinie.  Tegorocznym mo-
tywem są lubelskie zioła. Termin nad-
syłania zgłoszeń mija 31 maja. Pula na-
gród wynosi ponad 88 tysięcy złotych.

Konkurs przeznaczony jest dla Kół Go-
spodyń Wiejskich i Stowarzyszeń działa-
jących na rzecz rozwoju wsi działających 
na terenie województwa lubelskiego.  
W ubiegłorocznej edycji o zwycięstwo 
na najlepszą szarlotkę, potrawę z wyko-
rzystaniem lubelskich jabłek czy ręko-
dzieło rywalizowało 1160 pań z 234 kół. 
Tym razem rywalizacja będzie odbywała 
się w następujących kategoriach:

1. „Ciasto jak dawniej” - najlepszy trady-
cyjny wypiek cukierniczy. Ciasta zgła-
szane do konkursu powinny posiadać 
co najmniej 25-letnią recepturę.

2. „Ziołowe skarby kulinar-
ne” - wyroby zgłaszane do kon-
kursu powinny zawierać  
w przepisie zioła.

3. „Serweta inspirowana tradycją” - naj-
piękniejszy wyrób rękodzielniczy. Ser-
wetka może być wykonana dowol-
ną techniką włókienniczą: koronka 
(np. szydełkiem, na drutach, klocko-
wa, igłowa, frywolitka), różne rodza-
je haftów (np. płaski, richelieu, krzy-
żykowy).

- Duże zainteresowanie poprzed-
nią edycją konkursu pokazało, jak waż-
ne dla lokalnej społeczności są kultywo-
wanie tradycji oraz dzielenie się swoją 
wiedzą i umiejętnościami. Jestem prze-
konany, że i tym razem otrzymamy wiele 
ciekawych zgłoszeń - mówi Członek Za-
rządu Województwa Lubelskiego Zdzi-
sław Szwed.

Półfinały odbędą się w:

• Białej Podlaskiej - dla uczestników z 
powiatów: bialskiego, łukowskiego, 
parczewskiego i radzyńskiego;

• Chełmie - dla uczestników z powia-
tów: chełmskiego, krasnostawskie-
go, włodawskiego;

• Lublinie - dla uczestników z po-
wiatów: kraśnickiego, lubartow-
skiego, lubelskiego, łęczyńskiego, 

opolskiego, puławskiego, ryckiego, 
świdnickiego;

• Zamościu - dla uczestników z po-
wiatów: biłgorajskiego, hrubie-
szowskiego, janowskiego, toma-
szowskiego, zamojskiego.

Terminy półfinałów uzależnione 
będą od aktualnej sytuacji epidemicz-
nej. Prawdopodobnie będzie to prze-
łom czerwca i lipca. 

Dla laureatów przewidziane są na-
grody rzeczowe i udział w wojewódz-
kim finale będącym podsumowaniem 
rywalizacji regionalnych. Gala finałowa 
planowana jest na przełomie sierpnia i 
września w Chełmie i właśnie podczas 
niej wyłonimy zwycięskie ciasta, potra-
wy i rękodzieło. Pula nagród w półfina-
łach i wielkim finale opiewa na 88 500,00 
zł. 

W tym roku, z myślą o użytkowni-
kach portali społecznościowych, po-
wstały dedykowane konkursowi nakład-
ki na zdjęcia. Do dyspozycji są dwie na-
kładki (w dwóch kolorach). Sposób wy-
boru: wchodzimy na swoje zdjęcie pro-
filowe, wybieramy opcję „dodaj nakład-
kę” i w wyszukiwarce wpisujemy „kobie-
ta gospodarna wyjątkowa”. 

Zgłoszenia do konkursu należy nad-
syłać w nieprzekraczalnym terminie do 
31 maja za pośrednictwem poczty: 

1. elektronicznej na adres e-mailowy 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWL: ksow@
lubelskie.pl  podając w tytule wia-
domości nazwę konkursu “Ciasto 
jak dawniej”, „Ziołowe skarby kuli-
narne”, „Serweta inspirowana tra-
dycją”;

2. tradycyjnej na adres: Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, 
z dopiskiem: Konkurs “Ciasto jak 
dawniej”, „Ziołowe skarby kulinar-
ne”, „Serweta inspirowana tradycją” 

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu, regulaminy poszczególnych 
kategorii oraz załączniki dostępne są 
na stronie: www.lubelskie.ksow.pl w za-
kładce „aktualności”.

mailto:ksow@lubelskie.pl
mailto:ksow@lubelskie.pl
http://www.lubelskie.ksow.pl


Zamojski TBS został laureatem w 
Ogólnopolskim Rankingu Naj-
lepszych Towarzystw Budownic-

twa Społecznego za 2021 rok. 

Opublikowany 26 kwietnia 2021 
r. ranking przeprowadzony został przez 
Dziennik Gazeta Prawna oraz Strefę Go-
spodarki. Wyłoniono 10 najlepszych 
TBS w kraju, wśród których znalazł się 
zamojski TBS. Brano pod uwagę takie 
kryteria jak: dane finansowe, ocena in-
westycji, podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych oraz ocenę działalności na 
polu CSR, czyli społecznej odpowie-
dzialność biznesu.

Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Zamościu powstało w 2000 
roku, a jego jedynym udziałowcem jest 
Miasto Zamość. Głównym celem, dla ja-
kiego spółka została powołana jest re-
alizacja polityki mieszkaniowej Miasta 
Zamość poprzez zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych jego mieszkańców. 
TBS realizuje ten cel budując na otrzy-

manych od Miasta gruntach, a następ-
nie eksploatując powstałe lokale miesz-
kalne na zasadach najmu o umiarko-
wanym czynszu. Mieszkania w syste-
mie TBS dedykowane są dla osób, któ-
rych stabilna sytuacja finansowa po-
zwala na zabezpieczenie sobie i swo-
jej rodzinie pewnego i długotrwałego – 
na czas nieokreślony najmu mieszkania, 
a którzy nie posiadają zdolności finan-
sowej na zakup własnego lokum, bądź 
dla których własne mieszkanie nie sta-
nowi priorytetu. TBS buduje dla rodzin, 
dla osób młodych i starszych oraz dla 
samotnych, uwzględniając również po-
trzeby osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego w Zamościu 
dysponuje 7 blokami, w których znaj-
duje się łącznie 277 lokali mieszkalnych. 
Pięć budynków znajduje się na osiedlu 
przy ul. Lipskiej, a dwa na ul. Chłodnej 
w Zamościu. W związku z niesłabnącym 
zapotrzebowaniem na najmem w sys-

temie TBS wśród mieszkańców Zamo-
ścia, spółka zamierza w przyszłości re-
alizować kolejne społeczne inwestycje 
mieszkaniowe. W 2019 roku TBS otrzy-
mał od Miasta Zamość grunty przy ul. 
Wyszyńskiego, na których planuje wy-
budować kolejne 2 budynki mieszkal-
ne wielorodzinne. Obecnie trwają pra-
ce związane z przygotowaniami do re-
alizacji przedsięwzięcia.

Od 4 do 31 maja 2021 r. będą przyj-
mowane propozycje projektów do 
Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Zamość na 2022 r. Ratusz zaprasza miesz-
kańców do zgłaszania pomysłów na zmia-
nę swojego osiedla i miasta.

Dla każdego z szesnastu osiedli prze-
znaczono po 100 000 zł - razem 1,6 mln zł. 
Na realizację projektu ogólnomiejskiego 
zaplanowano 950 tys. zł. W sumie do roz-
dysponowania jest 2 mln 550 tys. zł.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Zamość, propo-
zycję projektu osiedlowego może zgłosić 
min. 10 mieszkańców, propozycję projektu 
ogólnomiejskiego - min. 50 mieszkańców.

Propozycje projektów zgłasza się na 
specjalnym formularzu - do pobrania na 
stronie www.zamosc.pl . Kompletnie wy-
pełniony Formularz Zgłoszenia Projek-
tu Osiedlowego/ Ogólnomiejskiego   w 

pierwszej kolejności należy składać w for-
mie elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres 
e-mail budzetobywatelski@zamosc.pl, wy-
jątkowo w formie papierowej w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem „Projekt- Budżet 
Obywatelski 2022” do Biura Obsługi Intere-
santa ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pra-
cy Urzędu Miasta do 31 maja.

Szczegóły znajdziecie na stronie: 
www.zamosc.pl 

Z okazji obchodów Europejskiego 
Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z 
Niepełnosprawnościami Stowarzy-

szenie „Krok za krokiem” w Zamościu ra-
zem z Miastem Zamość zorganizowało 
konferencję z udziałem Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościa-
mi Pawła Wdówika. 

Spotkanie odbyło się 4 maja 2021 r. w 
sali Consulatus zamojskiego Ratusza. W pa-
nelu wzięli udział również: Wojewoda Lu-
belski Lech Sprawka, Wiecemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Zbigniew Woj-
ciechowski, Prezes Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Krzysztof Michałkiewicz, Starosta Zamojski 
Stanisław Grześko, Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk oraz Członkowie Za-
rządu Stowarzyszenia Krok za krokiem, Ma-
ria Król i Kamil Kabasiński. Równocześnie w 
spotkaniu w formie on-line wzięli udział 
przedstawiciele gmin i powiatów z terenu 
Zamojszczyzny. 

Paweł Wdówik zaprezentował główne 
założenia Strategii na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnościami na lata 2021 - 2030. Zmia-
ny dla osób z niepełnosprawnościami ma-
ją się dokonać w ośmiu obszarach wspar-
cia. Są to: zagwarantowanie osobom z nie-

pełnosprawnościami prawa do niezależne-
go życia, dostęp do środowiska fizycznego, 
transportu, przestrzeni publicznej, eduka-
cja, dostęp do aktywności zawodowej i spo-
łecznej, praca, warunki życia i ochrona so-
cjalna, zwalczanie ubóstwa i zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych, zdrowie, współ-
działanie instytucji i spójność systemu. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia przed-
stawili efekty realizowanych przy wsparciu 
Funduszu Solidarności programów: opieka 
wytchnieniowa i asystent osobisty osoby 
z niepełnosprawnościami, zwracając rów-
nież uwagę na trudności w zakresie two-
rzenia usług wspieranego zamieszkania.

Z pełnym dokumentem moż-
na zapoznać się na stronie: 
www.niepelnosprawni.gov.pl 

Marszałek Województwa Lu-
belskiego Jarosław Stawiar-
ski oraz wicemarszałek Michał 

Mulawa wręczyli osiem umów na re-
alizację zadań z zakresu odnawial-
nych źródeł energii dla gmin: Księż-
pol, Frampol, Biszcza, Tuczna, Wohyń, 
Łabunie, Łukowa oraz Niemce. War-
tość projektów w tym naborze to bli-
sko 32 mln zł z czego dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa na lata 
2014-2020 to prawie 17 mln zł.

W gronie Beneficjentów - obok od-
bierających dzisiaj umowy - znalazły się 
również gmina Łuków, Milanów, Mią-
czyn, Józefów, Jarczów, Serniki, Do-
łhobyczów oraz Grabowiec.

W kwietniu Zarząd Województwa 
Lubelskiego zwiększył o blisko 32 mln zł 
kwotę w naborze z Działania 4.1 Wspar-
cie wykorzystania OZE. Dzięki tej decy-
zji, w sumie 16 samorządów otrzyma-
ło unijne dotacje na budowę odnawial-
nych źródeł energii.

- Dzięki tym funduszom mieszkań-
cy naszego województwa już wkrótce za-
montują w swoich gospodarstwach no-
woczesne instalacje fotowoltaiczne, so-
larne oraz przyjazne środowisku źródła 
ciepła - mówił Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

- Cieszę się, że kolejne gminy inwestu-
ją w odnawialne źródła energii. To ozna-
cza jedno, lepszą jakość powietrza w re-
gionie - dodał wicemarszałek Michał 
Mulawa. 

Konkursy dotyczące odnawialnych 
źródeł energii cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród beneficjentów 
Funduszy Europejskich. W ramach na-
boru dotyczącego Działania 4.1 Wspar-
cie wykorzystania OZE ogłoszonego w 
2019 roku wpłynęło, aż 210  wniosków 
na łączną kwotę dofinansowania wy-
noszącą ponad 569 mln zł. Warto do-
dać, że w momencie ogłoszenia konkur-
su (w lipcu 2019 roku) alokacja na kon-
kurs wynosiła nieco ponad 100 mln zło-
tych. W celu zapewnienia dofinansowa-
nia możliwie największej liczby projek-
tów, Zarząd Województwa Lubelskiego 
kilkukrotnie zwiększał alokację w tym 

konkursie - do kwoty blisko 248 mln zł. 
Łącznie, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, na całe 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE przeznaczono prawie 794,5 mln zł.

Gmina Księżpol otrzyma dofinan-
sowanie ponad 2 mln zł na projekt pn. 
Poprawa warunków środowiskowych 
Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, którego 
wartość sięga ponad 4,6 mln zł. W ra-
mach projektu zakłada się zamontowa-
nie 212 instalacji fotowoltaicznych (w 
tym 7 instalacji na budynkach samorzą-
dowych), 12 pieców na biomasę oraz 50 
instalacji solarnych.

Gmina Józefów zamontuje 200 in-
stalacji fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkańców gminy. Projekt pn. OZE w 
Gminie Józefów – fotowoltaika pochło-
nie lekko ponad 2,8 mln zł, a wsparcie 
z Funduszy Europejskich wynosi prze-
szło 1 mln zł. 

Gmina Frampol dzięki projekto-
wi pn. ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap 
III o wartości ponad 2,7 mln zł zamon-
tuje 186 instalacji korzystających z OZE. 
Chodzi o 54 kolektory słoneczne, 24 
piece na biomasę i 108 paneli fotowol-
taicznych. Wsparcie z UE pokryje prze-
szło 1,6 mln zł. 

Gmina Biszcza otrzymała ponad 
4,7 mln zł na montaż 218 instalacji fo-
towoltaicznych, 40 pieców na bioma-
sę oraz 21 instalacji solarnych. Inwe-
stycja zostanie zrealizowana w ramach 
projektu pt. Wykorzystanie naturalnych 
źródeł energii słonecznej jako alterna-
tywy dla energii węglowej w gminie 
Biszcza – etap III, który otrzymał blisko 
2,9 mln zł unijnego wsparcia. 

Gmina Tuczna zainwestuje nie-
co ponad 1,6 mln zł na montaż 120 in-
stalacji OZE w budynkach mieszkalnych 
oraz jednej na budynku użyteczności 
publicznej. Unijne dofinansowanie dla 
projektu pn. Instalacja odnawialnych 
źródeł energii w Gminie Tuczna – 2 etap 
wynosi prawie 950 tys. zł. 

Gmina Wohyń będzie realizowa-
ła projekt pn. Odnawialne źródła ener-
gii w Gminie Wohyń - etap II wart prze-

szło 3,4 mln zł. Dzięki niemu wykonany 
zostanie montaż zestawów solarnych i 
fotowoltaicznych. Będą to w sumie 143 
jednostki produkujące energię eklek-
tyczną oraz 142 jednostki produkujące 
energię cieplną. Samorząd z Wohynia 
otrzyma ponad 1,9 mln wsparcia z UE.  

Gmina Łabunie otrzyma ponad 
2,8 mln zł z Funduszy Europejskich na 
montaż 239 instalacji kolektorów sło-
necznych oraz 114 instalacji paneli foto-
woltaicznych. Projekt pn. Energia słone-
czna na terenie Gminy Łabunie pochło-
nie w sumie nieco ponad 3,7 mln zł. 

Gmina Łukowa zainwestuje blisko 
2,3 mln zł w budowę 23 jednostek wy-
twarzania energii cieplnej oraz 133 jed-
nostek wytwarzania energii elektrycz-
nej. Będzie to możliwe w ramach pro-
jektu pt. Poprawa jakości środowiska 
poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii szansą dla zrównoważo-
nego rozwoju Gminy Łukowa - etap II, 
do którego UE dołoży prawie 1 mln zł. 

Gmina Niemce zrealizuje projekt 
wart niewiele ponad 5,6 mln zł projek-
tu pn. ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEM-
CE ETAP V. Przedmiotem projektu jest 
zakup i instalacja 354 zestawów foto-
woltaicznych. Unia wesprze gminę do-
finansowaniem wynoszącym blisko 2,6 
mln zł.  

Projekty są realizowane w ramach 
Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna 
środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wy-
korzystania OZE Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020.

źródło: UMWL

Ruch Szymona Hołowni buduje struktury w ZamościuRuch Szymona Hołowni buduje struktury w Zamościu

Rusza nabór projektów do Budżetu Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022Obywatelskiego 2022

Dodatkowe środki na odnawialne źródła energiiDodatkowe środki na odnawialne źródła energii

Strategiczne założenia na rzecz Strategiczne założenia na rzecz osób osób 
niepełnosprawnychniepełnosprawnych

Zamojski TBS nagrodzonyZamojski TBS nagrodzony

Główne ulice w remoncieGłówne ulice w remoncie
Rozpoczęły się prace związane z 

przebudową skrzyżowania  ulic 
Piłsudskiego - Sadowa- Peowia-

ków w Zamościu. Roboty prowadzi 
firma STRABAG Sp. z o. o. Obecnie kie-
rowcy napotkają w tym miejscu utrud-
nienia. Na asfalcie ustawiono barier-
ki, zmieniła się organizacja ruchu, sy-
gnalizacja świetlna została wyłączo-
na.  W efekcie realizowanej inwesty-
cji w miejscu obecnego skrzyżowania 
powstanie rondo. 

Modernizacja skrzyżowania to 
część projektu pn.:”Przebudowa uli-
cy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz 
z odcinkiem ulicy Peowiaków”. Prze-
widuje on m.in.: wykonanie nowych 
chodników i ścieżek rowerowych, prze-
budowanie zatok autobusowych, gdzie 

staną nowe wiaty przystankowe wraz 
z monitorami do wyświetlania rozkła-
du jazdy. Ulica zyska monitoring i ka-
nalizację deszczową. W miejscu istnie-
jącego skrzyżowania ulic Piłsudskiego- 
Sadowa- Peowiaków powstanie rondo, 
które zwiększy bezpieczeństwo, upłyn-
ni ruch i zapobiegnie tworzeniu się kor-
ków.

W ramach prowadzonych prac od 
wtorku (4.05) zamknięty dla ruchu dro-
gowego jest odcinek  ul. Piłsudskiego 
od skrzyżowania z ul. Sadową/Peowia-
ków do ulicy Akademickiej/Łukasiń-
skiego. Odcinek ten musiał zostać wy-
łączony ze względu na technologię wy-
konania i ułożenia w tym miejscu kost-
ki granitowej. Jednocześnie wykonaw-
ca umożliwił dojazd  do Ośrodka "Krok 
za Krokiem", ZGL oraz mieszkańcom ko-

rzystającym z parkingów położonych 
przy tych instytucjach.

Wartość umowy z wykonawcą ro-
bót firmą Strabag opiewa na 14 615 
164,60 zł brutto. Na wykonanie przebu-
dowy ma ona czas do 16 listopada 2021 
r. Zadanie realizuje Miasto Zamość.

http://www.zamosc.pl
http://www.zamosc.pl
https://www.niepelnosprawni.gov.pl/?fbclid=IwAR0D_q-wgZbWbXgSPJVAZWRp5u7DVu0w06SxGMbk0rbKeQPjekMjCnXEY8U
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WŁAŚCIWOŚCI WODY PLAZMOWANEJ W UPRAWIE ROŚLIN:
• poprawa kondycji i wyglądu roślin ozdobnych

• szybsze pobieranie wody przez nasiona w procesie kiełkowania

• zwiększenie plonów

• szybszy wzrost roślin

• poprawianie wydajności w produkcji rolnej, w szczególności szklarniowej

• zwiększenie wchłaniania dolistnego, poprawa odporności roślin

• ekologiczna czystość upraw przy obniżonym koszcie ich prowadzenia

• większa skuteczność stosowanych nawozów przy mniejszym ich zużyciu

WŁAŚCIWOŚCI WODY PLAZMOWANEJ DLA ZWIERZĄT:
• ogólna poprawa kondycji zwierząt hodowlanych

• lepsza przyswajalność substancji pokarmowych z pasz

• zmniejszenie dawki antybiotyków – mniejsza lekooporność stada

• zwiększenie walorów smakowych mięsa drobiowego

WŁAŚCIWOŚCI WODY PLAZMOWANEJ DLA ZDROWIA:
• potrafi utleniać toksyny

• sprowadza metale ciężkie do postaci tlenków i pomaga szybciej wyprowadzać je z organizmu

• lepsze nawodnienie organizmu

• oczyszcza komórki, które zaczynają lepiej pracować 

• wprowadza stan równowagi, uruchamia procesy samoleczenia

• wspaniały nośnik suplementów (dzięki niej są lepiej wchłaniane)

Więcej informacji na stronie www.nantes.com.pl w zakładce PUBLIKACJE I RAPORTY
oraz sklepie internetowym www.nantespharma.pl lub na kanale YouTube 

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W ZAMOŚCIU 

STUDIO ZDROWIA GABINET TERAPII NATURALNYCH

 TEL. 790-888-385

OFERTA GABINETU:
• testy i analiza niedoborów witamin i minerałów 

• testy na obciążenia organizmu metalami ciężkimi – detoksykacja

• indywidualne programy terapeutyczne

• fachowy dobór suplementacji

• wspieranie kondycji organizmu

• wzmocnienie odporności

20% KUPON RABATOWY: 
na NAPÓJ z ekstraktem z zielonej herbaty oraz WODĘ PLAZMOWANĄ

z podwyższoną zawartością tlenu singletowego.

WPISZ KOD: 169

http://www.nantes.com.pl
http://www.nantespharma.pl
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wyczyść i wprowadź dane

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

Porozmawiajmy o pieniądzachPorozmawiajmy o pieniądzach
Nareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmoNareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmo
Planujesz zakup nieruchomości lub samo-

chodu? A może masz już kredyt, który jest 
zbyt drogi?  Mieszkańcy Zamościa i okolic 

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

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

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

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

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

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

■

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



SPRZEDAM
Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 

Stary Zamość. Tel. 797 387 864

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

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

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 

ar w Kalinowicach lub Wolce Pa-
nieńskiej tel. 579 055 487

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 

WYNAJMĘ 
Wynajmę pół domu. Tel. 576 

096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

Kawalerka do wynajęcia po re-
moncie, umeblowana na Pe-

owiaków. Tel. 84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z 
możliwością wykupu. Tel. 669 

747 294

SPRZEDAM
Rower dziecinny do lat 10, stan dob-

ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

Maszyna szafkowa do szycia, 100 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 173

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 z 
ezektorami, nowa. Tel. 604 281 010

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę. 
Tel. 605 168 003

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Opielacz ogrodowy. Tel. 84 638 59 08

Dwa regały pokojowe z szafa-
mi 2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 

pufy, 4 taboretycena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

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

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

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

cm – 75m2. 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

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie. Tel. 
507 639 018

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010

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
Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

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

INNE
Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 

Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Różne

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199m2, cena 135 tyś.
 X Działka budowlano-rolna Kolonia Dębowiec  o piw.0,85 ha 

Cena 110 tyś. zł
 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,  

Cena 135 000 zł
 X Las, Krasnobród, 93 ar, 

Cena 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  

Cena 306 tys. Zł
 X Las Zawalów 15a  

Cena 12 tys. zł
 X Łąka Koniuchy 30a  

Cena 12 tys. zł
 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-Sielec 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



Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka.  
Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. Tel. 
729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

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

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

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
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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, 22-400. 

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 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

TOWARZYSKIE
Szukam pracy przy remontach miesz-

kan. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

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

PRACA

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 
ZADZWOŃ 579 942 942,

 www.absolutio.pl. 

Profesjonalna prawa muzyczna imprez 
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

NAPRAWA 
SPRZĘTU 

ROLNICZEGO  
I CIĄGNIKÓW  
 722 011 589

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #19, 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

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #17: „Gołosłowność”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Jan Radliński  
z Sitańca. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  18 maja 2021 roku w 

punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 13.

899
1 kg

Kiełbasa piknikowa
Masarnia Sikora

od 11.05 do 22.05.2021 r.

leclerc.pl

2+1
ZA 1 GROSZ

KUP DWIE DOWOLNE ZGRZEWKI WODY RODOWITA 6x1,5L 
A TRZECIĄ OTRZYMASZ ZA 1 GROSZ.

Woda mineralna Rodowita
Rodowita
6 x 1,5 litra, niegazowana/gazowana/
delikatnie gazowana
6,66 za 1 opak. przy zakupie 3 opak.
cena za 1 litr = 0,74
9,99 za 1 opak. przy zakupie 1 opak. 
cena za 1 litr = 1,11

999
1 opak.

Lody sorbetowe
Ekipa
Koral
45 ml, truskawka/cytryna
cena za 1 litr = 33,11/44,22
Max. 3 szt. dziennie z kartą Bonus E.Leclerc

cena bez karty

cena z kartą

-25%

149

199
1 szt.

1 szt.

NISKIE CENY

Ważne tylko dla klientów
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