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Od połowy stycznia w Polsce roz-
poczęły się ferie zimowe. W  Za-
mościu instytucje kultury, jed-

nostki miejskie i  organizacje pozarzą-
dowe przygotowały dla mieszkańców 
i  turystów szereg atrakcji turystycz-
nych, kulturalnych i sportowych. Ofer-
ta jest aktualizowana na bieżąco:

Zamojskie Centrum Informacji  
Turystycznej i Historycznej

• spacery z przewodnikiem po Zamo-
ściu i Roztoczu, codziennie po wcze-
śniejszej awizacji w biurach Informa-
cji Turystycznej, tel.: 84 639 22 92 lub 
84 538 17 33;

• spacery z aplikacją mobilną dostęp-
ną bezpłatnie do pobrania na tele-
fon;

• Trasa Podziemna Oficyn Ratusza, 
czynna codziennie po wcześniejszej 
awizacji w  biurze Informacji Tury-
stycznej, tel.: 84 639 22 92

Muzeum Zamojskie
czynne wtorek- niedziela: 10:00 - 16:00;

• wystawa: „Kawa czy herbata? Arche-
ologiczne świadectwa konsumpcji 
napojów w  dawnym Gdańsku.” Na 
wystawie można podziwiać  155 naj-
różniejszych naczyń i  przedmiotów 
do przechowywania, serwowania, 
konsumpcji oraz transportu napo-
jów.   Eksponaty pochodzą ze zbio-
rów Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku. Są to naczynia nie tylko 
do tytułowej kawy i herbaty, ale tak-
że do wody mineralnej, czekolady, 
piwa, wina i wyrobów gorzelnianych. 
Wystawę można oglądać w  salach 
wystaw czasowych Muzeum Zamoj-
skiego przy ul. Ormiańskiej 24, od 20 
stycznia do 31 maja 2022 roku.

Muzeum Fortyfikacji  
i Broni ARSENAŁ,

czynne wtorek- niedziela: 10:00 - 16:00;

• wystawa „Polacy w bitwie o Wielką 
Brytanię”. Zwiedzający mogą zapo-
znać się m.in. z pochodzącym z tego 
okresu uzbrojeniem, zobaczą mun-
dur Henryka Kwiatkowskiego, wie-
lokrotnie odznaczonego pilota Pol-
skich Sił Powietrznych w  Wielkiej 
Brytanii, który przed wojną miesz-
kał w  Zamościu. Ekspozycję do-
pełniają modele samolotów alianc-
kich i  niemieckich z  tego okresu. 
Jeśli sytuacja epidemiczna pozwo-
li planowane są stacjonarne zajęcia 
dla dzieci w czasie ferii związane te-
matycznie z prezentowanymi wysta-
wami w muzeach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

• w okresie zimowym lodowisko oraz 
wypożyczalnia (kontener pod scho-
dami ratusza) na Rynku Wielkim 
funkcjonują codziennie w  godz. 
9.00-21.00. Bilety na lodowisko 
możecie zakupić online na stro-
nie  www.osir.zamosc.pl/lodowisko/ 
W  poniedziałek 14 lutego pla-
nowana jest organizacja zaba-
wy Walentynkowej na lodzie. 
Pozostałe obiekty OSiR (kry-
ta pływalnia, siłownia) czyn-
ne są w  godz. 6.00-22.00. 
Kluby sportowe: Renesans oraz 
RKKT w  obiektach Ośrodka organi-
zują półkolonie sportowe.

• Na sali mat zamojskiego OSiRu UKS 
,,SORGA'' Zamość w trakcie ferii pro-
wadzi bezpłatne zajęcia ogólnor-
ozwojowe dla wszystkich chętnych: 
dzieci młodsze do 12 ro-
ku życia we wtorek i  czwar-
tek w  godzinach 18.30-19.30 
dzieci starsze i  młodzież powyżej 
12 roku życia w poniedziałek, środę 
i piątek w godzinach 16.30  -18.00.

• „50 lat maskotki olimpijskiej”- wy-
stawa oficjalnych maskotek sporto-
wych ze zbiorów Tomasza Saka. Wy-
stawę można obejrzeć w  dniach 12 
lutego – 31 marca 2022 r. na Małej 
Hali OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8

ZOO

• Ogród Zoologiczny im. Stefana Mi-
lera w  Zamościu zaprasza na spo-
tkania edukacyjne  „Ferie w  Zoo – 
Zimowa uczta zwierząt”.  Podczas 
warsztatów dowiecie się co jedzą 
zwierzęta w zamojskim zoo, pozna-
cie menu zwierzęcej stołówki, ulu-
bione zwierzęce przysmaki oraz za-
sady, jakie są stosowane, aby dieta 
zwierzaków była nie tylko zdrowa 
i  właściwie zbilansowana, ale także 
smaczna. Temat żywienia zwierząt 
w  zoo będzie też okazją do przy-
pomnienia jak we właściwy sposób 
pomagać   zimą zwierzętom z natu-
ry np. jak prawidłowo dokarmiać zi-
mą ptaki.

Ferie w  zamojskim zoo to także je-
dyna okazja, aby poznać zoo „od kuchni” 
poprzez wzięcie udziału w przygotowa-
niu posiłków dla mieszkańców małpiar-
ni oraz terrariów.

Zaplanowano cztery   takie spo-
tkania w  czasie ferii :  we wtorki (15 
i  22 lutego)  warsztaty odbędą się 
w  pawilonie małpiarni  oraz  w  piąt-
ki  (18 i  25 lutego)  miejscem spotka-
nia będą terraria  (piętro pawilonów 
dużych drapieżników), gdzie przygo-
towywane będą posiłki dla gadów. 
Warsztaty rozpoczną się o  godz. 
10.00  w  sali konferencyjnej zoo, gdzie 
odbędzie się część teoretyczna za-
jęć. Następnie uczestnicy przeniosą się 
do małpiarni (we wtorki) lub na terra-
ria (w  piątki), aby zdobytą wiedzę za-
stosować praktycznie tzn. przygotować 
smaczny posiłek dla zwierząt.

Oferta ferii w  zamojskim zoo 
skierowana jest do przedszkola-
ków i  uczniów szkół podstawowych. 
Każdy uczestnik na warsztaty przy-
chodzi pod opieką osoby dorosłej. 
Koszt warsztatów to  30 zł od osoby. 
Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 84 639 
34 79, od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 7.00- 15.00. Liczba miejsc jest 
ograniczona. O  udziale w  wydarzeniu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegó-
łowe informacje dotyczące „Ferii w zoo” 
oraz regulamin wydarzenia dostępne są 
na stronie internetowej zamojskiego zoo 
oraz na profilu Faceboook.

Orkiestra Symfoniczna  
im. Karola Namysłowskiego

• Koncert Karnawałowy ,,Pozy-
tywne Piosenki”, sobota 5 lute-
go 2022, godz. 18:00, Sala ZDK.  
Solistami koncertu ,,Pozytywne Pio-
senki" będą: Sylwia Przetak, Sylwia 
Banasik, Kamil Zięba, Jarosław Ober-
bek. Repertuar z  listy ,,The best of 
Poland" Koncert odbędzie się w sa-
li ZDK o godzinie 18:00. Ilość miejsc 
ograniczona. Informacje o  dostęp-
ności biletów i  sytuacji związanej 
z covid w biurze Orkiestry.

• Koncert Walentynkowy, piątek, 11 
lutego 2022. Za fortepianem wy-
stąpi Konstanty Wileński - ukraiń-
ski i polski pianista, kompozytor, ja-
zzman.

Zamojski Dom Kultury

• 11 lutego (piątek) godz. 18:00 Kultu-
ralna randka - to genialna propozy-
cja dla osób spragnionych szczęścia 
i miłości. Goście wieczoru będą mieli 
szansę porozmawiać z osobami, któ-
rym brakuje Kogoś do pełni szczę-
ścia.  ZDK zaprasza każdego kto szu-
ka drugiej połówki, bratniej duszy, 
z  którą można podzielić się troska-
mi i radościami, pójść na spacer, do 
kina lub kawę. Romantyczny nastrój, 
muzyka, lampka wina i przygotowa-
ne przez ZDK bileciki ułatwią rozmo-
wę z nieznajomym/nieznajomą. Ani-
matorzy spotkania będą czuwać nad 
poczuciem komfortu uczestników 
i  przyjemnym entourage. Wstęp na 
wydarzenie wynosi 20 złotych.

• 12 lutego (sobota) godz. 10:00 
i  12:30 Strażak Sam w  te-
atrze – Cyrkowa Przygoda 
Znakomity, międzynarodowy spek-
takl, który podbił serca małych wi-
dzów w  całej Europie, już w  Pol-
sce! Strażak Sam Na Żywo to pre-
mierowe piosenki, bogata sceno-
grafia, pełnowymiarowe postacie 
i  przede wszystkim wspaniała oka-
zja dla całej rodziny na wspólne wyj-
ście do teatru. Spektakl to nie tyl-
ko rozrywka, ale również eduka-
cja w  zakresie zagrożeń pożaro-
wych i  procedur bezpieczeństwa. 
Szczegóły na www.zdk.zamosc.pl

• 13 lutego (niedziela) godz. 16:00 
Familijny bal maskowy. Wyjąt-
kowe wydarzenie dla całych ro-
dzin. Organizatorzy gwaran-
tują dużo śmiechu, ruchu i  za-
baw, które pobudzą wyobraźnię.  
W  programie również konkurs na 
najoryginalniejszą maskę. Więcej na 
www.zdk.zamosc.pl 

• 13 lutego (niedziela) godz. 17:00 Ro-
mantic – koncert Sergio Bettasa. 
Koncert "Romantic" przypomina wy-
stępy słynnego Adrea Bocelli, cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród 
polskiej publiczności na długo po-
zostając w pamięci słuchaczy. W wy-
konaniu tego niezwykle utalento-
wanego duetu usłyszymy przeboje 
m.in. Elvisa Presleya, Eltona Johna, 
Ennio Morricone, czy Franka Sina-
try.  Muzycy występują wspólnie od 
dwóch lat, wykonując znane prze-
boje we własnych aranżacjach oraz 
prezentując własne kompozycje. 
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w ka-
sie biletowej Zamojskiego Domu 
Kultury i na biletyna.pl

• 14 lutego (poniedziałek) godz. 10:30 
Interaktywny warsztat o  uczuciach, 
www.zdk.zamosc.pl 

• 15 lutego (wtorek) godz. 10:00 Pro-
jektujemy planszówki. W Zamojskim 
Domu Kultury odbędzie się warsz-
tat „Projektowanie Planszówek”. 
Wykorzystacie swoją wiedzę 
i  umiejętności zdobyte w  trak-
cie wcześniejszych doświadczeń 
z  grami planszowymi. Połączy-
cie je ze swoją wyobraźnią, fan-

tazją oraz talentem plastycznym. 
Koszt - 15zł, informacje oraz zapi-
sy: edukacja@zdk.zamosc.pl . Ilość 
miejsc ograniczona. W  tytule maila 
proszę wpisać ‚Planszówka’,

• 16 lutego (środa) godz. 12:00 Warsz-
tat sensoryczny dla maluchów, 
www.zdk.zamosc.pl 

• 17 lutego (czwartek) godz. 10:30 
Warsztat edukacyjno-plastyczny 
„Kici Kici”, w Dzień Kota. Dla wszyst-
kich miłośników kotów zaplanowa-
no warsztaty edukacyjno-plastycz-
ne. Uczestnicy poznają fascynują-
ce fakty z życia wielkich, ale i malut-
kich kotów. W planie jest okrążenie 
całej kuli ziemskiej, by zajrzeć w naj-
bardziej niedostępne części świa-
ta i sprawdzić jak sobie radzą dzikie 
koty w  przeróżnych środowiskach. 
Koszt udziału 15 zł, informacje oraz 
zapisy:  edukacja@zdk.zamosc.pl 
W tytule wiadomości proszę wpisać 
„kici kici”. Ilość miejsc ograniczona,

• 18 lutego (piątek) godz. 12:00 warsz-
tat indiański, www.zdk.zamosc.pl

• 18 lutego godz. 19:00 spektakl „Mi-
łosna pułapka”. Joanna Galewicz 
jest piękną, utalentowaną aktor-
ką u  szczytu kariery. Zmęczona na-
tłokiem obowiązków decyduje się 
przyjąć zaproszenie do jury w ama-
torskim przeglądzie teatralnym, któ-
ry odbywa się nad morzem. 40-let-
ni przystojny architekt, Paweł, za-
prasza Joannę na kolację do domu, 
podczas której mają omówić szcze-
góły uczestnictwa w  jury festiwa-
lu. Joanna jest pod wrażeniem pięk-
nej willi z widokiem na morze, oraz 
gościnności gospodarza. Sytuacja 
zmienia się diametralnie, kiedy Jo-
anna zamierza wyjść na galę otwar-
cia przeglądu teatralnego. Paweł 
przyznaje, że tego dnia ma urodzi-
ny, a  na prezent sprawił sobie to-
warzystwo uwielbianej aktorki. 
Bilety na spektakl w znakomitej obsa-
dzie do nabycia w kasie Zamojskiego 
Domu Kultury oraz online i pod nu-
merem tel. 504 036 220, koszt 95zł. 
Znakomita obsada: Adrianna Bie-
drzyńska, Magdalena Wójcik, Kata-
rzyna Jamróz, Agnieszka Mrozińska, 
Artur Dziurman, Michał Lesień, Jacek 
Rozenek, Sylwester Maciejewski, To-
masz Ciachorowski.

• 19 lutego (sobota) godz. 16:00 Kul-
turalna wycieczka do Japonii, www.
zdk.zamosc.pl 

Książnica Zamojska im. Stanisława 
Kostki Zamoyskiego w Zamościu

zaplanowała wydarzenia promu-
jące czytelnictwo w bibliotekach Książ-

nicy Zamojskiej do 28 lutego 2022 r.

• Konkurs literacki na opowiada-
nie  (I  edycja), skierowany do miesz-
kańców województwa lubelskie-
go. Tematem wiodącym pierwszej 
edycji jest „Granica”. Prace konkur-
sowe można zgłaszać do 30 czerw-
ca 2022 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 

pod koniec 2022 roku. Autor najlep-
szego opowiadania otrzyma nagro-
dę finansową, przewidziano również 
publikację prac wyróżnionych i  za-
uważonych przez jury. Szczegóły na 
www.biblioteka.zamosc.pl 

• ZaloLEGOwani z Biblioteką to propo-
zycja dla wszystkich dzieci oraz mło-
dzieży w wieku szkolnym. W progra-
mie ferii zajęcia edukacyjne i  zaba-
wy, których motywem przewodnim 
jest przyjaźń i uwielbiane przez dzie-
ci klocki LEGO. Odbędą się warsz-
taty, konkursy, gry, zajęcia literac-
kie i  plastyczne oraz  pokazy filmo-
we. Projekcja filmów  -  16 i  23 lute-
go (środy) godz. 10.00-12.00 Gra-
my, czytamy, tworzymy – zajęcia dla 
dzieci 6 + we wtorki (15 i 22 lutego) 
i czwartki (17 i 24 lutego) 10.00-12.00 
gry i  zabawy z  klockami LEGO – ko-
dowanie, segregowanie, odtwarza-
nie sekwencji, budowanie, warszta-
ty plastyczne: Prezent dla przyjaciela, 
warsztaty kreatywne: Budujemy Le-
go świat

• Ferie w  bibliotece  – zajęcia w  Filiach 
Bibliotecznych nr 1, 3, 4, 6 we wtorki 
i czwartki w g. 11.00- 12.00, w Filii nr 
2 we wtorki w g. 11.00-12.00, w pro-
gramie czytanie literatury, gry plan-
szowe, zajęcia plastyczne.

• Konkurs online  ZakoLEGOwa-
ni z  Biblioteką  – wykonaj budow-
lę z  klocków Lego, nawiązującą do 
tematyki dowolnej książki (budyn-
ki, zwierzątka, pojazdy, przedmio-
ty) wyślij zdjęcie do biblioteki i weź 
udział w losowaniu nagród.

BWA Galeria Zamojska

• Wystawa Polska ilustracja dla dzieci" 
- wystawa ilustracji prezentuje naj-
ciekawsze i  najwartościowsze pra-
ce wybrane z zamojskiej kolekcji ilu-
stracji. Autorami prac są wybitni pol-
scy ilustratorzy, współtwórcy tzw. 
„polskiej szkoły ilustracji”. Są to ar-
tyści tej miary jak m.in. Michał Byli-
na, Antoni Boratyński, Elżbieta Gau-
dasińska, Jerzy Flisak, Stasys Eidri-
gievicius, Bohdan Butenko, Krysty-
na Michałowska, Kazimierz Mikulski, 
Wiesław Majchrzak, Elżbieta i  Ma-
rian Murawscy, Olga Siemaszko, Ja-
nusz Stanny, Anna Stylo-Ginter, An-
drzej Strumiłło, Teresa Wilbik, Józef 
Wilkoń, Zdzisław Witwicki. Więk-
szość prac pochodzi z  lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Wystawę można oglą-
dać do 27 lutego.

• Wystawa "Malarstwo Krystyna Głow-
niak" - Na wystawie w  BWA Galerii 
Zamojskiej, lubelska artystka, Kry-
styna Głowniak, zaprezentuje cykl 
obrazów inspirowanych podróżami 
do Wenecji, pełnych motywów cha-
rakterystycznych dla tego włoskie-
go miasta w postaci piękna tamtej-
szej architektury, maskowych festy-
nów i metaforycznych pejzaży. Prace 
do obejrzenia od 11 lutego. Szczegó-
ły na www.bwazamosc.pl

1 lutego 2022r. (wtorek): godz. 17.00: 
80. rocznica Powstania Zamojskiego, 
Rynek Wielki, 17.30 Pawilon pod Kurty-
ną/Arsenał
2 lutego 2022r. (środa), godz. 19.00: 
Koncert Andrzeja Piasecznego, Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.
5 lutego 2022r. (sobota), godz. 
18.00: Koncert Karnawałowy Orkie-
stry Symfonicznej ,,Pozytywne Piosen-
ki”, sala widowiskowa ZDK, ul. Party-
zantów 13,
6 lutego 2022r. (niedziela): Giełda Ko-
lekcjonerska, Zamojski Dom Kultury, ul. 
Partyzantów 13.
11 lutego 2022r. (piątek), godz. 
17.00: wernisaż wystawy Krystyny 
Głowniak, BWA Galeria Zamojską, ul. 
Staszica 27,

13 lutego 2022r. (niedziela), godz. 
17.00: Walentynkowy koncert „Ro-
mantic” w wykonaniu włoskiego teno-
ra Sergio Bettasa i polskiej skrzypaczki 
Ilony Perz-Golki. Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13.
18 lutego 2022r. (niedziela), godz. 
19.00: Spektakl teatralny «Miłosna pu-
łapka”, Zamojski Dom Kultury, ul. Par-
tyzantów 13.
6-10 marca 2022r.: 26. Międzynarodo-
we Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”, 
CKF „Stylowy” w Zamościu, ul. Odro-
dzenia 9.
18 marca 2022r. (piątek), godz. 
18.00: koncert Teresy Werner, Zamoj-
ski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13.

■
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Rada Gminy Zamość przyjęła 
przedłożone przez Wójta uchwa-

ły regulujące funkcjonowanie odbioru 
odpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych w 2022 roku. Nowe decyzje 
Wójta i Rady są skutkiem rozstrzygnię-
cia przetargu na świadczenie tej usłu-
gi w tym roku oraz zmian w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, jakie weszły w życie 23 września 
2021 roku.

W miejscowościach Gminy Za-
mość w 2022 roku, od mieszkańców 
zostaną odebrane odpady:

• zmieszane - 1 raz w miesiącu przez 
cały rok,

• bioodpady - 1 w miesiącu (sty-
czeń, luty, marzec, listopad, gru-
dzień), 2 raz w miesiącu (kwie-
cień, maj, czerwiec, lipiec, sier-
pień, wrzesień, październik), 
Mieszkańcy, które maja nad-
miar bioodpadów do oddania po-
za ustalonym harmonogramem, 
mogą je samodzielnie dostar-
czyć do punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów na ul. Droga Męczen-
ników Rotundy 2 w Zamościu. 
Bioodpady typu gałęzie  –   nie są 
odbierane z posesji. Nieodpłatnie 
przyjmowane są w punkcie selek-
tywnej zbiórki odpadów na ul. Dro-
ga Męczenników Rotundy 2 w Zamo-
ściu od wszystkich właścicieli nieru-
chomości z terenu Gminy Zamość.

• szkło  – 6 razy w roku (luty, kwiecień, 
czerwiec, wrzesień, październik, gru-
dzień),

• papier  – 6 razy w roku (luty, kwie-
cień, czerwiec, wrzesień, paździer-
nik, grudzień),

• tworzywa sztuczne i metale – 9 
razy w roku (styczeń, marzec, kwie-
cień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
październik, grudzień)

• odpady wielkogabarytowe  – 1 raz 
w roku - we wrześniu, 

• odpady elektryczne i elektronicz-
ne  – 1 raz w roku - w lipcu,

Szczegółowy harmonogram wywo-
zu odpadów z terenu gminy można po-
brać pod adresem www.pgk.zamosc.pl/
harmonogramy/ 

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi od 1 lutego 2022 roku 
dla właścicieli nieruchomości  prowadzą-
cych zbiórkę selektywną na terenie Gmi-
ny Zamość z odbiorem bioodpadów z 
nieruchomości wynosi:

• 29,33 dla gospodarstw od 1 do 4 
mieszkańców,

• 17,00 - dla gospodarstw 5 i więcej 
mieszkańców,

Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi od 1 lutego 2022 ro-
ku  dla właścicieli  nieruchomości de-
klarujących kompostowanie biood-
padów wynosi:

• 19,03 dla gospodarstw od 1 do 4 
mieszkańców,

• 6,70 - dla gospodarstw 5 i więcej 
mieszkańców,

Wyższą opłatą zostaną obciążeni 
właściciele nieruchomości, którzy nie do-
pełnili obowiązku zgłoszenia deklaracji o 
odbiorze odpadów:

• 58,66 dla gospodarstw od 1 do 4 
mieszkańców,

• 34,00 - dla gospodarstw 5 i więcej 
mieszkańców,

Najważniejsze dla mieszkańców 
informacje:

• właściciele nieruchomości deklarują-
cy selektywną zbiórkę odpadów oraz 
kompostowanie bioodpadów mo-
gą samodzielnie dowozić gałęzie  na 
punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Zamościu przy ulicy 
Droga Męczenników Rotundy 2,

• zmiana wysokości stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nie wymaga od właścicieli 
nieruchomości złożenia nowych de-
klaracji, o ile nie zmieniała się liczba 
mieszkańców w gospodarstwie,

• W przypadku zmiany danych będą-
cych podstawą ustalenia wysokości 
opłaty np: zmiana ilości osób, zmia-
na sposobu zagospodarowania od-
padów biodegradowalnych – wła-
ściciel nieruchomości jest zobowią-
zany do złożenia korekty deklaracji,

• W przypadku zasiedlenia nowej nie-
ruchomości, właściciel zobowiązany 
jest do złożenia deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania.

Gmina Zamość policzyła, że w 2022 
roku za usługę odbioru odpadów, świad-
czoną przez PGK Zamość oraz obsługę 
administracyjną zapłaci 4 406 338,60. 
Łącznie z terenu gminy, odpady odbiera-
ne są od 6 560 gospodarstw domowych, 
liczących 19 605 mieszkańców.

Jak co roku, Zarząd Dróg Grodz-
kich, we współpracy z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Miej-

skiej Policji w Zamościu, dokonał ana-
lizy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na zamojskich ulicach w 2021 roku. Ce-
lem tych analiz jest typowanie miejsc, 
w których konieczne jest zaplanowa-
nie działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa na zamojskich dro-
gach.

W 2021 roku odnotowano wzrost 
liczby kolizji o 158 (806 w 2021 r, 648 w 
roku 2020) oraz spadek  liczby wypad-
ków o 11 (15 w roku 2021, 26 w 2020). 
W roku 2021 na drogach miasta Za-
mość nie było wypadku śmiertelnego 
(w 2020 jedna osoba zginęła).

W 2021 roku doszło do 25 potrą-
ceń pieszych (w 2020 było ich 19), z 
czego na przejściach dla pieszych 14 
(12 w 2020) oraz 11 poza przejściami 
(7 w 2020 r.). W wyniku tych potrąceń 
4 osoby doznały obrażeń ciała. War-
to zauważyć, że na przejściach w ubie-
głym roku tylko dwie osoby zostały 
ranne, dwie poza przejściami.

1. Odnotowano znaczny spadek zda-
rzeń drogowych na Rondzie Hono-
rowych Dawców Krwi (Jana Pawła 
II-Legionów-Hrubieszowska-Wy-
szyńskiego). W 2021 doszło tam 

do 21 kolizji (45 w roku 2020 i aż 80 
w 2019 r.) Spadek ilości kolizji spo-
wodowany był dokonaną korektą 
oznakowania tego ronda, reduku-
jącą w znacznym stopniu niebez-
pieczne zachowania kierowców.

2. Dzieci Zamojszczyzny-Sadowa – 
20 kolizji (16 kolizji i 1 wypadek w 
2020)

3. Rondo Prymasa Wyszyńskiego 
(Wyszyńskiego-Odrodzenia-Za-
moyskiego) – 17 kolizji i 1 wypa-
dek (identycznie jak w roku 2020).

4. Dzieci Zamojszczyzny-Szczebrze-
ska-Śląska – 11 kolizji (12 kolizji w 
2020)

5. Dzieci Zamojszczyzny-Królowej 
Jadwigi – 6 kolizji i 1 wypadek (9 
kolizji w roku 2020)

Na odcinkach pomiędzy skrzyżo-
waniami, najniebezpieczniej wypada 
ulica Wyszyńskiego – 51 kolizji i 2 wy-
padki (23 kolizje i 1 wypadek w 2020). 
Na 2. miejscu ul. Dzieci Zamojszczyzny 
– 37 kolizji i 1 wypadek (24 kolizje i 3 
wypadki w 2020), dalej ul. Legionów 
– 36 kolizji (30 kolizje w 2020), ul. Sa-
dowa – 35 kolizji (17 w 2020), ul. Szcze-
brzeska – 34 kolizje i 1 wypadek (15 ko-
lizji w 2020r.).

http://www.pgk.zamosc.pl/harmonogramy/
http://www.pgk.zamosc.pl/harmonogramy/
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Komu przysługuje renta rodzinna, 
a kto ma prawo do renty socjalnej?

Warunki nabycia prawa do emerytury i renty z tytułu 
niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej określo-
ne zostały w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społec-
znych (Dz. U. z  2013 r. poz. 1440, ze zm.). Jak wyja-
śnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„prawo do renty rodzinnej jest prawem pochodnym 
wynikającym od uprawnień osoby ubezpieczonej 
do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pra-
cy”. Oznacza to, że zgodnie z art. 65 ustawy o eme-
ryturach i  rentach z  FUS, prawo do renty rodzinnej 
przysługuje nie tylko w przypadku, gdy osoba zmar-
ła miała już ustalone prawo do świadczeń, ale tak-
że wówczas, gdy osoba ta w chwili śmierci spełnia-
ła warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdol-
ności do pracy. Pdobne prawo należne jest rodzi-
nie zmarłego, który w  chwili śmierci pobierał zasi-
łek przedemerytalny, świadczenie przedemerytal-
ne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 
(art. 66 ustawy o emeryturach i rentach z FUS), gdyż 
przyjmuje się, że w  takich okolicznościach zmarły 
spełniał warunki do uzyskania renty z  tytułu całko-
witej niezdolności do pracy. Innymi słowy - podsta-
wowym warunkiem otrzymania renty rodzinnej 
jest ustalenia prawa zmarłego do emerytury lub 
renty. Brak wymaganego okresu składkowego 
skutecznie wykluczy możliwość przyznania ren-
ty rodzinnej najbliższym zmarłego.

Kolejnym rodzajem pomocy jest renta socjalna 
przysługująca osobom, których niezdolność do pra-
cy powstała przed ukończeniem nauki i  w  związku 
z tym osoby te nie miały możliwości uzyskania okre-
sów składkowych i nieskładkowych niezbędnych do 
ubiegania się o  rentę z  tytułu niezdolności do pra-
cy, co szczegółowo reguluje ustawa z dnia 27 czerw-
ca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, 
ze zm.). Zgodnie z jej art. 4 renta socjalna przysługu-
je osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pra-
cy z powodu naruszenia sprawności organizmu, któ-
re powstało alternatywnie:

• przed ukończeniem 18. roku życia lub

• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - 
przed ukończeniem 25. roku życia, albo

• w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantu-
ry naukowej.

O  rentę socjalną mogą się więc ubiegać osoby 
pełnoletnie, które z uwagi na niezdolność do pracy 
powstałą przed podjęciem aktywności zawodowej, 
nie mają możliwości nabycia uprawnień do świad-
czeń z systemu ubezpieczenia społecznego. Podkre-
ślić bowiem należy, że socjalna nie jest świadczeniem 
z systemu ubezpieczeń społecznych. Pomimo to, od 
2003r. organem przyznającym i wypłacającym renty 
socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych bądź wyjątkowo in-
ny organ emerytalno-rentowy, np. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Można nagrywać czy nie można? 

Dość często pytacie Państwo o  możliwość na-
grywania/utrwalania rozmów, wizyt w urzędach czy 
u lekarza.  Dyktafon czy kamera to współcześnie na-
rzędzia będące w zasięgu niemalże każdego, kto po-
siada chociażby telefon komórkowy. Czy jednak każ-
dy, bez żadnych ograniczeń może dokonywać reje-
strowania i rozpowszechniania wizerunku osoby na-
grywanej? 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych „rozpowszechnianie wizerunku wyma-
ga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”, za wy-
jątkiem sytuacji, gdy osoba otrzymała umówioną za-
płatę za pozowane, wówczas zezwolenie takie nie 
jest wymagane. Dalej ustawodawca zastrzegł, że „ze-
zwolenia nie wymaga się m.in. od osoby powszech-
nie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w  związku 
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szcze-
gólności politycznych, społecznych, zawodowych 
(…)”. Innymi słowy – zgody nie musowo uzyskiwać 
wówczas, gdy:

• wykonywany będzie wizerunek osoby po-
wszechnie znanej;

• wizerunek będzie wykonywany wtedy, gdy ta 
osoba będzie pełniła swoje funkcje publiczne.

Brak którejkolwiek z tych przesłanek oznacza, że 
bez zgody osoby nagrywanej nie wolno wykonywać 
jej wizerunku, mało tego, można zostać pociągnię-
tym do odpowiedzialności zarówno karnej, jak i cy-
wilnej. 

Tym samym, przykładowo lekarz czy policjant, 
pomimo iż wykonuje swój zawód pełniąc funkcję pu-
bliczną, to niekoniecznie musi być osobą znaną pu-
blicznie. Prawdopodobnie inne reguły rozpowszech-
niania wizerunku dotyczyłyby lekarza udzielającego 
świadczeń w mniejszej przychodni, rozpoznawalne-
go tylko przez niewielkie grono osób, a inne odnosi-
ły się do lekarza, który mimo wykonywania swojego 
zawodu, jest szeroko rozpoznawalny ze względu na 
swoją doniosłą funkcję państwową.

Utrwalanie wizerunku należy odróżnić od je-
go rozpowszechniania. Są to dwie różne czynności. 
Nagrywanie i  nieopublikowanie czyjegoś wizerun-
ku nie wymaga zgody. Natomiast rozpowszechnie-
nie wizerunku bez zgody, z zastrzeżeniem enumera-
tywnie wskazanych wyjątków w ustawie o prawach 
autorskich, jest niedozwolone. 

Czy tak uzyskane nagranie może stanowić do-
wód w  sprawie? Kodeks postępowania cywilnego 
zawiera regulację wprowadzającą tzw. zasadę swo-
bodnej oceny dowodów przez sąd. Zgodnie z  art. 
233 § 1 KPC sąd „ocenia wiarygodność i moc dowo-
dów według własnego przekonania, na podstawie 
wszechstronnego rozważenia zebranego materia-
łu”. W  tym kontekście przedmiotem dowodu mo-

gą być wszystkie fakty mające istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 KPC), a także moż-
na posługiwać się środkami dowodowymi, nawet 
jeśli przepisy KPC nie wymieniają danego środka 
dowodowego (art. 309 KPC).  Artykuł  308 § 1 KPC 
przewiduje wprost, że „sąd może dopuścić dowód 
z  filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, ry-
sunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i  innych 
przyrządów utrwalających albo przenoszących ob-
razy lub dźwięki”. 

Czy muszę płacić alimenty na dorosłe dziecko? 

Alimenty to świadczenie pieniężne realizowa-
ne na rzecz osób fizycznych – krewnych w linii pro-
stej, a więc zazwyczaj dzieci albo rodziców, wnuków, 
dziadków itp. Pamiętać jednak należy, że alimenty 
można uzyskać również od innych krewnych, jeśli 
nie jest możliwe ich otrzymanie od najbliższych. Je-
dynym warunkiem starania się o alimenty jest udo-
wodnienie, że osoba, która o nie się stara cierpi nie-
dostatek. Wyjątek stanowi relacja rodzic-dziecko, je-
śli dzieci są małoletnie, to rodzice mają obowiązek ło-
żyć na ich utrzymanie.

Czy osiągnięcie pełnoletności przez dziecko po-
woduje ustanie obowiązku alimentacyjnego? 

Alimenty mają na celu wsparcie finansowe dziec-
ka, które samo nie ma możliwości utrzymania się i nie 
ważne jest tutaj w jakim dziecko jest wieku. Przykła-
dowo jeśli dziecko ma już 18 lat, ale wciąż się uczy 
i  nie ma żadnych źródeł dochodu, rodzicie powin-
ni łożyć na jego utrzymanie. Głównym czynnikiem 
decydującym o  tym, czy dziecku wciąż należą się 
alimenty, jest sytuacja materialna dziecka. Po osią-
gnięciu pełnoletności dziecko będzie musiało wyka-
zać, że niemożność samodzielnego utrzymania się 
nie jest spowodowana jego winą, a np. czynnikami 
obiektywnymi (czyli np. tym, że się uczy). 

Rodzic ma obowiązek alimentacyjny wobec peł-
noletniego dziecka, jeżeli: 

 – dziecko uczy się zawodu,

 – dziecko jest chore i  nie jest w  stanie się 
utrzymać.

 – dziecko ma pracę, ale nie jest w stanie sa-
mo się utrzymać. 

Zwolnienie z  obowiązku alimentacyjnego 
może nastąpić gdy dziecko ma własny majątek 
i  jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Je-
śli dziecko się uczy i  jest pełnoletnie, to rodzice nie 
mogą domagać się, żeby dziecko podjęło pracę za-
miast studiów. Nie mogą też zaprzestać płacenia ali-
mentów.

Obowiązek alimentacyjny nie jest ograni-
czony żadnym terminem. Można uchylić się od 
płacenia alimentów, jeśli osoba zobowiązana wyka-
że, że taka pomoc finansowa spowoduje nadmier-
ny uszczerbek finansowy dla niej, albo też, jeśli udo-
wodni, że dziecko nie chce się usamodzielnić. War-
to jednak pamiętać, że nawet w  przypadku bardzo 
niskich dochodów rodziców, nie będą oni automa-
tycznie zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego. Je-
śli dziecko jest pełnoletnie, a chce się dalej uczyć, to 
rodzice muszą dziecko utrzymywać.

Składki w przedszkolu/szkole  
– czy jest obowiązek ich płacenia? 

Problem który pojawia się wraz z początkiem ro-
ku szkolnego, a później roztrząsany jest na każdym 
zebraniu, spotkaniu itp. – składka na przybory szkol-
ne, papier ksero, ręcznik papierowy, radę rodziców. 
Wraz z zakończeniem pierwszego semestru w szko-
łach znowu powraca. Rodzicie często pytają czy fak-
tycznie mają obowiązek opłacania tych wcale nie 
małych składek. Pomijając zasadniczość zbierania 
powyższych składek przeanalizujmy prawne regula-
cje odnoszące się do problemu. 

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświatowe organ 
prowadzący szkołę/przedszkole (w  przypadku pla-
cówek publicznych będzie to gmina) odpowiada za 
jej działalność i ustawowo zobligowany jest m.in. do 
zapewnienia bezpiecznych i  higienicznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki w placówce, jak rów-
nież wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne 
i  sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów 
nauczania, programów wychowawczo-profilaktycz-
nych, przeprowadzania egzaminów oraz wykony-
wania innych zadań statutowych. Oznacz to więc, że 
organ prowadzący placówkę, a  NIE RODZICE dziec-
ka, ma obowiązek zapewnienia środków higieny 
osobistej, artykułów biurowych czy zabawek wyko-
rzystywanych w  trakcie zajęć dydaktyczno-wycho-
wawczych i opiekuńczych. Pobieranie dodatkowych 
opłat na zakup kredek i innych przyborów – tzw. „wy-
prawki” jest niezgodne z prawem. Rodzic powinien 
jedynie wyposażyć dziecko w  przybory pozwalają-
ce na utrzymanie higieny osobistej np. buty na zmia-
nę, chusteczki higieniczne, szczoteczkę i pastę do zę-
bów. Osobą odpowiedzialną za właściwą organizację 
pracy przedszkola, w tym również zapewnienie bez-
piecznych i  higienicznych warunków pobytu dzieci 
w przedszkolu, jest bezpośrednio jego dyrektor.

Podobnie pod względem prawnym wygląda zo-
bowiązywanie rodziców do wpłacania składki na Ra-
dę Rodziców. Z art. 84 ust. 6 ustawy Prawo Oświato-
we wprost wynika, że składka ta jest dobrowolna, co 
oznacza, że ani złożona przez rodzica wcześniejsza 
deklaracja, ani presja nauczycieli czy dyrektora, ani 
tzw. „czarne listy” w sensie cywilnoprawnym nie mo-
gą stanowić podstawy do występowania z roszcze-
niami o wpłatę wobec rodziców. Ja ze swej strony za-
chęcam wszystkich Rodziców do wspierania nauczy-
cieli i dyrekcji szkół w ich pracy, niemniej uważam też, 
że każdy powinien znać własne prawa.

W  kolejnym numerze przeczytacie Państwo 
m.in. o  instytucji przedawnienia długu. Kiedy moż-
na ją zastosować i czy każdy może z niej skorzystać, 
a także o upadłości konsumenckiej czy nowej uldze 
„dworkowe+”. Jeżeli macie Państwo zapytania praw-
ne zapraszamy do kontaktu.

Dr Ilona Hajscewicz-Zimek 
Kancelaria adwokacka 
Tel. 663 447 921, 
www.zamojskiprawnik.pl



W Zamościu, już po 
raz trzeci ruszy-
ła akcja wspar-

cia dla bezdomnych zwie-
rząt. „4łapy”, zorganizo-
wana przez Samorząd 
Uczniowski, Zespołu Nie-
publicznych Szkół Specjal-
nych „Krok za krokiem”. W 
tym roku zbiórka dla pod-
opiecznych ze schroniska 
z Zamojskiego zoo. Schro-
nisko istnieje od 1997 roku 
jako część Ogrodu Zoolo-
gicznego im. Stefana Mil-
lera.

W schronisku znajdują 
się: pomieszczenia szpital-
ne dla psów po zabiegach, 
pomieszczenie z wolierą ze-
wnętrzną dla szczeniąt, po-
mieszczenie z wolierą ze-
wnętrzną dla kotów, poko-
je do zapoznania ze zwie-
rzętami i ich adopcji.

Co jest potrzebne?

• dobrej jakości mokra 
(szczególnie mile wi-
dziana) i sucha karma 
dla psów.

• preparaty przeciwk-
leszczowe w formie ta-
bletek lub krople spot-
-on – najłatwiejsze do 
podania, obroże prze-
ciwkleszczowe

• różnego rodzaju wita-
miny, w tym dla szcze-

niąt, psów starszych,
• smycze i linki – mini-

mum trzymetrowe, 
umożliwiające spacery 
z psami.

• szelki regulowane, naj-
lepiej typu guard, bo są 
najbezpieczniejsze.

• obroże o różnej długo-
ści i szerokości – wy-
łącznie zapinane na 
klamrę, nie na zatrzask 
(ze względów bezpie-
czeństwa).

• zabawki do napełnia-

nia jedzeniem – mocne, 
typu Kong.

• gryzaki naturalne su-
szone oraz wędzo-
ne. Poprawiają relacje 
psów z człowiekiem, 
pomagają redukować 
stres odczuwany pod-
czas pobytu w schro-
nisku.

Pojemniki do zbiórki 
są wystawione w Ośrodku 
Krok za Krokiem w Zamo-
ściu przy ul. Peowiaków 6a 
i ul. Kresowej 24.

Przystanek Szlakówka 
to miejsce powstałe na do-
wód tego, że marzenia na-
leży spełniać. Tutaj spędzisz 
niezapomniane chwile na 
łonie natury, zorganizujesz 
profesjonalne spotkanie 
biznesowe albo wyjątkowe 
przyjęcie okolicznościowe 
w rustykalnej aranżacji.

Szlakówka to dworek 
z  końca XIX w. Pierwotnie 
spełniał funkcję siedziby ga-
jowego szlakowego, spraw-
dzającego legalność wywo-
zu drewna z lasów Ordynacji 
Zamojskiej. Dziś to wygod-
ne i  oryginalne noclegi dla 
każdego: zakochanych par, 
rodzin z  dziećmi, grup zor-

ganizowanych. Malownicze 
położenie na Roztoczu spra-
wia, że miejsce to uwodzi 
nawet najbardziej wymaga-
jących podróżników, sprzy-
ja możliwości wyciszenia się 
i delektowania każdą chwilą.

W  Szlakówce bogata hi-
storia Roztocza przenika się 
z  nowoczesnością, najwyż-
szym, międzynarodowym 
standardem obsługi i  ho-

listycznym podejściem do 
spełniania potrzeb gości. 
Z  ogromną troską pielęgnu-
jemy lokalne tradycje, jedno-
cześnie oferując gościom wy-
rafinowany design. Unikal-
ny klimat apartamentów to 
efekt połączenia nowocze-
snych akcentów architekto-
nicznych z  wyjątkową histo-
rią miejsca, dyskretnie obec-
ną w  każdym zakątku Szla-
kówki.

Unikatowe Lipsko PolesieUnikatowe Lipsko PolesieAkcja wsparcia Akcja wsparcia 
dla zwierzątdla zwierząt

24 stycznia w  Centrum Geotu-
rystycznym w  Lipsku Polesiu 
odbyło się robocze spotkanie 

przedstawicieli Gminy Zamość wy-
działu społecznego i promocji Urzędu 
Gminy z  pracownikami Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie.

Instytucje naukowe reprezentowa-
li: Agnieszka Chlebicka z  wydziału Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskie-
go, Łukasz Miechowicz pracownik na-
ukowy Instytutu Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk oraz Grzegorz 
Skrzyński reprezentujący Muzeum Zie-
mi PAN w Warszawie. Wymienieni pra-
cownicy naukowi brali udział w  opra-
cowaniu wydawnictwa Państwowe-
go Muzeum Archeologicznego w War-
szawie i  Instytutu Archeologii i  Etno-
logii Polskiej Akademii Nauk pod tytu-
łem ,,Unikatowe wczesnośredniowiecz-
ne cmentarzysko kurhanowe w  Lip-

sku – Polesiu, gm. Zamość”, wydanego 
w 2021 r.

Podczas spotkania mówiono o tym, 
że okolice Lipska Polesia pod wzglę-
dem archeologicznym i  geologicz-
nym są unikatowe w  skali całego kra-
ju. Pierwsze prace archeologiczne na 
okolicznych stanowiskach były prowa-
dzone blisko 100 lat temu! Później, po II 
wojnie światowej były kontynuowane, 
a  dorobek tych prac został przedsta-
wiony właśnie w wydawnictwie z 2021 r. 
Podczas roboczego spotkania roz-
mawiano o  możliwościach i  formach 
współpracy w/w  osób i  instytucji na-
ukowych z  Gminą Zamość, której ce-
lem będzie promocja okolicznych od-
kryć i atrakcji geologicznych Roztocza. 
Rozmowy miały charakter roboczy i za-
poznawczy. Zapoznano gości z  ofertą 
Centrum Geoturystycznego. Określo-
no zarysy współpracy, która w  głów-

nej mierze oparta będzie na opraco-
wywaniu przez pracowników nauko-
wych informacji, wystaw, ścieżek dy-
daktycznych związanych z  archeolo-
gią i  geologią, a  strona samorządo-
wa będzie starała się w  miarę dostęp-
nych środków udostępniać te informa-
cje za pomocą wydawnictw, tablic in-
formacyjnych, ekspozycji w  terenie 
oraz na bazie Centrum Geoturystycz-
nego w Lipsku Polesiu. Miejsca odkryć 
opisane w  wydawnictwie są położone 
w  bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek 
turystycznych oraz wieży widokowej. 
Dodatkowe historyczne informacje 
umieszczone na szlakach zwiększą 
atrakcyjność gminnej oferty turystycz-
nej i spowodują, że te piękne tereny bę-
dą odwiedzane jeszcze częściej. Przy-
czyni się to z  pewnością do promo-
cji Gminy Zamość i  Centrum Geotury-
stycznego w Lipsku Polesiu.
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Kupię chłodnicę typ 116RY196 do 
Fiata 125p, typ AB Polonez tel. 608 

124 181

Kupię ciągnik Ursus C330 lub Ursus 
C360. Tel. 660 957 206

Sprzedam: Ursus 330 z narzędziami, 
koparkę, przyczepę samochodową, 

Tel. 535 244 848 lub 784 688 722

Sprzedam samochody: Opel Astra, 
Vectra, Suzuki. Tel. 535 244 848 lub 

784 688 722

Sprzedam opony zimowe z felgami 
z Toyoty Verso, 4 sztuki, 205/55/16 

tel. 722 100 734

Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 4,5 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przystawka 1-skobowa do pługa do 
pługa 2, 3, 4 – skibowego, cena 

550 zł. Tel. 505 338 130

Opony zimowe 145/80 R13. Po jed-
nym sezonie, 4 szt, cena 50 zł/szt. 

Tel. 505 338 130.

Kultywator 15 łap, brony 3 ciężkie. 
Tel. 500 144 310

Ciągnik C-328, sprawny, stan dobry. 
Tel. 508 079 632

Sprzedam części nowe do Łady i 
Lady Samary. Tel. 516 898 477

Sprzedam śrutownik “Bąk”, spraw-
ny, z silnikiem 7,5, z kablem z wy-

łącznikiem, cena do negocjacji. Tel. 
600 242 596

Mieszalnik półtonowy, reszta in-
formacji pod telefonem. 600 

242 596

Kołpaki do fiata 126p. Tel. 792 
512 363

Sprzedam nowe części do Łady 
2107, Samara. Tel. 516 898 477

Sprzedam bagażnik dachowy do 
Łady 2107, cena 50 zł. Tel. 516 

898 477

Sprzedam rozrzutnik obornika, dwu-
osiowy, w dobrym stanie. Tel. 500 

587 742

Sprzedam przetrząsaczo - zgrabiar-
kę w bardzo dobrym stanie. Tel. 

500 587 742

Opona używana z Żuka 650x16, 
używana, c. 50 zł. Tel. 793 905 211

Kupię półkę do bagażnika do Opla 
Meriva. Tel. 790 532 060

Opony zimowe, kpl. 4 szt., Kleber 
185/65/R15, 6mm, 2017r., uż 3 se-

zony, c. 400 zł/kpl. Tel. 727 736 614

Tanio sprzedam: kultywator, opie-
lacz 6 rzędowy do buraków, ob-

sypnik 3 rzędowy do ziemniaków, 
5-kołowa przetrząsaczo -zgrabiarka, 
cyrkularka z silnikiem i kablem, mły-
nek tzw. Polski. Tel. 537 996 979.

Audi A4 w bardzo dobrym sta-
nie, z małym przebiegiem sprze-

dam lub zamienię na mniejszy. Tel. 
504 130 405

Kupię półkę bagażnika do opla Meri-
va. Tel. 790 532 060

Sprzedam Fergusona 235, pług kul-
tywator, brony. Tel. 665 225 697

Części nowe i używane do Malucha i 
Syreny. Tel. 530 576 436

Sprzedam koparkę z Białorusi i 
osprzęt. Tel. 692 796 377

Sprzedam samochód, Matiz, rok 
prod. 2000, na liczniku 49 tys., ta-

nio. Tel. 84 639 55 39

Koło kompletne do Forda 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

Koło kompletne do Golfa 13 cali, c. 
25 zł. Tel. 793 905 211

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, fiat 126. Tel. 608 074 175

Śrutownik na kamienie 30cm z silni-
kiem lub bez. Tel 84 638 65 45

Koła kompletne 13 do golfa –, cena 
50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz sil-
nik elektryczny. Tel. 517 732 156

Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony używane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Felgi do Citroena, 4-otworowe z 
oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM
Sprzedam lub zamienię mieszka-

nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 
688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod la-

sem. Tel. 537 809 803

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, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

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

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

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

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 wolnorynko-

wa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam lub 
zamienię na parter lub do II piętra 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 działki rolno-budowlane o 
pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szczebrze-

szyna. Tel. 515 796 951

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o pow. 
0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Krynice. 
Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie me-
dia, 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 gospodarczy-
mi na 200-arowej działce w Jarosław-

cu. Tel. 512 890 120

Dom w Łabuniach z budynkami gospo-
darczymi 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

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

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

KUPIĘ 
Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie 

z podjazdem dla niepełnosprawnych. 
Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 70 
tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 
200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 
tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parterze, 
tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowiny. 

Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w Za-

mościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. Tel. 782 324 831

WYNAJEM
Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-

wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 
1000zł tel. 790272559

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, ul. 
Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

Pokój ul. Orla dla jednej lub dwóch osób. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 516 055 166

Wynajmę samodzielną stancję dla 
uczennic lub pracujących w Zamo-

ściu, ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 848.

Wynajmę M3 na Osiedlu Kamienna w 
Zamościu. Tel. 726 645 992

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 537 
996 979

Wynajmę pół domu.  
Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 576 
096 755

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. Tel. 
537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli Justow-
skiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

ZAMIENIĘ

Mieszkanie M3 pierwsze piętro zamie-
nię na szeregowiec za dopłatą. Tel. 

727 736 614

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 
mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 

696 196 411

Zamienię 26m - parter na podobne z 
balkonem - 1 p. lub parter Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 
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NIERUCHOMOśCI

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tys. zl   

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 119 tys.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM ZIEMNIAKI ODMIAN VINETA I RED LADY

TEL. 660 490 920



SPRZEDAM
Okazja, sprzeddam dwie pary nart 

z butami od 8-15 lat. Tel. 885 
750 203

Sprzedam bardzo tanio używa-
na pralkę Amica Comfort Plus tel. 

662 036 198

Wersalkę, 2 fotele, fotel rozkłada-
ny, stolik okrągły, tanio. Tel. 798 

456 030

Betoniarkę “250” tel. 790 272 550. 
Tel. 790 272 550

Terma 80l nowa do ciepłej wody. Tel. 
500 144 310

Lornetkę myśliwską Zaiss 7x50 Pro-
fesjonalna, tel. 604 281 010

Telewizor 21” Thomson, TV naziem-
na+ antena. Tel. 730 348 950

Zestaw stół do kuchni + 4 pufy, dł. 
110 cm, szer. 60, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Wersalkę w dobrym stanie – 220 
zł. Tel. 574 235 637

Płyty gramofonowe, winylowe, hur-
tem od 5-10 zł/ szt. Zamość. Tel. 

730 348 950

Kuchenka mikrofalowa z grilem BMG 
25-4EI tel. 609 204 222

Telewizor do odbioru kablowego 
Daewoo 40” cena symboliczna tel. 

792 512 363

Zamrażarka szafkowa, polar, cena 50 
zł. Tel. 690 445 469

Rozdrabniacz do gałęzi RE 2000, cena 
100 zł. Tel. 690 445 4

Sprzedam stół rozkładany+ 4 krz-
esła oraz drewno na opał. Tel. 519 

448 338.

Sprzedam kanapę skórzaną, 3-os-
obową, stelaż dębowy. Tel. 502 

685 595

Materac przeciwodleżynowy (80 zl), 
chodzik rehabilitacyjny (70 zł), 

stół rozkładany+ blat dodatkowy (100 
zł), dywan strzyżony stan bdb. (100 zł) 
Tel. 796 888 085

Stół kuchenny dębowy z narożnikiem 
tel. 84 638 59 08

Rower męski.  
Tel. 894 638 59 08

Bojler gazowy 80l włoski. Tel 792 
400 306

Kompletne koła do Opla corsy – opo-
ny zimowe. Tel. 792 400 306

Dywan 3,5x 2,50, beż z brązem, cena 
150 zł. Tel. 84 638 59 08

Dwa fotele po 50zł.  
Tel. 84 638 59 08

Sanki drewniane, cena 70 zł. Tel. 84 
638 59 08

Dywan 3x4, beż, jasny brąz. Tel. 605 
554 777

Nowe panele 42m2, jasne szare, 600 
zł. Tel. 605 554 777

Lornetka myśliwska profesjonalna 
7x50 Zaiss Karli, skórzany pokrowiec 

na dubeltówkę. Tel. 604 281 010

Kuchenka gazowa, 4 palniki z 
piekarnikiem, c. 150zł tel. (84) 

638 59 08

Opony zimowe z felgami do forda, 
185/65/14 tel. 692 617 340

Sprzedam okazyjnie: dwukółkę, zna-
ki odblaskowe – drogowe, bet-

oniarkę 150l, piecyki gazowe, but-
le gazowe, 11 i 5 kg, wagę dziesiętną. 
Ceny do uzgodnienia. Tel. 790 272 559

Sprzedam rowery na kołach 26”, 
damskie, męskie. Tel. 792 184 243

Bardzo tanio sprzedam młodzieżowe 
meble, czarne. Tel. 662 036 198

Sprzedam bojler elektryczny, 50 li-
trowy, cena 150 zł. Tel. 515 969 810

Rury, średnica 63 mm, 20 zł/mb. Tel. 
601 096 005

Rzepak jary+ rzepik na olej, 300 kg, 
c. 300 zł/100 kg. Tel. 790 888 846

Szafa 3-drzwiowa, sokowirówka 
+mikser+ młynek. Tel. 664 454 930

Sprzedam sokowirówkę, sokownik, 
dywan 120/130, kuchnia indukcyj-

na. Tel. 790 532 060

Drzwiczki do pieca kaflowego. Tel. 
664 454 930

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951 004

Sprzedam agawy różnej wielkości. 
Tel. 603 951 004

Szafa 2-drzwiowa, biurko pod kom-
puter, stan dobry, c. do uzgodnie-

nia. Tel. 508 079 632

Sprzedam nową kuchenkę elektry-
czną, 4 palniki, piekarnik, cena 180 

zł. Tel.  84 638 05 86

Drzewka orzecha włoskiego, do 
sadzenia, dobra odmiana, 5 zł. Tel. 

793 905 211

Moskitiery na drzwi, brązowa: 
2,22x0,79m, c.100zł, 2,02x0,79m, 

c.100 zł.Tel. 605 098 505

Moskitiera na okno, brązowa 
77,5cmx107,5 cm, c. 50 zł. Tel. 

605 098 505

Śrutownik na małe kamienie, w do-
brym stanie, c. 220 zł. Tel. 793 

905 211

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

Siodło Kulbaka niemiecka z 1941 r. 
Tel. 608 371 851

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

Rower dziecięcy, sprawny, mało uży-
wany. Tel. 508 079 632

Ceownik 120 długości, 6,2 m, 2 szt.  
po 100 zł/szt. Tel. 605 098 505

Ceownik – 160 – 3 m –100 zł. Tel. 
605 098 505

Zegar wahadłowy wiszący, 100 zł. 
Tel. 605 098 505

Sprzedam złotą bransoletę, waga 27 
gram, próba 585. Tel. 516 898 477

Sprzedam dywanik półokrągły, beż 
z brązem, kryształy, wentylator do-

mowy stojący, różne ubrania: kurt-
ki, sukienki letnie, swetry itp. Tel. 660 
004 114

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

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka, butla 
turystyczna. Tel. 507 639 018

Gwintowniki: M12, M12x1,25, M14, 
M16x1,5, M18x1, M20. Tel. 664 

454 930

Kanistry 20l., szafa 3-drzwiowa, ko-
siarka do trawy. Tel. 664 454 930

Telewizor “Toscalux” z 1968, telewiz-
or Sharp. Tel. 84 638 59 08

Drzewka orzecha włoskiego do 
sadzenia, dobra odmiana, 5zł. Tel. 

793 905 211

Lada chłodnicza, tanio. Tel. 608 
646 753

Okazja: witryna narożna (35x35), 
solidna wersalka, tanio. Tel. 608 

646 753

Kanapa 4-osobowa bez funkcji span-
ia+ fotel, nowe, jasny szary. Tel. 

605 554 777

Siatkę ogrodzeniową 50 m+ słupki i 
brama. Tel. 518 628 042

Sprzedam sadzonkę orzecha 
włoskiego 15 szt. Tel. 501 565 019

Silnik 4,5 kw,, 80 kg, 30m bieżących 
kabla na wózku. Tel. 793 905 211

Łóżeczko dziecięce, kanister 20l- 2 
szt., biurko. Tel. 664 454930

Nokia 5310 z klawiaturą, stan ide-
alny, rok gwarancji, cena 160 zł do 

negocjacji. Tel. 505 635 746

Sprzedam obornik od koni, z trans-
portem. Tel. 665 225 697

Nowy licznik Gajgera, prod. ZSRR, 
165 zł. Tel. 793 905 211

Okap kuchenny, biały używany. Tel. 
792 512 363

Przyczepka N126p 250 – za-
rejestrowana. Tel. 721 519 896

Koła rowerowe – kpl. (przód +tył), 
26 cali (z ogumieniem)

Siatka druciana (powlekana), belgi-
jska, wys. 100 cm. Tel. 721 519 896

Dywan 220x170 cm, kolor brąz, beż. 
Tel. 792 512 363

Drewniane skrzydła, okna z szybami, 
5 zł za 1 skrzydło. Tel. 793 905 211

Sprzedam śrutownik bijakowy 5,5 
kW, 550 zł, tapczan dziecinny 100 

zł, kuchenki elektryczne z piekarnik-
iem na prąd 100 zł. Tel. 530 486 525

Sprzedam Reinbow kompletny+ 
urządzenie piorące 5 lat, 4200. Tel. 

605 554 777

Koła do Jubilata, przód 2 szt., tył- 1 
szt. Tel. 792 512 363

Kanistry plastikowe 30-litrowe, uży-
wane 5 zł/szt. Tel. 793 905 211

Orynnowanie dachowe z demontażu 
(stan dobry): rynny ok. 20mb, rury 

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896

Blachy dachowe (trapez) o długoś-
ci nieco powyżej 2mb/szt., 30 mb - 

całość, blachy modułowe (35x72). Tel. 
721 519 896

Konstrukcja pilarki (fabryczna), ta-
nio. Tel. 721 519896

Czyszczarka do drewna- 
płaszczyznowa taśmowa (własnej 

konstrukcji). Tel. 721 519 896

Piecyk gazowy Junkers. Tel. 721 
519 896

Fotele, krzesła, stół, stolik, komoda, 
stół kuchenny, szafki luzem, umy-

walka, zlewozmywak, dywany, wózek 
dziecięcy. Tel. 511 391 965

Odkurzacz Zanussi, Zan Z415, wor-
kowy. Tel. 792 512 363

Zabytkowy trzepak dwustron-
ny, cena do uzgodnienia. Tel. 693 

220 230

Zabytkowy młynek do zboża, cena 
do uzgodnienia. Tel. 693 220 230

Heblarko- grubościówka. Tel. 692 
796 377

Butla na gaz.  
Tel. 792 512 363

Rower dziecinny do 10 lat “Pelikan”. 
Tel. 792 512 363

Telewizor 40”, typ Daewoo. Tel. 792 
512 363

Okulary do czytania +5 oraz +6. Tel. 
792 512 363

Gorczycę “Marynę”.  
Tel. 516 763 618

Bagażnik na rowery – nowy. Tel. 505 
533 878

Silnik 4,5 kW, 80 kg, na wózku, kabel 
30m, cena 850 zł. Tel. 793 905 211

Sprzedam grobowiec dwuosobowy, 
ul. Peowiaków. Tel. 730 004 404

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe, tel. 608 074 175

Dwie nowe kołdry z pierza po 50 zł 
tel. 84 638 59 08

Zegar ścienny “Metron” w drewnianej 
obudowie, 150 zł tel. 84 638 59 08

Cyrkulatka z silnikiem 2,2kW, 2800 
oobr./min, przewód 30mb, piła 

widia. Cena do uzgodnienia tel. 84 
638 59 08

Rolki nr 43, cena 40 zł, tel. 579 
077 696

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

ZWIERZĘTA
Kózka do sprzedania, 3 –letnia, doj-

na. Tel. 791 864 750

Oddam kotkę burę w dobre ręce, 2 - 
miesięczna. Tel. 697 317 790

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysokocielne 
- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

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
Dywan 2x3m w dobrym stanie i stół 

pokojowy. Tel. 790 532 060

Koło kompletne lub oponę 155 R15 od 
Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur,  
tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofalówkę. 
Tel. 790 532 060

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
Oddam wersalkę niebieską. Tel. 662 

036 198

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 605 

049 740

Szukam wspólnika do robienia wędlin 
na potrzeby własne. Tel. 574 235 637

Odstąpię 30 skrzydeł okiennych i 6 
drzwiowych z rozbiórki, 500 zł. Tel. 

84 627 00 61

Przyjmę używaną pralkę, nie mam za 
co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

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

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

kupić. Tel. 695 958 316

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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Wolny po 50-tce, samotny pozna pa-
nią wolną, na jesien życia. Nieza-

leżny pod każdym względem. Tel. 721 
945 454

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem w 

czerwonych beretach), lat 53, zwiąże się 
na stałe z kobietą, która mieszka na wsi, 
z dala od cywilizacji. Tel. 507 530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna Pa-
nią w stosownym wieku, 22-400. 

Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humo-

ru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam na 
list od miłej i sympatycznej kobiety. Mile 
widziane zdjęcie. Czekam na twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

TOWARZYSKIE

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych. Mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem. Na 4 
godziny 

Kopanie działki. Pilne  
tel. 513 042 729

Prace: wycinka drzew, naprawy ogro-
dzie, spawanie, naprawy w domu. 

Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad starszą 
osobą, posiadam referencje, praca 

całodobowa. Tel. 510 691 982

Poszukuję pracy jako opiekunka oso-
by starszej, posiadam referencje. Tel. 

515 954 612

Podejmę każdą pracę, mam zawód 
stolarza. Tel. 509 478 9 

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

514 568 954

Podejmę pracę fizyczną, po południu. 
Tel. 784 990 092

Szukam pracy jako opiekunka osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka, posia-
dam doświadczenie. Tel. 514 568 954

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, gotowa-
nie, drobne zakupy. Tel. 84 530 34 29

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. 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

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

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

wo jazdy kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 
501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w 
charakterze opiekunki. Tel. 515 

954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

PRACA

Różne
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REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #5, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania: Nowy 

Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczać do Redakcji, ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość
Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #3/2022: „Jeden krótki ciąg słów”, 
ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pan Andrzej Swacha  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 8 lutego 2022 roku  
w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 01.02 do 12.02.2022 r.

Pizza Feliciana 
Dr.Oetker
320 g - 360 g, mix smaków
cena za 1 kg = 19,14 - 21,54
Pizza Feliciana Margherita - 599

335 g, cena za 1 kg = 17,89

689
1 opak.

Boczek carski
Animex

1499
1 kg

Pierniki 
w czekoladzie 
z nadzieniem
200 g, 2 smaki
cena za 1 kg = 10,75

215
1 opak.

Miód wielokwiatowy 
Królowa Pszczół
CD
1 kg

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

12 1 szt.
99

10 1 szt.
99

Max. 1 szt.
z kuponem


