
REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

nr  18(246)

Wtorek  28  kwietnia  2020 r. ISSN 2450-5579

    ZAMOŚĆ • HRUBIESZÓW • TOMASZÓW LUBELSKI • BIŁGORAJ

47580

Najpopularniejszy 
fanpage informacyjny 
na Zamojszczyźnie!

Zapraszamy

          do wspó³pracy

tel. 730 210 777
email: reklama@kurierzamojski.pl

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

REKLAMA 

REKLAMA 

##wyjdźwyjdźnanaulicę  ulicę  
##wyjdźwyjdźdodoparkuparku



REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

RAZEM pokonajmy te kilomeRAZEM pokonajmy te kilometrytry

Można ślubowaćMożna ślubować

1 marca 2020 r. w kilkudziesięciu miejsco-
wościach na terenie Polski, w tym także 
w Zamościu rozpoczęła się 7. edycja kam-
panii dobroczynnej Kilometry Dobra. Sto-
warzyszenia i fundacje z całego kraju przez 
trzy miesiące zbierają fundusze pod wspól-
nym szyldem akcji Kilometry Dobra – każ-
da na swój własny, określony cel. 

W Zamościu Akcję Kilometry 
Dobra prowadzi Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektu-
alną Koło w Zamościu. Cel 
tegorocznej Kampanii to zbiór-
ka funduszy na remont i mo-
dernizację budynku Stowarzy-
szenia przy ul. Orlicz Dreszera 
10 na potrzeby Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej. Koszt robót remon-
towych to 3 000 000,00 zł.

Wesprzeć zbiórkę można za pośrednic-
twem strony: https://kilometrydobra.pl/
psoni-kolo-w-zamosciu.

W 2019 roku PSONI Koło w Zamościu ze-
brało 89 054,92, czyli 2024 metry Dobra. Dzięki 
tym złotówkom sfinansowano wykonanie do-
kumentacji technicznej potrzebnej do prze-
prowadzenia remontu budynku oraz dofi-
nansowano docieplenie budynku Świetlicy 
Rewalidacyjno- Rehabilitacyjnej.

Celem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ko-
ło w Zamościu jest działanie na rzecz wyrów-
nywania szans osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, tworzenie warunków przestrze-
gania wobec nich praw człowieka, prowadze-
nia ich ku aktywnemu uczestnictwu w ży-
ciu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi: Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-

chowawczy, Wczesne Wspoma-
ganie Rozwoju Dziecka, Warsz-
tat Terapii Zajęciowej, Świetlicę 
Rewalidacyjno-Rehabilitacyj-
ną, Mieszkania treningowe.

W placówkach tych pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne, 

rewalidacyjne, rehabilitacja spo-
łeczna i zawodowa, terapie specja-

listyczne m.in. rehabilitacja lecznicza: 
fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, 
kinezyterapia, TheraSuit, Integracja Senso-
ryczna, NDT-Bobath, PNF, Kinezjotaping, te-
rapia logopedyczna, psychologiczna, peda-
gogiczna, muzykoterapia.

Główna siedziba Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną Koło w Zamościu mieści się przy 
ul. Gen. G. Orlicz – Dreszera 14 w Zamościu.

Zachęcamy do pomagania!

Urząd Stanu Cywilnego w Zamościu informuje, 
że w związku z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii, możliwe jest przyjmowanie par 
do zawarcia związku małżeńskiego oraz wy-
dawania stosownych dokumentów do ślubu 
konkordatowego.

Osoby zainteresowane, proszone są 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umó-

wienie wizyty w USC. Telefon 84-530-03-61 
lub 84-677-23-63 usc@zamosc.pl



W związku ze złagodzeniem obo-
strzeń, wprowadzonych z powodu ko-
ronawirusa, od dnia 24 kwietnia 2020 
roku (piątek), Spółka PGK ponownie 
uruchomiła Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych w Zamościu. 

Godziny otwarcia PSZOK-ów:

- od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 17.00

- w soboty w godz. 9.00 – 15.00, w se-
zonie letnim tj. od 1 maja do 30 września 
w godz. 9.00 – 17.00

W PSZOK obowiązywać będą jednak 
pewne ograniczenia. Interesanci będą 
wpuszczani pojedynczo przez upoważ-
nionego pracownika PGK.

Odwiedzając PSZOK należy także pa-
miętać o zasadach bezpieczeństwa: za-
chowaniu bezpiecznej odległości oraz 
– obowiązkowo – zakrywaniu ust i nosa, 
a także posiadaniu rękawiczek.

Jeszcze przed końcem wakacji do bu-
dynku przy ul. Partyzantów 10 przenie-
sie się część wydziałów Urzędu Miasta 
Zamość. Jako pierwszy wprowadza się 
Wydział Ewidencji Kierowców i Pojaz-
dów UM Zamość.

Trzykondygnacyjny budynek powstał 
w 1925 roku jako siedziba Banku Polskie-
go. Funkcjonował tu również oddział Na-
rodowego Banku Polskiego, a w ostatnich 
latach przy ul. Partyzantów 10 orzekał za-
mojski Sąd Okręgowy. W 2019 roku Mia-
sto Zamość przejęło nieruchomość od 
Skarbu Państwa.

Obecnie w budynku trwają prace przy 
budowie windy, by osoby niepełnospraw-
ne lub mające kłopoty z poruszaniem się, 
miały swobodny dostęp do wydziałów, 
które wprowadzą się na piętro. W okolicy 
jest kilka dużych parkingów, więc klien-

ci urzędu nie będą mieć kłopotu z zapar-
kowaniem auta.

Docelowo przy ul. Partyzantów 
10 swoją siedzibę będą miały: Wydział 
Oświaty, Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska, Wydział 
Organizacyjno- Administracyjny.

Planuje się, że Wydział Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska przepro-
wadzi się do końca maja, Wydział Oświaty 
do końca czerwca, a Wydział Organiza-
cyjno- Administracyjny do końca lipca.

źródło: UM Zamość
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Edukacja w czasach zarazyEdukacja w czasach zarazy

Czynny PSZOKCzynny PSZOK

Zamknięcie żłobków, przedszko-
li, szkół zostanie przedłużone co 
najmniej do 24 maja. Matura 2020 

odbędzie się tylko w formie pisemnej, 
rozpocznie się 8 czerwca od egzaminu 
z j. polskiego i zakończy 29 czerwca. Eg-
zamin ósmoklasisty zostanie przepro-
wadzony w dniach 16-18 czerwca. Te de-
cyzje ogłosił podczas piątkowej (24.04) 
konferencji prasowej minister edukacji 
narodowej Dariusz Piontkowski.

- „Warunki epidemiologiczne nie po-
zwalają na odwieszenie działalności szkół, 
żłobków i przedszkoli. Odwieszenie odsu-
wamy do 24 maja. Do tego czasu uczniowie 
szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych kontynuują naukę 
w formie zdalnej.”– poinformował mini-
ster Piontkowski. Zaznaczył jednocze-
śnie, że za kilka dni rząd poda informacje, 
czy „będzie możliwość w części tych placó-
wek prowadzenia jakiejś formy działalności 
opiekuńczej".

Terminy wiosennych egzaminów 
szkolnych.

- „Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedze-
niem informujemy o terminach egzaminów. 
Od samego początku zależało nam na tym, by 
je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się po-
krzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, 
by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecz-
nie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który bę-
dą mieli uczniowie na przygotowanie się do 
egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. 
Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jeste-
śmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrza-

łości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim 
powodzenia na egzaminach" - powiedział 
minister Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty

Jak poinformował szef MEN, egza-
min ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i 
młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, 
w których nauka kończy się w semestrze 
wiosennym potrwa od 16 do 18 czerw-
ca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 
do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści 
poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają rów-
nież wtedy zaświadczenia.

Bez matur ustnych

Minister zapowiedział, że w tym ro-
ku nie odbędą się matury ustne. Egza-
miny zostaną przeprowadzone tylko w 
formie pisemnej. Część pisemna egza-
minu maturalnego w terminie głównym 
dla absolwentów wszystkich typów szkół 
rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 
2020 r. od egzaminu z j. polskiego i potrwa 
do 29 czerwca.

Termin dodatkowy egzaminu matu-
ralnego jest zaplanowany od 8 do 14 lip-
ca br. Wyniki egzaminu w terminie głów-

nym i dodatkowym będą znane do 11 
sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbę-
dzie się 8 września, a jego wyniki pozna-
my do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) 
potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Nato-
miast egzamin zawodowy (Formuła 2019) 
zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Szef resortu edukacji wyraził nadzieję, 
że sytuacja epidemii pozwoli przeprowa-
dzać zaplanowane egzaminy przy zacho-
waniu rygorów bezpieczeństwa.

„Każdy uczeń będzie siedział w oddziel-
nej ławce, będzie w odpowiedniej odległości 
od pozostałych uczniów, aby przeprowadze-
nie tych egzaminów było bezpieczne dla 
uczniów, nauczycieli i ich rodzin” - podkreślił.

 Terminy rekrutacji do szkół wyższych

Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Wojciech Murdzek zapowiedział, że tak 
jak w przypadku placówek oświatowych, 
działalność uczelni wyższych pod wzglę-
dem prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
będzie zawieszona do 24 maja. Zazna-
czył też, że w związku z nowymi terminami 
egzaminów maturalnych modyfikacji ule-
gnie proces rekrutacji do szkół wyższych. 
„Podtrzymana jest zasada, że matury są 
wyznacznikiem jakościowym w rekruta-
cji na studia” – podkreślił minister. Jak do-
dał, możliwe jest, by rok akademicki roz-
począł się w normalnym trybie.

 [źródło: MEN, www.gov.pl]

Przenosiny wydziałówPrzenosiny wydziałów



23 kwietnia obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autorskich. 
Celem święta jest promocja czytel-
nictwa, a także zwiększenie świado-
mości dotyczącej ochrony własności 
intelektualnej.

Z okazji Światowego Dnia Książki 
Książnica Zamojska przygotowała dla 
wszystkich miłośników lektury konkurs 
fotograficzny promujący czytanie. Do 
udziału zaprasza mieszkańców Zamo-
ścia i powiatu zamojskiego. 

Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich (Międzynarodowy Dzień Książ-
ki, Światowy Dzień Książki) to doroczne 
święto proklamowane przez UNESCO, 
poświęcone promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności inte-
lektualnej za pomocą praw autorskich. 
Dzień ten po raz pierwszy obchodzo-
no w 1995 roku. Światowy Dzień Książ-
ki i Praw Autorskich obchodzony jest 
23 kwietnia. Data ta wybrana została 
jako symboliczna dla literatury świa-
towej. W tym dniu w roku 1616 zmar-
li Miguel de Cervantes (wg kalendarza 
gregoriańskiego), William Szekspir (wg 
kalendarza juliańskiego). Na ten dzień 
przypada również rocznica urodzin lub 
śmierci innych wybitnych pisarzy – Mau-
rice'a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladi-
mira Nabokova.

Pomysł organizacji święta zrodził 
się w Katalonii – w 1926 roku. Zgodnie 
z długą tradycją w Katalonii 23 kwietnia 
obdarowywano kobiety czerwonymi 

różami, symbolizującymi krew smoka 
pokonanego przez św. Jerzego. Póź-
niej kobiety zaczęły odwzajemniać się 
mężczyznom podarunkami z książek. 
W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem 
oficjalnym od 1930 roku. Decyzją UNE-
SCO w 1995 roku święto nabrało mię-
dzynarodowego zasięgu.

ZACZYTANI - regulamin konkursu

Organizator: Książnica Zamojska im. 
Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Cele konkursu:

• popularyzacja czytania jako for-
my spędzania wolnego czasu 
rozwijanie zainteresowań, uzdol-
nień i wrażliwości artystycznej 
kształtowanie umiejętności ko-
rzystania z technologii cyfrowych

• propagowanie sztuki fotograficznej

Tematyka konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie 
fotografii promującej czytanie, inspiru-
jącej do lektury, zachęcenie do kreatyw-
nego spojrzenia na książki.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do miesz-
kańców Zamościa i powiatu zamoj-
skiego (bez względu na wiek i posia-
dane umiejętności).

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć 
udział w konkursie za pisemną zgodą 
rodziców lub przedstawicieli ustawo-
wych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulami-
nu), nadesłaną wraz ze zgłoszeniem.

3. Technika wykonania fotografii jest 
dowolna. Nadesłane na konkurs pra-
ce mogą być zdjęciem z pojedynczej 
ekspozycji, kolażem lub fotomonta-
żem złożonym z wielu zdjęć.

4. Zgłoszenie prac do konkursu odby-
wa się wyłącznie poprzez przesłanie 
pliku ze zdjęciem w formie elektro-
nicznej na adres e-mailowy: promo-
cja@bilbioteka.zamosc.pl wpisując 
w temacie wiadomości ZACZYTA-
NI – KONKURS. W treści wiadomości 
należy wpisać imię i nazwisko, tele-
fon lub e-mail, adres zamieszkania, 
tytuł pracy.

5. Prace konkursowe muszą spełniać 
następujące wymagania technicz-
ne: format zapisu – JPG (jakość naj-
lepsza, brak kompresji), rozdzielczość 
300 dpi. Rozmiar dłuższego boku nie 
mniejszy niż 3500 pikseli. Zdjęcie po-
winno być podpisane: nazwisko_imię_
nr_tytuł pracy.

6. W konkursie mogą brać udział pra-
ce niepublikowane, które nie brały 
udziału w żadnym konkursie.

7. Każdy z uczestników Konkursu może 
zgłosić maksymalnie 3 prace.

8. Prace konkursowe należy przesłać do 
15 maja 2020 roku.

9. Oceny prac dokona jury konkursu po-
wołane przez Organizatora. Spośród 
nadesłanych prac jury wyłoni 3 laure-
atów, którzy otrzymają nagrody rze-
czowe. Decyzja jury jest ostateczna.

10. Ogłoszenie wyników konkursu na-
stąpi do 30 maja 2020 r. na stronie 
WWW oraz na Facebooku Książnicy 
Zamojskiej. Uroczyste podsumowa-
nie konkursu i rozdanie nagród nastą-
pi w terminie późniejszym, w uzgod-
nieniu z laureatami.

Więcej szczegółów znajdziecie na 
stronie: www.biblioteka.zamosc.pl 
o r a z  n a  w w w . f a c e b o o k . c o m /
KsiaznicaZamojska/
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ZIK na bazie LBOTZIK na bazie LBOT Uchwyć Zaczytanych - KONKURSUchwyć Zaczytanych - KONKURS

Sukcesy licealistówSukcesy licealistów

Od północy 20 kwietnia br. działa na Lu-
belszczyźnie Zespół Interwencji Kryzy-
sowej utworzony na bazie 2 Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. Jego zada-
niem jest rozwiązywanie sytuacji kryzy-
sowych związanych z zagrożeniem zdro-
wia i życia w Domach Pomocy Społecznej 
w województwie. 

Zespoły Interwencji Kryzysowej do wspar-
cia DPS powstały na mocy decyzji ministra 
obrony narodowej w każdym województwie 
na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił 
kierowanych do ich wsparcia przez Dowódz-
two Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 
Inspektoratu Wsparcia SZ. Głównym celem 
powstania zespołów jest wsparcie ewaku-
acji i przywracania zdolności do funkcjono-
wania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły 
będą kierowane do działania przez Dowódz-
two WOT na wniosek Głównego Inspektora 
Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Lubelscy Terytorialsi aktualnie wspiera-
ją DPS w Zamościu, Majdanie Ruszowskim, 
Nowinach oraz Łęcznej. Brygada jest w go-
towości do wsparcia kolejnych placówek. 
W wyjątkowych sytuacjach w realizacji tych 
zadań Terytorialsi będą korzystać ze wspar-
cia 19 Brygady Zmechanizowanej, głównie 
w zakresie transportu oraz wydzielenia pojaz-
dów sanitarnych z personelem medycznym.

Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) 
WOT będą utrzymywane w 6 godzinnej go-
towości do podejmowania działań. Ich funk-
cjonowanie jest ściśle powiązanie z funkcjo-
nującymi w WOT od dwóch lat Zespołami 
Oceny Wsparcia (ZOW), których to celem 
w tym przypadku jest ocena sytuacji i ewen-
tualne przygotowanie gruntu pod działanie 
Zespołów na miejscu.

Do głównych zadań ZIK należy: 1) pobie-
ranie wymazów od mieszkańców, pracowni-
ków oraz personelu DPS oraz ich przekazy-
wanie do laboratoriów; 2) przeprowadzenie 
segregacji (triażu) mieszkańców, personelu 
i pracowników DPS w celu przygotowania 
ewakuacji do placówek medycznych; 3) ewa-
kuacja mieszkańców, personelu i pracowni-
ków do wskazanych placówek medycznych; 
4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz 
pojazdów użytych do ewakuacji; 5) szkole-
nia mieszkańców, pracowników i personelu 
DPS w zakresie wdrożenia czynności mają-
cych na celu wyeliminowanie transmisji ko-
ronawirusa; 6) odtworzenie pierwotnej zdol-
ności DPS do funkcjonowania.

Podopiecznymi Domów Pomocy Spo-
łecznej są w większości osoby w podeszłym 
wieku, najczęściej przewlekle chore oraz nie-
pełnosprawne. Jak wskazują doświadczania 
ostatnich dni placówki te stają się często 
szczególnie narażone na epidemię korona-
wirusa, dochodzi tam do niekontrolowane-
go rozprzestrzeniania się choroby, a w skraj-
nych przypadkach do śmierci osób, które 
najczęściej są w  grupie podwyższonego 
ryzyka. Do tej pory już w co najmniej kilku-
nastu DPS na terenie całego kraju pojawiły 
się przypadki koronawirusa wśród pacjen-
tów lub personelu.

Skutkiem uruchomienia tego mechani-
zmu będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia 
życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, 
a także przywracanie pierwotnej zdolności 
do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sy-
tuacji kryzysowej.

[kpt. Damian Stanula, oficer prasowy 2 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej]

W tym trudnym czasie, który przeżywa-
my, szczególnie tęsknimy za dobrymi wia-
domościami. Dlatego z przyjemnością in-
formujemy o sukcesach uczniów I Liceum 
w Zamościu w ogólnopolskich olimpiadach 
przedmiotowych.

Paulina Wróblewska, uczennica klasy 
III o profilu prawniczym  uzyskała tytuł fina-
listki XXXVIII Olimpiady Języka Łacińskie-
go i znalazła się w gronie 43 uczniów najle-
piej znających język łaciński i kulturę antyczną 
w Polsce. Uzyskując tytuł finalisty, Paulina ma 
już zdaną maturę z języka łacińskiego i kultu-
ry antycznej na 100% i inne uprawnienia wła-
ściwe finalistom, między innymi przyjęcie na 
I rok studiów różnych kierunków z pominię-
ciem postępowania kwalifikującego. Prze-
wodniczką Pauliny po meandrach gramatyki 
łacińskiej i kulturze antycznej jest Pani Miro-
sława Podhajny.

Marcin Sokołowski, uczeń klasy dru-
giej, otrzymał tytuły finalisty Ogólnopol-
skiej Olimpiady Historycznej oraz Olimpia-
dy Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. 
Marcin, rewelacyjnie zaprezentował się w za-
wodach okręgowych obu olimpiad budząc 

szacunek i uznanie komisji egzaminujących. 
Opiekunem ucznia jest nauczyciel historii Pan 
Michał Pałczyński.

Wiktor Wachowicz z kl. II oraz Mikołaj Ja-
chymek z I udowodnili, że znają kanony prawa 
i uzyskali tytuły finalistów Ogólnopolskiego 
Konkursu Prawa Kanonicznego.

Uczniowie I LO odnieśli również ogólno-
polskie sukcesy w naukach ścisłych. Bartło-
miej Jaworski został podwójnym laureatem 
konkursów chemicznych. Uczeń pracujący pod 
opieką p. dr Iwony Zych-Wężyk został laureatem 
Złotego Indeksu Politechniki Krakowskiej 
oraz Konkursu Wiedzy Chemicznej Uniwer-
sytetu Jagielońskiego. Teraz będzie musiał 
podjąć trudną decyzję o wyborze uczelni na 
której zechce studiować.

Piątka uczniów zapewniła sobie tytuły fi-
nalistów Olimpiady o Diamentowy Indeks 
AGH z przedmiotów:

matematyka – Krzysztof Madej, Filip Kitka 
– opiekun p. K. Linek

fizyka – Filip Kitka, Kacper Bulak, Łukasz 
Kołcon - opiekun p. A. Mazurkiewicz

geografia – Weronika Surmacz – opiekun 
p. D. Wituch.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich 
opiekunom. Życzymy, aby niebawem mo-
gli spokojnie i bezpiecznie przystąpić do 
egzaminu dojrzałości i  rozwijać swoje 
zainteresowania.

[materiał nadesłany]

Pałac Zamoyskich, fot. Stanisław Orłowski



Służby Sanitarne poinformowały we wto-
rek (21.04) o 11 kolejnych przypadkach 
koronawirusa w Zamościu. Nowe zacho-
rowania dotyczą: czterech kobiet w wie-
ku powyżej 61 lat, trzech kobiet w prze-
dziale wieku 41-60 lat oraz czterech kobiet 
w przedziale wieku 21-40 lat. Wszystkie 
mają związek z Domem Pomocy Społecz-
nej w Zamościu, gdzie ognisko koronawi-
rusa wykryto już jakiś czas temu. Teraz 
zakażenie potwierdzono u 9 pensjonariu-
szek i 2 osób z personelu. W sumie w pro-
wadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Misjonarek Maryi ośrod-
ku, zakażonych koronawirusem jest już 
28 osób. W związku z tym zdecydowano, 
że budynek zostanie poddany dekonta-
minacji, czyli specjalistycznym działa-
niom dezynfekcyjnym.

Akcję przeprowadzili w środę (22.04) 
żołnierze z 5 Pułku Chemicznego z Tarnow-
skich Gór i żołnierze 2 Lubelskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej wspierani przez 
żołnierzy z 25 Batalionu Lekkiej Piecho-
ty w Zamościu.

- Dekontaminacja DPS to nasz wspólny po-
mysł z wojskiem, które poprosiliśmy o pomoc, 
a płk Tadeusz Nastarowicz- dowódca 2. Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej i ppłk Woj-
ciech Brykner dowódca 25 Batalionu Lekkiej 
Piechoty w Zamościu przychylnie na to spoj-
rzeli. Dziękuję również za posiłki z Tarnowskich 
Gór, bez których taka akcja nie mogłaby się od-
być. Dla nas wszystkich ważne jest byśmy tę sy-
tuacje kryzysową, jaką mamy w DPS, jak naj-
szybciej opanowali. Na szczęście nie jest tak 
tragiczna jak w innych placówkach w Polsce, 
wynika to z faktu, że w pomoc zaangażowało 
się wiele osób, miedzy innymi Wojsko Obrony 
Terytorialnej, które od początku nas wspiera-
ło. Żołnierze dostarczają tutaj posiłki, poma-
gają we wszystkich działaniach związanych 
z DPS i czasem kwarantanny. Dziękuję wszyst-
kim wojskowym którzy biorą udział w pracach 

przy DPS – podkreślał prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk.

Obecnie w DPS przy ul. Żdanowskiej 
przebywają 22 podopieczne.

- Dezynfekcji został poddany cały budynek, 
niestety pensjonariusze nie mogli być ewaku-
owani, ponieważ ich stan zdrowia uniemożliwia 
transport. Podopieczni wraz z personelem zo-
stali przeniesieni do innych pomieszczeń, gdzie 
oczekiwali na zakończenie działań - poinfor-
mował ppłk Wojciech Brykner dowódca 
25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu.

Akcję odkażania przeprowadzili żołnierze 
z 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór.

- Dezynfekcja jest precyzyjna i dokład-
na, odkażone zostały wszystkie powierzchnie 
w tym budynku. Praca była utrudniona, ponie-
waż pensjonariusze byli na miejscu, ale po re-
konesansie ustalono precyzyjny harmonogram 
i organizację prac. Główny nacisk kładliśmy na 
dezynfekcje tego, co jest dotykane, czyli klam-
ki, framugi, powierzchnie mebli - wyjaśnił kpt 
Grzegorz Grubecki, dowódca dezynfekcyj-
nego zespołu zadaniowego 5 Pułku Chemicz-
nego z Tarnowskich Gór.

Do dezynfekcji w DPS użyto środków 
na bazie etanolu, w związku z tym pod-
opieczni i personel mogli jeszcze tego sa-
mego dnia wrócić do zajmowanych wcze-
śniej pomieszczeń.

Z powodu epidemii koronawiru-
sa zarządcy niektórych cmenta-
rzy zdecydowali się wprowadzić 
na pewien czas zakaz odwiedzin 
grobów. W Zamościu zamknięte 
dla odwiedzających na okres nie-
mal dwóch tygodni zostały Cmen-
tarz Komunalny oraz Cmentarz Para-
fialny przy ul. Peowiaków. Wyjątkiem 
były ceremonie pogrzebowe, w któ-
rych, oprócz duchownego i obsłu-
gi, nie mogło uczestniczyć więcej 
niż pięć osób.

Od poniedziałku, 20 kwietnia 
zarządcy obu zamojskich nekropolii 
(w przypadku Cmentarza Komunal-
nego jest to Spółka PGK, w przypad-
ku Cmentarza przy ul. Peowiaków - 
Parafia Katedralna) zdecydowali się 
znieść zakaz odwiedzin. Przypomi-
nają jednak, że zgodnie z zasadami 
ogłoszonymi przez rząd, podczas 
przebywania na cmentarzu nale-
ży zachowywać odpowiedni 2-me-
trowy dystans od innych oraz zasła-
niać usta i nos.
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Wsparcie made in ChinaWsparcie made in China

Zamojska Galeria Handlowa „Twierdza” 
postanowiła wesprzeć personel medyczny 
szpitala „papieskiego”. Centrum przeka-
zało maseczki ochronne dla osób działa-
jących na pierwszej linii walki z wirusem, 
czyli dla lekarzy i pielęgniarek.

„Nasza Galeria Twierdza od lat anga-
żuje się w życie lokalnej społeczności Za-
mościa, dlatego i tym razem, nasze centrum 
chce pomóc osobom, które tego potrzebują. 
W związku z trudną sytuacją spowodowaną 
pandemią COVID-19, postanowiliśmy wes-
przeć osoby, które są najbardziej narażone, 
czyli personel medyczny. Szpital Wojewódz-
ki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu pil-
nie potrzebował maseczek ochronnych dla 
osób działających na pierwszej linii walki z 
wirusem, czyli dla lekarzy i pielęgniarek. Ma-
seczki przekazaliśmy szpitalowi pod koniec 

tygodnia. Dziękujemy naszym służbom me-
dycznym za ich ciężką pracę!

Maseczki pochodzą od jednej z marek 
działających w naszym centrum – 4F, która ze 
względu na ograniczenia w handlu, nie może 
prowadzić stacjonarnej sprzedaży i w związ-
ku z tym mierzy się z wieloma wyzwaniami. 
Cieszymy się, że jednocześnie możemy pomóc 
zarówno szpitalowi, jak i naszemu najemcy, 
przetrwać ten trudny czas.” - poinformowa-
ła Galeria Twierdza.

Marszałek Województwa Lubelskie-
go Jarosław Stawiarski odebrał we wto-
rek (21.04) w lubelskim magazynie Poczty 
Polskiej mieszczącym się przy ul. Moritza, 
partię ośmiu tysięcy maseczek podarowa-
nych samorządowi województwa przez 
chińską Prowincję Hunan. Pierwsza partia 
dwóch tysięcy maseczek dotarła do urzędu 
marszałkowskiego w ubiegłym tygodniu.

Początkowo władze Prowincji Hunan - 
w specjalnym liście do marszałka Jarosława 
Stawiarskiego - zadeklarowały możliwość 
przekazania samorządowi województwa pię-
ciu tysięcy maseczek ochronnych. W krótkim 
czasie, liczba ta wzrosła do dziesięciu tysięcy.

- Cieszę się, że dobra współpraca między na-
szymi regionami przynosi efekty - przekonuje 
marszałek Jarosław Stawiarski. - Dzisiejszą 
przesyłkę przekażemy lekarzom, pielęgniarkom 
oraz personelowi naszych szpitali. Spora część 
trafi także do pracowników pomocy społecznej.

Dzięki pomocy z Chin województwo lu-
belskie zostało wsparte łącznie dziesięcioma 
tysiącami maseczek ochronnych.

Gest z GaleriiGest z Galerii

Zniesiono zakazyZniesiono zakazy



SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 62 m 
na 2 piętrze bezczynszowe 
umeblowane na nowym 
osiedlu, 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, 
położona przy asfaltowej 
drodze gminnej w miej-
scowości 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 remon-
tu, 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 wy-
najęcia 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 okoli-
cy Zamościa. Tel. 666 
627 303

 X Szukam domu do wy-
najęcia 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

 X Pokój do wynajęcia, ul. 
Orla, 600 zł - jednoosobo-
wy, dwuosobowy - 500 zł/
os. Dom z ogrom. Tel. 516 
055 166

 X Lokale 95 m², Nowy Rynek 
20. Tel. 512 336 129

 X M a ł e  m i e s z k a n i e ,  u l . 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

 X Do wynajęcia zadbana, ume-
blowana kawalerka przy ul. 
Orzeszkowej w Zamościu, 
warunki najmu do uzgod-
nienia. Tel. 602 802 212 
Mieszkanie M3 wynajmę od 
lutego Warszawa Ursynów, 
metro. Tel. 575 664 045

 X Wynajmę stancję dla dwóch 
uczennic w centrum Zamościa 
Tel. 662 475 848 

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

 X Zamienię mieszkanie 43 
m² 1-pokojowe na 2-poko-
jowe w Zamościu. Tel. 730 
666 780

 X Pilnie zamienię kawalerkę 
(parter) na kawalerkę w 
Zamościu w okolicy Plant, 
Orzeszkowej, początek 
Kilińskiego na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262
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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
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Grafika i DTP

Sprzedam 
opony letnie 

14 cali, 175/65/14, 
zakupione nowe,  

używane  
jeden sezon,  

300 zł za komplet. 
Cena  

do negocjacji. 
Tel: 602-172-456



REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIEREKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 
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• 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 opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pracow-
nika ogólnobudowlanego, 
tel. 791527948

 X Szukam pracy malowane gła-
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, 

ochroniarz, może być na 
pół etatu, posiadam ubez-
pieczenie o niepełnospraw-
ności, umiarkowanej. Tel. 
725 161 034

 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

 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/
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REKLAMA 

REKLAMA 

 X Szukam czesci do syreny i 
wsk lub w całości syrena i 
wsk dokumenty

 X 518485280
 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, 
skuter - 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 ziemnia-
ków, zgrabiarka 7-mka, 

opryskiwacz, 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

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

TOWARZYSKIE

Różne
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 opakowaniu. 
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

 X Owies czarny, odmiana 
Gniady, 60 zł kwintal. Tel. 
790 888 846

 X

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

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

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 uszkod-
zony. 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

INNE
 X Oddam wersalkę w do-
brym stanie w Zamościu 
tel. 511155208

 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


