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W związku z obowiązującym od czwartku, 
16 kwietnia nakazem zakrywania ust i no-
sa w miejscach publicznych, Wójt Gminy 

Zamość Ryszard Gliwiński podjął decyzję o zaku-
pie i nieodpłatnym przekazaniu mieszkańcom 14 
000 maseczek wielokrotnego użytku. Na jedno 
gospodarstwo domowe przypadną dwie masecz-
ki. Ich zakup zostanie sfinansowany z gminnych 
środków zarządzania kryzysowego.

- Maseczki ochronne rozwozić będą Strażacy z Jed-
nostek OSP Gminy Zamość. Aby nie stwarzać dodatkowe-
go zagrożenia zdrowotnego strażacy nie będą wcho-
dzić na posesje. Pozostawią maseczki w skrzynkach 
pocztowych i na ogrodzeniach posesji. Jadąc przez So-
łectwo Strażacy będą w miarę możliwości i warunków 
używać sygnałów dźwiękowych. Maseczki dostarczane 

będą do około 7000 gospodarstw domowych przez 12 
zespołów Strażaków. To poważne wyzwanie logistyczne 
realizowane będzie przez Strażaków w warunkach wo-
lontariatu. – informuje wójt Ryszard Gliwiński i ape-
luje do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Maseczki ochronne będą dostarczane miesz-
kańcom Gminy Zamość według poniższego 
harmonogramu:

W dniach 20 – 21 kwietnia 2020 roku (ponie-
działek – wtorek) maseczki otrzymają Sołectwa: 
Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Wysokie, 
Chyża, Sitaniec, Pniówek, Białowola, Zalesie, Lipsko 
Kosobudy, Lipsko, Wierzchowiny, Skaraszów, Wól-
ka Wieprzecka, Hubale, Mokre, Skokówka, Zwód-
ne, Żdanówek.

 W dniach 22 – 23 kwietnia 2020 roku (środa – 
czwartek) maseczki otrzymają Sołectwa: Sitaniec 
Wolica, Sitaniec Kolonia, Borowina Sitaniecka, Łapi-
guz, Lipsko Polesie, Wieprzec, Zarzecze, Wychody, 
Żdanów, Płoskie, Siedliska, Zawada, Szopinek, Jatu-
tów, Wólka Panieńska, Kalinowice.

W podanych dniach mieszkańcy gminy powin-
ni sprawdzać skrzynki pocztowe i ogrodzenia pose-
sji. Na ogrodzeniach strażacy pozostawią maseczki 
w  jednorazowych foliowych reklamówkach, we-
wnątrz których znajdą się maseczki w zamkniętym 
foliowym opakowaniu.

W ubiegłym tygodniu przy „zielonym ry-
neczku” na osiedlu Orzeszkowej stanął 
pierwszy w Zamościu automat, w któ-

rym możemy zakupić jednorazowe 
maseczki ochronne. Ten masecz-
komat to inicjatywa prywatna, 
ale automaty z maseczkami za-
mierza ustawić także zamoj-
ski magistrat. Jak zapowiada 
prezydent Wnuk – urządze-
nia zostały już zamówione 
i wkrótce pojawią się w kil-
ku punktach miasta.

Pierwszy w Zamościu masecz-
komat zainstalowano w środę (15.04) 
w okolicy targowiska przy ul. Orzeszkowej. 
W automacie tym kupimy jednorazowe, trójwar-
stwowe maseczki medyczne i ochronne. Do wybo-
ru mamy dwu-, trzy- i 4-paki. Płatności można doko-
nać wyłącznie gotówką. Za jednorazową maseczkę 
trójwarstwową zapłacimy od 4 do 6 zł.

Miasto zamówiło cztery maseczkomaty

Już niebawem na terenie Zamościa pojawią się 
kolejne maseczkomaty. Cztery takie urządzenia za-

mówiły bowiem władze miasta.

- Automaty z maseczkami znajdą się w czte-
rech punktach miasta. Będzie można w nich 

nabyć maseczki wielorazowego użytku, któ-
re będzie można prać i prasować. Masecz-
ki będą od lokalnych producentów. Oprócz 
maseczek w automatach tych będą również 

żele, rękawiczki oraz całe zestawy produk-
tów ochrony osobistej. - poinformował Pre-

zydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Jak zapowiedział prezydent - produkty te bę-
dą sprzedawane „po kosztach”, bez marży.

Maseczkomaty te staną przy Rynku Nowego 
Miasta, na terenie hubu komunikacyjnego przy ul. 
Peowiaków, przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Za-
moyskiego) oraz obok przychodni na ul. Kilińskiego.

Miasto Zamość poszukuje osób chętnych do 
podjęcia pracy w zastępstwie w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Żdanowskiej i ul. Radzieckiej 
w Zamościu. Co ważne - nie mogą to być osoby pra-
cujące w innych placówkach opieki zdrowotnej.

Dom Pomocy Społecznej prowadzi Zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Znaczna 
część podopiecznych to osoby starsze i leżące, dla-
tego tak ważne jest by osoby, które odpowiedzą na 
apel, posiadały przygotowanie zawodowe. Z chęt-
nymi do podjęcia pracy, Zgromadzenie jako praco-
dawca zawrze stosowną umowę (warunki płacowe 
ustala Zgromadzenie), zapewni również odpowied-
nią ilość środków ochrony osobistej.

- Do DPS na bieżąco są dowożone kombinezony 
ochronne, rękawice, maseczki, ale to właśnie tych środ-
ków ochrony potrzeba najbardziej, dlatego najwięk-
szą pomoc, jakiej mogą udzielić sponsorzy czy osoby 
prywatne, jest dostarczenie lub sfinansowanie zakupu 
tych materiałów - mówi Zastępca Prezydenta Zamo-
ścia Małgorzata Bzówka.

Dla osób, które zdecydują się podjąć pracę w pla-
cówce, Miasto Zamość zapewni tymczasowe zakwa-
terowanie, by pracownicy nie wracali do swoich 
domów i nie narażali bliskich na ryzyko zakażenia. 
Dowóz z miejsca zakwaterowania do DPS również 
będzie zorganizowany przez Miasto. Do Domu Po-
mocy Społecznej dostarczane są posiłki przygoto-

wane przez Centrum Integracji Społecznej, a dania 
są dostosowane do diety podopiecznych. Dowozem 
posiłków dla pensjonariuszy i personelu zajmują się 

żołnierze zamojskiego 25 Batalionu Lekkiej Piecho-
ty i Straż Miejska.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Domu 
Pomocy Społecznej w Zamościu proszone są o kon-
takt pod numerami tel.: 84 639 07 06, 504 825 352, 
727 420 040.

Miasto Zamość dziękuje wszystkim sponsorom 
i osobom prywatnym, które finansowo lub rzeczo-
wo, poprzez dostarczenie środków ochrony osobi-
stej, wspierają Dom Pomocy Społecznej w Zamościu.

źródło: UM Zamość



Pilnie potrzebna jest krew grupy BRh+ dla 
emerytowanej pielęgniarki. Kobieta cho-
ruje na ostrą białaczkę szpikową, jest le-

czona w zamojskim „starym” szpitalu. Z prośbą, 
za naszym pośrednictwem, zwraca się jej córka.

„Moja mama pilnie potrzebuje krwi ma ostrą 
białaczkę szpikową i grozi jej krwotok wewnętrz-
ny. Przez koronawirusa ludzie nie oddają krwi 
i brakuje jej w szpitalu. Moja mama jest emeryto-
waną pielęgniarką, kiedyś sama wiele pomagała 
ludziom, dziś ona potrzebuje pomocy.” - pisze cór-
ka kobiety i apeluje o oddawanie krwi dla swojej 
mamy: „Potrzebna jest grupa krwi BRh+, ale może 
być też inna grupa, w stacji krwiodawstwa zosta-
nie zamieniona. Za każdą pomoc i każdego daw-
cę niezmiernie dziękuję!”

Każdy, kto chciałby oddać krew dla chorej ko-
biety, powinien w punkcie pobrań podać jej da-
ne. Pacjentka to Marta Leśniak ur. 29.07.1955, le-
czona jest w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym 
na Oddziale Hematologicznym. 

Krew można oddać w całej Polsce wystarczy 
podać dane kobiety. Najbliższe centrum Krwio-
dawstwa jest w budynku Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu (Al. Jana Pawła II 10, tel. 84-
677 32 05, 84-677 33 33, 84-677 32 00). Rejestra-
cja dawców prowadzona jest od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:00 -13:00.

Gmina Zamość dba o mieszkańcówGmina Zamość dba o mieszkańców

Koronawirus w „Białym Domku”Koronawirus w „Białym Domku” Maseczki z automatuMaseczki z automatu

Poszukiwani do pracy w DPSPoszukiwani do pracy w DPS

Apel o krewApel o krew

Polowe Izby PrzyjęćPolowe Izby Przyjęć

O 15 nowych przypadkach zakażenia koro-
nawirusem SARS-CoV-2 w powiecie zamoj-
skim, poinformowały w środę (15.04) służ-

by prasowe wojewody lubelskiego. Jak się okazuje, 
wszystkie mają związek z Domem Pobytu dla Osób 
Chorych, Niesamodzielnych oraz Starszych „Biały 
Domek” w Majdanie Ruszowskim (gm. Łabunie).

„Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 w powiecie zamojskim dotyczą: dwóch męż-
czyzn w wieku powyżej 61 lat, sześciu kobiet w wieku po-
wyżej 61 lat, dwóch kobiet w przedziale wieku 41-60 lat, 
mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat, kobiety w prze-
dziale wieku 21-40 lat oraz trzech mężczyzn w przedziale 
wieku 21-40 lat.” - takie informacje przekazała w środę 
(16.04) Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy Woje-
wody Lubelskiego.

Jak się dowiedzieliśmy, wszystkie te przypadki ma-
ją związek z Domem Pobytu dla Osób Chorych, Niesa-
modzielnych oraz Starszych „Biały Domek” w Majdanie 
Ruszowskim. Magdalena Smolińska - Kornas, rzecz-
nik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemio-
logicznej w Lublinie, potwierdziła, że zarażonych jest 

ośmiu pensjonariuszy i trzy osoby z personelu Domu 
Pobytu dla Osób Chorych, Niesamodzielnych i Star-
szych „Biały Domek” w Majdanie Ruszowskim. Pozo-
stałe cztery osoby to rodzina i przyjaciele personelu.

Czterech pensjonariuszy z pozytywnym wynikiem 
trafiło do szpitala w Biłgoraju, czterech pozostałych do 
szpitala w Tomaszowie Lubelskim. W szpitalu są także 
dwie osoby z personelu – jedna w Tomaszowie Lubel-
skim i jedna w Chełmie. Pozostałe cztery osoby z wyni-
kiem pozytywnym przebywają w szpitalu w Chełmie.

U siedmiu pozostałych pensjonariuszy wynik te-
stów na koronawirusa był ujemny, ale badania mają 
zostać jeszcze powtórzone.

Przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II 
w Zamościu oraz przy NU-MED Centrum Dia-
gnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu 

powstały tymczasowe, polowe izby przyjęć. Roz-
stawieniem namiotów, które służyć będą do tzw. 
triażu, czyli wstępnej segregacji pacjentów, zajęli 
się zamojscy strażacy.

Namioty służyć będą jako miejsca bezpiecznej 
segregacji i separacji osób przed przyjęciem na izby 
przyjęć, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2.

Rozdawali maseczkiRozdawali maseczki
„Zamaskuj sąsiada” - pod takim hasłem w piątek 
(17.04) na Rynku Wielkim rozpoczęła się akcja prze-
kazywania mieszkańcom Zamościa darmowych, 
jednorazowych maseczek ochronnych. W mia-
sto wyruszyli wolontariusze, którzy będą rozda-
wać maseczki wszystkim, którzy ich potrzebują. 

Maseczki (na początek ok. 7 tys. sztuk) będzie roz-
dawać Policja i Straż Miejska, a za pośrednictwem Za-
mojskiej Rady Seniorów zostaną przekazane najstar-
szym mieszkańcom miasta.

- Cały czas opiekuję się osobami starszymi i widzę, 
że niestety są niezdyscyplinowane, wychodzą z domu, 
mimo, że opiekuje się nimi wojsko, wolontariusze i za-
opatrują we wszystko, co jest potrzebne. Niektórzy z se-
niorów nie mają maseczek, szyją je sami, ale zdarza się, 
że robią to niewłaściwie lub z nieodpowiednich mate-
riałów, więc trzeba im pomóc, żeby byli bezpieczni - mó-
wiła Przewodnicząca Zamojskiej Rady Seniorów Kry-
styna Rybińska- Smyk odbierając partię maseczek 
uszytą przez panie z Zamościa i Kół Gospodyń Wiej-
skich z okolicznych gmin.

- Maseczki trafiły do radiowozów Policji i Straży Miej-
skiej i jeśli funkcjonariusze zobaczą kogoś bez maseczki, 
to będą ją takim osobom wręczać. Mamy wystarczająco 
dużo materiałów i chętnych pań szyjących, choć gdyby 

ktoś chciał dołączyć do akcji - to serdecznie zaprasza-
my, maseczki będą sukcesywnie rozdawane mieszkań-
com, postaramy się zaopatrzyć w nie jak największą li-
czę osób - mówi Przewodniczący Rady Miasta Zamość, 
inicjator akcji Piotr Błażewicz.

Przypomnijmy, że od 16 kwietnia każda osoba 
w miejscu publicznym ma obowiązek zasłaniania 
ust i nosa poprzez noszenie maseczki, szalika czy 
chustki. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znaj-
dują się np. na ulicach, w urzędach, sklepach itd. Za-
słanianie nosa i ust nie zwalnia z konieczności zacho-
wania odpowiedniego dystansu (minimum 2 metry).



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został znów wy-
dłużony. Okres pobierania świadczenia w związ-
ku z przeciwdziałaniem Covid-19 przysługuje 
obecnie do 26 kwietnia. 

Nowe rozporządzenie Rady Mi-
nistrów, które pozwala dalej korzy-
stać z dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego, obowiązuje z mocą od 9 
kwietnia. Zgodnie z nim zasiłek opie-
kuńczy przysługuje na czas zamknię-
cia żłobków, przedszkoli, szkół, klu-
bów dziecięcych i innych placówek, 
do których uczęszczają dzieci, nie dłużej niż do 26 
kwietnia. Zasiłek przysługuje ubezpieczonym ro-
dzicom dzieci do ukończenia 8 lat oraz opiekunom 
starszych dzieci, jeśli mają odpowiednie orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Zasiłek dostaną również 
ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepeł-
nosprawnych, które nie mogą uczęszczać do pla-
cówki, bo jest zamknięta z powodu koronawirusa.

Żeby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć u pra-
codawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o spra-
wowaniu opieki nad dzieckiem. Prowadzący własną 
działalność gospodarczą przekazują oświadczenie 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębior-

cy mogą je wysłać przez internet, za 
pomocą Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE ZUS).

Osoby, które jeszcze przed wy-
dłużeniem zasiłku złożyły wniosek na 
nowy okres, nie muszą tego robić po-
nownie. Na jego podstawie otrzyma-

ją kolejne świadczenie. Dodatkowego 
zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni opieki w ro-
ku kalendarzowym przyznawanego na ogólnych 
zasadach. Jeżeli rodzic złożył wniosek o opiekę na 
ogólnych zasadach, to będzie on potraktowany jak 
oświadczenie w sprawie dodatkowego zasiłku i nie 
pomniejszy puli 60 dni. Więcej na ten temat na oraz 
wzór oświadczenia jest na www.zus.pl.

 Małgorzata Korba, rzecznik ZUS 
w województwie lubelskim

Tarcza antykryzysowa, to pakiet instrumentów 
wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, 
zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzed-
siębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, 
którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz 
ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się 
w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzę-
dach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu moż-
na składać wnioski o:

• jednorazową pożyczkę na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,

• dofinansowanie przedsiębiorców będą-
cych osobą fizyczną niezatrudniających 
pracownika w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych,

• dofinansowanie części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne u mikroprzedsiębiorców, ma-
łych i średnich przedsiębiorców w przy-
padku spadków obrotów gospodarczych,

• dofinansowania części kosztów wyna-
grodzeń pracowników oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubez-
pieczenia społeczne dla organizacji po-
zarządowych lub podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie 
w przypadku spadku przychodów z działal-
ności statutowej w następstwie wystąpie-
nia COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczegól-
nych form pomocy dostępne są na stronie interne-
towej Urzędu https://zamosc.praca.gov.pl/ oraz 
pod numerami telefonu: 692 403 759; 84 638 33 
64; 84 638 33 66.

[materiał PUP Zamość]

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie zwraca się z apelem do tzw. 
„ozdrowieńców”, czyli osób, które zwalczyły ko-
ronawirusa, o oddawanie osocza, które wspo-
może proces leczenia chorych na SARS-CoV-2.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie apeluje by osoby, które :

Zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu 
COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od 
ustąpienia objawów, oraz dwukrotnie ujemnego wy-
niku badania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2

Osoby po zakażeniu, bez objawów chorobowych, 
u których stwierdzono dwukrotnie ujemny wynik ba-
dania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2

Zgłosiły się do Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Lublinie pod numer telefo-
nu 509 169 059 w celu umówienia na oddanie osocza 
dla potrzeb leczniczych w celu wspomagania leczenia 
innych osób z ciężkim objawami COVID-19.

Pomóżmy sobie wzajemnie zwalczyć epidemię 
koronawirusa!

Pomóż w walcePomóż w walce

Pożar w SitańcuPożar w Sitańcu

Wydłużony zasiłek opiekuńczyWydłużony zasiłek opiekuńczy

XX Ogólnopolski Festiwal Herbertowski, którego 
eliminacje odbywały się na początku marca 2020 
w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa 
Herberta w Lublinie, okazał się wyjątkowo szczę-
śliwy dla uczennic Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Zamościu. Alicja Przygon otrzymała 
Grand Prix festiwalu w kategorii plastycznej, Ka-
rolina Szyduczyńska II nagrodę w kategorii filmo-
wej, natomiast Olga Goworek III nagrodę w kate-
gorii plastycznej. Wszystkie uczennice do konkursu 
przygotowywała pani Małgorzata Godzisz.

Tegoroczna edycja festiwalu odbywała się pod ha-
słem „Podróż w twórczości Zbigniewa Herberta”. Poeta 
kiedy tylko mógł wędrował. Nie była to zwyczajna tu-
rystyka. Podróże Herbert traktował jako spotkania czy 
nawet konfrontacje ze światem. Wielokrotnie podkre-
ślał, że musimy uczyć się pokory wobec świata, dostrze-
gać jego różnorodność. Rozmaite realizacje podróży w 
twórczości Herberta każą nam odczytywać ją w kate-
gorii egzystencjalnej: jako życie, w którym nie jest waż-

ny cel podróży, ale samo podróżowanie. Peregrynacje 
Herberta otwierają nas na doznawanie piękna, kierują 
w głąb historii, kultury i własnego wnętrza. To podró-
żowanie w czasie i przestrzeni.

Ten trudny temat uczennice opracowały metodą 
przekładu intersemiotycznego - przekładu znaków 
słownych na obrazowe. Technika ta pozwoliła na stwo-
rzenie syntetycznego skrótu myślowego, zawierające-
go sedno przesłania utworu poetyckiego. W niezwykle 
trafny sposób udało się uchwycić Alicji temat zawarty 
w wierszu „Podróż”, co zaowocowało nagrodą Grand 
Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego. Ka-
rolina zdobywczyni II miejsca, pracując tą samą meto-
dą zinterpretowała wiersz „Miasteczko”, natomiast Olga 
– zdobywczyni III miejsca dokonała przekładu interse-
miotycznego wiersza „Szeptem”.

Honorowy patronat nad festiwalem sprawowała 
Katarzyna Herbert - żona poety. Ze względu na pan-
demię tegoroczne ogłoszenie laureatów odbyło się 6 
kwietnia drogą online.

W miejscowości Sitaniec pożar strawił 
garaż, budynek gospodarczy oraz fo-
liowy tunel. Spłonęły również znaj-

dujące się wewnątrz tych pomieszczeń meble, 
sprzęt do obróbki drewna oraz inne urządze-
nia elektryczne. Wstępnie straty oszacowano 
na 400 tys. złotych

Do pożaru zabudowań gospodarczych w miej-
scowości Sitaniec doszło w środę (15.04). Dyżurny za-
mojskiej komendy PSP został powiadomiony o zda-
rzeniu ok. godziny 10:00. Na miejsce skierowano 
zastępy PSP i OSP. 

- Po dojeździe stwierdzono, że intensywnym poża-
rem objęty jest kompleks budynków gospodarczych (ga-
raż murowany, 2 garaże stalowe oraz tunel ogrodniczy), 
w których zorganizowano warsztat stolarski renowacji za-
bytkowych mebli. Płomienie wydobywały się przez okna 
garażu, objęły też jego cały dach. Bezpośrednio zagrożo-
ne były dwa pobliskie budynki mieszkalne. Strażacy przy-
stąpili do działań gaśniczych, w tym działań w obronie 

budynków mieszkalnych. – relacjonuje mł. bryg. Andrzej 
Szozda, oficer prasowy KM PSP w Zamościu.

W obiektach zmagazynowana była duża ilość 
starych mebli (antyków) przeznaczonych do reno-
wacji. Ze względu na dużą dynamikę rozwoju pożaru 
do zdarzenia skierowano kolejne zastępy. Utrudnie-
niem w działaniach był silny i porywisty wiatr wieją-
cy w stronę budynków mieszkalnych. Po przygaszeniu 
ognia przystąpiono do prac rozbiórkowych nadpalonej 
konstrukcji dachu oraz wyniesiono nadpalone meble 
i narzędzia stolarskie na zewnątrz budynku i następnie 
dogaszono. Uratowano pobliskie domy mieszkalne.

- Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mógł 
być nieszczelny przewód kominowy. Wstępnie straty 
oszacowano na kwotę 400 tys. złotych. Na pożar po-
dano 5 prądów wody, której zużyto ok. 60m3. Spaleniu 
uległ kompleks budynków, maszyny i narzędzia stolar-
skie, elektronarzędzia, meble antyki. – informuje rzecz-
nik zamojskiej straży.

Niestety podczas działań ratowniczo-gaśniczych 
odnotowano dwa lekki wypadki: prawdopodobne 

skręcenie stawu skokowego oraz zaburzenie widze-
nia po uderzeniu głową o oparcie krzesła (podczas 
ewakuacji mienia). Obaj ratownicy zostali przewie-
zieni do szpitala.

W działaniach trwających 3 godz. wzięło udział 
5 zastępów PSP (17 ratowników) z JRG Zamość oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne z: Bortatycz, Czołek i Si-
tańca (14 ratowników).  

Wyjaśnieniem dokładnych okoliczności i przyczyn 
pożaru zajmuje się policja. 

Na stronie zrzutka.pl córka właściciela spalone-
go obiektu rozpoczęła zbiórkę pieniędzy pod hasłem 
„Pomóżmy tacie odbudować warsztat!”. „Mój tata 
odkąd pamiętam zajmował się renowacją mebli. Da-
wał nowe życie czemuś, co ktoś uznał za niepotrzebne. 
Zamiast wyrzucać na śmietnik - tworzył coś nowego. 15 
kwietnia 2020 pożar strawił cały jego warsztat. Pomóż-
my odbudować to, na co mój tata pracował całe życie. 
Wierzę, że dobro wraca. Liczy się każda złotówka.” –na-
pisała córka mężczyzny.



Z dniem 15 kwietnia, lubelski komendant 
wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Grzegorz 
Alinowski powołał bryg. mgr 

inż. Tomasza Burcona, dotychcza-
sowego naczelnika Wydziału Ope-
racyjno-Szkoleniowego zamojskiej 
komendy, na stanowisko zastęp-
cy komendanta miejskiego PSP 
w Zamościu.

Dotychczasowy zastępca ko-
mendanta miejskiego PSP w Zamo-
ściu,st. bryg. Mirosław Michoński, 
również z dniem 15 kwietnia br., zo-
stał komendantem powiatowym PSP 
w Tomaszowie Lubelskim. 

Bryg. Tomasz Burcon w 1997 r. ukończył Szko-
łę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i podjął 
służbę w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicz-
nym ówczesnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Zamo-

ściu, w kolejnych latach pełnił służbę w pionie ope-
racyjnym. Od 2004 r., objął stanowisko naczelnika 

Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. 

Zgodnie z funkcjonującym re-
gulaminem organizacyjnym za-
stępca komendanta miejskiego 
PSP będzie sprawował nadzór nad 
funkcjonowaniem: Wydziału Ope-
racyjno-Szkoleniowego, Wydziału 
Kwatermistrzowsko-Techniczne-
go, Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Zamościu, Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej w Szczebrzeszynie 
oraz Czasowym Posterunkiem PSP 
w Krasnobrodzie. 

O zmianach w dowództwie strażaków poinfor-
mował oficer prasowy KM PSP w Zamościu mł. bryg. 
Andrzej Szozda.



Perfekcyjnie zobrazowały HerbertaPerfekcyjnie zobrazowały Herberta

Tarcza na koronawirusaTarcza na koronawirusa

Nowy zastępca komendantaNowy zastępca komendanta
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SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 62 m 
na 2 piętrze bezczynszowe 
umeblowane na nowym osie-
dlu, tel. 881600406

 X 1 ha, Horyszów Polski. Tel. 
84 62 732 40

 X Działka 22 ary Chomęciska 
Małe. Wszystkie media. 
Wydane warunki zabudo-
wy. 60000zł tel. 531362025

 X Dom, stodoła, obora, działka 
1,68 ha. Anielpol 22, 22-310 
Krasiczyn. Tel. 511 797 664

 X Garaż z kanałem, ul. 1 - maja, 
18 m². Tel. 792 516 055

 X Mieszkanie  54m² w Zamościu, 
parter, ul. Peowiaków. Tel. 
608 381 574

 X Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola 
w gm. Tarnawatka oraz las 
0,75 ha w gm. Krasnobród. 
Tel. 696 815 510 

 X Działka 0,31 ha pod budo-
wę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Centrum 
Zamościa, uzbrojona. Tel. 
509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Zamość 
Osiedle Królewskie, ul. 
Batorego. Tel. 664 334 746

 X Działka bud. 20 arów, Wólka 
Panieńska. Tel. 502 226 573

 X Sprzedam parter domu, 
Zamość, ul. Waryńskiego, 
210 tys. zł. Tel. 604 333 646

 X Domek letni góralski na 
ogrodzonej  działce w 

Krasnobrodzie. tel. 602 
189 760

 X Dom z budynkami gospo-
darczymi. Tel. 662 547 449

 X Działkę rolną o pow. 3 ha, po-
łożona przy asfaltowej dro-
dze gminnej w miejscowo-
ści Płoskie. Tel. 504 562 058

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie w Zamościu. 
Jeden lub dwa pokoje. tel. 
516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 

ewentualnie mieszkanie. 
Tel. 739 409 674

 X Kupię siedlisko, działkę, pole 
na Roztoczu. Tel. 601 206 529

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu 
(do 40 m²). Tel. 501 055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 
0,65 ha w Wychodach. tel. 
784 646 234

 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

 X Kupię małą działkę rekre-
acyjną albo ogródek dział-
kowy - Zamość i okolice. Tel. 
793 061 934

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
do II p. Lub z windą, do 40 
m², może być do remontu, 
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SPRZEDAM
 X Pralka Frania, c. 120zł, łózko 
polowe składane, c.100zł. 
Tel. 84 638 05 86

 X Telewizor Panasonic TX-28 
MK1P, 32 cale, r. Prod. 99, 
c. 70 zł. Tel. 572 623 102

 X Dwa fotele tapicerowane, 
tanio. Tel. 501 055 957

 X Narożnik duży, pojemnik 
na pościel, c.350 zł. Tel. 
579 077 696

 X Śrutownik żarnowy. Tel. 
84 61 860 61

 X Sprzedam torbę sportową 
dużą, „Prince”, c. 35 zł. Tel. 
791 137 235

 X Vidaron 9 l. do drewna, 
ochronno- dekoracyjny w 
oryginalnym opakowan-
iu. Tel. 84 671 34 37

 X Piękna suknia ślubna, 
rozmiar 40-44, okazja. Tel. 
605 168 003 

 X Sprzedam pralkę typu 
„Frania”, tanio. Tel. 605 
168 003

 X Trzy pralki automatyczne, 
- 350 zł, imadło średnie - 
120 zł. Tel. 530 486 525

 X Łóżeczko drewniane z 
materacem, kuchenka 
gazowa, zlewozmywak. 
Tel. 698 479 302

 X Dwa siedzenia konne - 300 
zł, zegar ścienny - 120 zł, 
imadło do rur, kompletne. 
Tel. 530 486 525

 X Kojce szt. 2 dla psów - 
dużego i małego. Klatki dla 
gołębi szt. 2, urządzenie do 
załadunku bel, udźwig 4 
t. Tel. 515 796 951

 X Parnik węglowy 100 l, bec-
zka 200 l szt. 6, zamrażar-
ka nowa, pralka automaty-
czna, bale deski - sosna. 
Tel. 515 796 951

 X Słoma w belach 120, siec-
zkarnia cala metalowa - 
nowa, WÓZ na kołach 15 
- trach z beczką do gno-
jówki. Tel. 515 796 951

 X Silnik elektryczny 6,7 kW z 
reduktorem obrotów. Tel. 
513 434 633 

 X Rury ściekowe 16 m, kana-
pa narożna, stół, krzesła, 
leżanka lekarska, waga 
lekarska. Tel. 696 815 510

 X Młynek rafowy z silnik-
iem 1,5 kW, śrutownik na 
konia, szatkownica elek-
tryczna. Tel. 536 772 779

 X Sprzedam pompę pali-
wową do Ursusa C-328, 
c. 350 zł. Tel. 535 424 482

 X Łóżko metalowe, szt. 2, 
dąb „ w pniu”,42 3 mb, 30 
2,5 mb. Tel. 505 533 878

 X Pompa do szamba 500l. 
na min., elektryczna, 3 faz. 
Tel. 886 756 302

 X Zawiesia linowe 4-hakowe, 
dł. 1,5 - 2 m, nieużywane. 
Tel. 509 945 093

 X Farba Dulux, tropikalne 
słońce, 20 l., połowa ceny. 
Tel. 535 495 484

 X Zestaw podtynkowy „Grohe”, 
grzejnik łazienkowy, sedes, 
jak nowe. Tel. 84 638 59 08

 X Ule warszawskie zwykłe 
(4-letnie). Tel. 660 358 211

 X Stare zegary, duże poroża. 
Tel. 660 358 211

 X Fotel do masażu, kolor 
jasny, kremowy. Tel. 660 
358 211

 X Dwa fotele, kolor jasny, 
kremowy (lekkie). Tel. 660 
358 211

 X Szatkownica duża, ręczna, 
na 4 noże, z szufladą. Tel. 
84 638 65 45

 X Rower damka 28”, przer-
zutki. Tel. 664 334746

 X Manekin na bluzki - tors 
damski. Tel. 609 091 561

 X Manekin stojący na odzież. 
Tel. 609 091 561

 X Wieszak na odzież - gon-
dola. Tel. 609 091 561

 X Słoma bele 120, cyrkular-
ka + 2 piły fi 80, kantów-
ka + bale i deski. Tel. 515 
796 951

ZWIERZĘTA
 X Piękny czarny kot, ok. 2 
lata, porzucony, szuka 
domu. Tel. 507 921 302

 X Budę ocieplaną z przed-
sionkiem, dla dużego psa. 
Tel. 600 443 398

 X Sprzedam klacz zim-
nokrwistą, 5 letnia źreb-
na, chodzi w zaprzęgu, 
nie boi się ruchu uliczne-
go Tel. 665 225 697 

 X Amstaf suczka, 8 tygod-
ni, ojciec z rodowodem 
szaro-biała. Oddam. Tel. 
512 070 881

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę stołową 
lub tokarkę. Tel. 600 894 089

 X Zamienię kajak wędkar-
ski na sprzęt budowlany. 
Tel. 790 217 963

KUPIĘ
 X Drzwi wewnętrzne, prawe, 
2 szt., proszę dzwonić wiec-
zorem. Tel. 721 519 896

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Rower do ćwiczeń w domu. 
Tel. 515 967 381

 X Namiot handlowy 2x3 lub 
3x3 m, może być uszko-
dzony. Tel. 721 086 818

 X Domek dla dzieci drewnia-
ny, na działkę. Tel. 720 
742 461

 X Kupię dorosłą samicę pa-
wia. Tel. 604 201 213

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes 
kilkuletni. Tel. 793 061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowozem. 
Tel. 530 558 450

 X Kupię przęsła płotu z roz-
biórki. Tel. 608 738 826

 X Mały silnik spalinowy 2,5 
do łodzi, sprawny. Tel. 602 
247 516

 X Kupię wersalkę w dobrym 
stanie. Tel. 500 083 159

 X Kupię okno dachowe, 
może być z demontażu, 
Zamość, kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 3722

INNE
 X Przyjmę używaną wieżę 
na płyty. Tel. 695 958 316

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

 X Oddam meble za darmo. 
Tel. 02 253 628

 X Przyjmę za darmo uży-
wany rower męski, koła 
28. Nie mam za co kupić. 
Tel. 695 958 316

 X Oddam za darmo tap-
czanik jednoosobowy, 
w stanie dobrym. Tel. 
602 802 212

 X Oddam gruz w Zamościu. 
Tel. 605 551 413

 X Przyjmę ziemię z wyko-
pu. Tel. 518 310 895

 X Przyjmę ziemię i gruz. 
Zamość, ul. Fredry (boczna 
Lipskiej). Tel. 505 635 746

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  
Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy:  
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo
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płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie. Tel. 84 627 52 78

 X Kupię mieszkanie do II pię-
tra, płatne od reki. Tel. 664 
927 841

 X Kupię mieszkanie w Zamościu 
do 45 m² do II piętra. Może 
być do remontu. Dobrze pła-
cę. Tel. 798 643 775

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie, parter. Tel. 84 627 52 78

WYNAJMĘ 
 X Szukam domu do wyna-
jęcia w Zamościu. Tel. 669 
747 294

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej i pięknej okolicy 
Zamościa. Tel. 666 627 303

 X Szukam domu do wynaję-
cia dla rodziny w Zamościu 
lub okolicy. Tel. 737 919 849

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę kawalerkę dla 1 
os., ul. Lwowska, Zamość. 
Tel. 782 256 537

 X Mieszkanie 2 pokoje, 50 
m². Tel. 664 882 341

 X Mieszkanie 2 pok., na 2 pię-
trze, ul. Młyńska, Zamość. 
Tel. 886 562 376

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszk anie 
czynszowe w Zamościu, 

46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

 X Mieszkanie 3-pokojowe po 
kapitalnym remoncie, 45 
m², I piętro, zamienię na 
większe 65 m² do II p., oko-
lice Orzeszkowej, Oboźna, 
Wiejska. Tel. 508 874 307
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Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226
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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

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

www.absolutio.pl. 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

• Mieszkanie, ulica 
Wiejska, 45,46m2, 
piwnica 3,6m2, cena 
250 000 zł

• Dom Żuków 112m2 na 
działce 5970 Cena 370 
tys. zł.

• Dom Kotlice Kolonia 
131m2 na działce 38a, 
Cena 150 tys. zł.

• Gospodarstwo i maga-
zyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

• Działka Lipsko Polesie 
38a. Cena 75 tys. zł.

• Wynajem młyn 
Niewirków, około 
400m2

• Połowa domu na 
sprzedaż 89,23m2 306 
tys. Zł

• Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

• Siedlisko 80m2 na 
działce 16a, Majdan-
Sielec gm. Krynice. 
Cena 100 tys. zł

• Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 me-
trów. Cena 370 000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ GARAŻ  
W ZAMOŚCIU  

UL. HRUBIESZOWSKA 
PRZY PEC-U.

TEL. 512-04-34-04

 X Szukam pracy malowane gla-
dzie panele płyta k\g inne 
remonty tel. 799 946 860

 X Szukam przy pracach wio-
sennych. Tel. 88 177 84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka pracy 
jako stróż, sprzątacz, ochro-
niarz, może być na pół etatu, 

posiadam ubezpieczenie o 
niepełnosprawności, umiar-
kowanej. Tel. 725 161 034

 X Zatrudnię opiekunkę do star-
szej osoby - 24h/doba. Praca 
w systemie zmianowym co 
2 tyg. Miejscowość: Strzelce 
Opolskie. Tel. 796 537 743  

 X Mężczyzna 47 lat szuka pra-
cy na umowę o pracę jako 
ochroniarz, straż, sprzątacz. 
Zatrudnię operatora kopar-
ko- ładowarki oraz brukarzy. 
Tel. 602 479 654

 X Przyjmiemy do szycia fira-
nek i zasłon. Kontakt. 84 
638 01 20

 X Szukam pracy jako opie-
kunka całodobowa, mam 
referencje. Tel. 515 954 612

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

Poszukujemy pracowników  
do pielęgnacji i zbioru plonów.

LOKALIZACJA: Plantacja truskawek 
i borówek w  gminie OBSZA
Oferujemy zakwaterowanie.

ZAROBKI 3500 – 5500 ZŁ
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

608 869 918
Nie ma wymagań odnośnie wieku i płci.

Wymagamy gotowości do podjęcia pracy i zdrowia.

PRACA

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #14, prosimy wysłać na podany adres w ter-
minie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość. 
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #12: „Nadmiar słodyczy 
budzi niesmak”. Zwyciężył Pan Adrian Letkiewicz z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można 
odebrać w Redakcji - Staszica 25.

Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Nareszcie będziesz mógłzakończyć bardzo nie wygodną dla Ciebie sprawę. Wszystko
zmierza w dobrym kierunku. Możesz być z siebie zadowolony. Jeszcze są tacy co nie zo-
stawią Ciebie w potrzebie.

Byk (20.04-20.05)
Drogi Byku nic na siłę. Należy postępować bardzo delikatnie i ostrożnie, by nie urazić i
nie zniechęcić kogoś. Należy starać się zrozumieć osoby, które mają inny pogląd na spra-
wę. Niczego nie można przyspieszać.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Kieruj się intuicją, a dokonasz właściwego wyboru. Nie bój się podejmować decyzji. Po-
zbądź się pamiątek, które źle wpływają na Twoje samopoczucie. W nowych związkach ro-
mantyczne chwile.

Rak (22.06-22.07)
Raki nie mogą narzekać na brak zajęć. Postaraj sie jednak wszystko robić na czas i ni-
czego nie odkładać na później. Masz dobre pomysły i staraj się wprowadzić je w czyn,
pomimo przeszkód.

Lew (23.07-22.08)
Tydzień nie będzie należał do najgorszych. Postaraj się jednak działać z umiarem. Nicze-
go na siłę nie przyśpieszaj. Pośpiech nie jest wskazany. Masz wielką szansę na napra-
wienie czegoś.

Panna (23.08-22.09)
Panna jeżeli w porę się nie wycofa to może bardzo żałować swojego postępowania. I
choć sytuacja jest zachęcająca, to może przynieść więcej strat niżzysków.

Waga (23.09-22.10)
Dla Wagi spokojny tydzień. Nareszcie zakończy się sprawa, która od dłuższego czasu nur-
towała Wagę. Okaże się, że miałaś rację i ktoś będzie musiał ją przyznać. Przed Tobą no-
we możliwości, ale najlepiej będzie spisać na wszystko umowę.

Skorpion (23.10-21.11)
W tym tygodniu Skorpion nawiąże nowy kontakt zawodowy, a może nawet podpisze bar-
dzo korzystną umowę. Nie przejmuj się zazdrosnymi osobami. Zapracowałeś sobie na to
uczciwą pracą.

Strzelec (22.11-21.12)
Nie unikniesz poważnej rozmowy z partnerem, który jest już zniecierpliwiony Twoim po-
stępowaniem. Niestety nie uda Ci się od tego wykręcić. Znalazłeś się w dość trudnej sy-
tuacji, więc należy się podporządkować.

Koziorożec (22.12-19.01)
Masz wokół siebie osoby, które Ci zazdroszczą wszystkiego i nie dowierzają, że doszedłeś
do tego ciężką pracą. Ale dla pracowitych i uczciwych Koziorożców los przewidział suk-
ces. Jednakże trochę pokory nie zaszkodzi.

Wodnik (20.01-18.02)
Możesz spokojnie odetchnąć. Przed Tobą tydzień w którym uda się pokonać przeciwno-
ści. Prawdopodobnie będziesz mógł wprowadzić w czyn swoje pomysły, które dotychczas
ktoś torpedował. I nie była to jedna osoba.

Ryby (19.02-20.03)
Wszystko wskazuje na to, że Ryby wybrały właściwą drogę. Kieruj się intuicją, a na pewno
nie nie będziesz żałowała. Powinnaś jednak być bardzo dyskretna i o swoich planach nie
mówić.

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Bezpłatne badania USG dla kobiet
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza do skorzystania 

z możliwości wykonania bezpłatnych badań USG narządów kobiecych 
oraz USG dla ciężarnych

Trwa rejestracja na badanie USG narządów kobiecych (jajniki, macica) 
oraz USG ciąży. Badania będą wykonywane w dniach 5-7 kwietnia 

w Zamościu w Hotelu Jubilat (ul. Wyszyńskiego 52)

Rejestracja telefoniczna prowadzona jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 15.00, trwa do wyczerpania miejsc. Badania 

wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i nie ma rejonizacji.

84 638 80 90,    84 638 80 91,    84 638 55 12

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #45, prosimy wysłać 
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość,
 dostarczać do Biblioteki w Łabuniach 

lub do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie 
krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #43: „Nadmiar słodyczy 
budzi niesmak”. Upominek otrzyma Pan Piotr 
Grzegószko. Gratulujemy, książkę można odeb-
rać w Redakcji - Staszica 35.
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Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#17, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  
redakcja@kurierzamojski.pl  

(zdjęcie prawidłowo 
wypełnionego kuponu)

Atrakcyjną nagrodę 
książkową za rozwiązanie 
krzyżówki ufundowała 
„Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki 
#15: „Nadmiar słodyczy 
budzi niesmak”. Upomi-
nek otrzyma Pani Sandra 
Walecka. Gratulujemy, 
książkę można odebrać 
w Redakcji - Staszica 35 
(po 1.05.2020r.)

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 

REKLAMA 

 X Ciągnik CV-330, Tel 666 
865 514

 X Głowicę Ursus Zetor 6 cy-
lindrów, nowa. Tel. 728 
641 138

 X Kopaczkę konną - 200 zł, sku-
ter - 200 zł. Tel. 530 486 525

 X Hak do Forda Galaxy. Tel. 
515 796 951 

 X Alufelgi z oponami, zimo-
we 205/55/16 VW Szaran. 
Tel. 510 831 706

 X Sprzedam Passat B4, 1996. 
Tel. 692 796 377

 X Opony 13, 14,15 - stki, fe-
lgi różne. Beczki 200-litro-
we, wóz z beczką do gno-
jówki + pompa gratis. Tel. 
515 796 951

 X Kopaczka do ziemniaków, 
zgrabiarka 7-mka, opryski-
wacz, opielacz 3 - rzędowy, 
urządzenie do załadunku 
- oryginał do ciągnika. Tel. 
515 796 951

 X BMW 316 compact, 2002 r., 
c. 4800 zł. Tel. 534 368 019

 X Sprzedam alufelgi z opo-
nami, letnie, 14” komplet, 
c. 800 zł. Tel. 668 844 362

 X Części używane, Ford Galaxy 
1998 r. Tel. 515 796 951

 X Sprzedam Renault „Thalia”, 
2002 r., tanio. Tel. 503 539 558

 X BMW 316, 2002 r., c. 6000 
zł. Tel. 534 368 019

 X Renault Clio 1,5 DCi, 2006 
r. (tanio). Tel. 660 358 211

 X Opel Astra 1600 cm3, ben-
zyna+gaz, 1999 r., combi, 
ubezp. i przegl.- grudzień 
2021 r. Tel. 516 901 882

 X Zderzaki do Passata, B#, 
stan dobry. Tel. 517 055 503

 X Pompa paliwowa, nowa, 
oryginał, Białoruś. Tel. 886 
756 302

 X Bagażnik samochodowy, 
„Skoda”. Tel. 84 68 59 08

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 2005 
r., Zamość. Tel. 505 987 592 

 X Sprzedam VW Passata 1.9 
stan dobry, 93 r., Zamość. 
Tel. 518 236 810

 X Felgi + opony Alu, Renault 
Clio 67x14  165/65/16, 800 
zł. Tel. 504  511 054 

 X Sprzedam rozrzutnik obor-
nika, jednoosiowy. Tel. 84 
671 33 12

 X Honda Legend 3.5 V6, benz. 
+ gaz, 1998 r., c. 14 900 zł. 
Tel. 793 135 666

 X Opel Zafira , CDTI 120 km, 
2008 r, 234 tys. Przebiegu, 
cena 14200 zł. Tel. 698 
833 604

 X Kultywator brony piątki, 
pług 3-skibowy, tanio. Tel. 
798 095 051

 X Sprzedam ciągnik 3603P. 
Tel. 662 547 449

 X Sprzedam BMW  E39 3.0 
Diesel, 2001 r., lift, c. 5900 
zł. Tel. 792 770 635

 X Sprzedam Chevrolet Aveo 
2007 r., 75 tys. km, stan bdb. 
Tel. 514 365 671

 X Opel Zafira CDTi 120 km, 6 
biegów, 234 tys. Przebiegu. 
Tel. 698 833 604

 X Przyczepka na resorach 
150x100, stan bdb., bez re-
jestracji, c. 850 zł. Tel. 665 
295 934

 X Motocykl Pannonia 250 
kompletna, rok 1966, je-
den właściciel, z papiera-
mi. Tel. 660 358 211

 X Dwa koła 13” kompletne, 
cena 110 zł za oba. Tel. 84 
638 65 45

 X Dwie felgi 16 do Żuka, cena 
50 zł za szt. Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam Clio czerwony, 
2001r., silnik uszkodzony. 
Tel. 84 639 81 87

 X Instrukcja w języku pol-
skim VW Polo 1.2 benzy-
na. Tel. 666 576 465

 X Sprzedam sprzęt rolniczy, 
likwidacja gospodarstwa. 
Tel. 605 058 232

 X Sprzedam samochód „Łada”. 
Tel. 664 454 930

 X Sprzedam felgi stalowe 15 
i 16 cali, ładne, jeździły w 
BMW, tanio. Tel. 509 491 169

 X Sprzedam Opel Astra 2, 
piękny, okazja, 5 tys., wszel-
kie informacje pod nr tel. 
881 778 421

 X Sprzedam Passat B4 com-
bi, rok 1996, sprawny. Tel. 
692 796 317

 X Nissan Micra, benzyna, gaz, 
998 cm3, 2000 r, 800 zł. Tel. 
730 552 227

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

 X Wolny b/z 50+ pozna pa-
nią do stałego związku. 
Dom, miłość, dobro. Tel. 
663 662 743

 X Poznam Panią od 25 do 40 
lat. Tel. 513 676 588

 X Kawaler 45 lat pozna pan-
nę w stosownym wieku w 

celu założenia rodziny. Tel. 
697 116 785

 X Poznam wolnego i inteli-
gentnego katolika b/z. Ja 
atrakcyjna 45+ b/z po 18.00. 
Tylko poważne oferty. Tel. 
518 329 428

 X Poznam Pana 65-70 lat, 
który umie docenić drugą 
osobę, wie co to zaufanie i 
szacunek. Wdowa 62 lata. 
Tel. 516 288 442

 X Łodzianin 60+ pozna panią 
bez nałogów z Zamościa z 
lokalem. Tel. 721 086 818

 X Zmotoryzowany 60+ po-
zna panią na dobre i złe, 
z wioski lub miasta. Tel. 
666 577 459

 X Singielka lat 47 pozna Pana 
do 52 lat z Zamościa albo 
okolic, cel - stały związek. 
Tel. 502 323 080

TOWARZYSKIE

mailto:redakcja@kurierzamojski.pl

