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Biskup Zamojsko - Lubaczowski wydał ko-
munikat ws. organizacji procesji euchary-
stycznych w uroczystość Bożego Ciała, któ-

ra przypada 11 czerwca. Zgodnie ze wskazania-
mi Biskupa Mariana Rojka, w diecezji zamojsko - 
lubaczowskiej procesje Bożego Ciała będą mo-
gły się odbyć w formie tradycyjnej, ale z zacho-
waniem przepisów i wytycznych służb sanitar-
nych.

Po konsultacjach Konferencji Episkopatu Polski 
z Ministerstwem Zdrowia wiadomo już, że podczas 
procesji nie będzie obowiązywać limit 150 osób 
biorących udział w wydarzeniu. Obowiązują jednak 
pewne obostrzenia. Uczestnicy mają obowiązek za-
chowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 
metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem spra-
wujących kult religijny.

Poniżej publikujemy komunikat Biskupa 
Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej:

„Biorąc pod uwagę wyjaśnienia prawne Ks. Bpa 
Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferen-
cji Episkopatu z dnia 3 czerwca 2020 r., zgodnie z któ-
rymi:

podczas zgromadzeń  POZA KOŚCIOŁAMI  i  innymi 
obiektami kultu religijnego:

• uczestnicy mają obowiązek zachowania od-
ległości między sobą nie mniejszej niż 2 me-

try LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem 
sprawujących kult religijny,

• NIE OBOWIĄZUJE limit 150 osób,

zachęcam duszpasterzy do  organizowania litur-
gicznych obchodów Uroczystości Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa, przypadającej na dzień 11 czerwca 
2020 r., w tym procesji, w tradycyjnej formie z uwzględ-
nieniem obowiązujących przepisów państwowych.

Na liczne oraz przeżywane z pełnym zaangażo-
waniem i czystymi sercami uczestnictwo we wspo-
mnianych wydarzeniach wszystkim diecezjanom oraz 
przybywającym do nas gościom z serca błogosławię i 
wspieram modlitwą.”

+ Marian Rojek 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Zamość, 4 czerwca 2020 r.

Upamiętnią wielkiego PolakaUpamiętnią wielkiego Polaka

Procesje bez limitu wiernychProcesje bez limitu wiernych

Jubileusz rozłożony w czasieJubileusz rozłożony w czasie

Nabór na dyrektoraNabór na dyrektora

Kwietne łąki ZamościaKwietne łąki Zamościa

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papie-
ża Jana Pawła II w Zamościu. Oferty od kandyda-
tów będą przyjmowane do 15.06.2020 r.

Konkurs na nowego dyrektora zamojskiej lecz-
nicy ogłoszono w związku z tym, że Andrzej Mielca-
rek, który kierował szpitalem „papieskim” w Zamo-
ściu od ponad 20 lat, w lutym tego roku przeszedł na 
emeryturę. Od 21 lutego obowiązki dyrektora pla-
cówki pełni zastępca dyrektora ds. lecznictwa Mar-
ta Węgrzyn-Bąk.

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu może przystąpić 
osoba posiadająca kwalifikacje określone w  usta-
wie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn.zm.) tj.: posiada 
wykształcenie wyższe, posiada wiedzę i  doświad-
czenie dające rękojmię prawidłowego wykonywa-

nia obowiązków kierownika, posiada co najmniej 
pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym 
albo ukończone studia podyplomowe na kierunku 
zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, nie zo-
stała prawomocnie skazana za przestępstwo popeł-
nione umyślnie. 

Szczegółowe wymagania znajdują się w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Stowarzyszenie Sympa-
tyków Orszaku Trzech 
Króli w Zamościu i Para-

fia pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Zamościu zaprasza-
ją do udziału w konferencji 
pn. „Jan Paweł II - posłaniec 
odrodzenia wolności, dzie-
dzictwa, patriotyzmu”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem spra-
wują: J. E. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian 
Rojek, Marszałek Województwa Lubelskiego Ja-
rosław Stawiarski, Prezydent Miasta Zamość An-
drzej Wnuk.

Wydarzenie odbędzie się w ramach progra-
mu zainicjowanego przez Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego „Warto być Polakiem”, którego 
celem jest popularyzacja wielkich postaci i patrio-
tycznych postaw oraz wielkich wydarzeń z histo-

rii Polski, które tak naprawdę zahaczały o Lubel-
szczyznę. „Warto być Polakiem; warto, by naród 
polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały w 
Europie” – te słowa padły z ust śp. prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. I to one zobowiązują do podję-
cia działań, stąd Samorząd Województwa Lubel-
skiego zainicjował program „Warto być Polakiem”.

Celem wydarzenia jest:

• uczczenie 100-lecia urodzin Karola Wojtyły 
późniejszego Papieża Jana Pawła II,

• uczczenie 21. rocznicy (12.06.1999 r.) poby-
tu Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

• uczczenie 100-lecia bitwy warszawskiej,
• uczczenie 440-lecia założenia miasta Za-

mościa,
• przypomnienie nauczania Papieża Jana 

Pawła II,
• promowanie patriotyzmu i umiłowania Oj-

czyzny wśród młodzieży.

Konferencje i homilie wygłosi Ks. prof. dr 
hab. Paweł Bortkiewicz TCh.

12.06.2020r. (piątek):

godz. 17.00 - w 21. rocznicę pobytu papieża 
Jana Pawła II w Zamościu konferencja nawiązują-
ca do słów świętego Jana Pawła II z pielgrzymki 
do Zamościa pn. „Świętość i godność stworzenia 
– przesłanie Świętego Jana Pawła II na kryzys ro-
ku 2020".

13.06.2020r. (sobota)  godz. 17.00  - konfe-
rencja   „Polska – to imię nas określa, zobowiązu-
je, kosztuje... Święty Jan Paweł II o patriotyzmie".

14.06.2020r. (niedziela)  – homilie podczas 
Mszy Świętych nawiązujące do nauczania Święte-
go Jana Pawła II.

Z konferencji w dniach 12-13.06.2020r.   
przeprowadzona zostanie transmisja online.

Dobiegł końca I etap prac przy prze-
budowie Zalewu Miejskiego w  Za-
mościu. Do zbiornika została na-

puszczona woda, ale wyłącznie po to, by 
sprawdzić czy prace w niecce zostały wy-
konane prawidłowo. Magistrat przestrze-
ga, że z zalewu nie wolno korzystać, po-
nieważ wciąż jest to plac budowy. Zakaz 
kąpieli obowiązuje do odwołania.

Prace przy rewitalizacji zamojskiego za-
lewu rozpoczęły się w  zeszłym roku. Roze-
brana została grobla, uformowano wyspę, 
a także przebudowano doprowadzalnik wo-
dy z  rzeki Topornicy. Zgodnie z  projektem 
wykonano odmulenie dna rowu odprowa-
dzającego wodę ze zbiornika, wykoszono 
i wyprofilowano jego skarpy, a także częścio-
wo wymieniono i uzupełniono piasek na ist-
niejącej plaży i na kąpielisku.

Zamojski magistrat informuje, że już nie-
bawem rozpocznie się II etap zadania obej-
mujący zagospodarowanie terenu wokół za-
lewu. Procedury przetargowe jeszcze trwają.

Szczegółowy zakres zadania obejmu-
je m.in. budowę ścieżki pieszo-rowero-
wej z  uwzględnieniem przejść dla płazów. 
W  planach jest również m.in. budowa par-
kingu, nasadzenia zieleni ozdobnej, wyko-
nanie oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- ro-
werowej i na parkingach, a także wykonanie 
elementów małej architektury takich jak np. 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ta-
blice: edukacyjno-przyrodnicze, informacyj-
ne, infokioski. Powstanie pomost obserwa-
cyjny (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej) 
służący do obserwacji przyrody i podziwia-
nia krajobrazu. Na terenach wokół zalewu 
będzie utworzona remiza dla zwierząt, któ-
ra będzie pełnić rolę arboretum. Remiza bę-
dzie stanowić swego rodzaju punkt obser-
wacyjny, a życie zwierząt dziko żyjących bę-
dzie można podglądać przez kamerę szyb-
koobrotową. Przy zalewie staną kontene-
ry socjalne z szatnią, umywalnią i wc, obiekt 
będzie przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Na dachu obiektów będą 
zainstalowane panele fotowoltaiczne.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności 
zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca 
aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskie-
go zespołu staromiejskiego” jest dofinanso-
wany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 7 Ochrona Dziedzictwa Kul-
turowego i Naturalnego, Działanie 7.3 Tury-
styka przyrodnicza. Całkowita wartość pro-
jektu: 8 185 565,32 zł. Dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na la-
ta 2014-2020: 5 639 691, 41 zł.

źródło: UM Zamość

Wokół Starego Miasta w Zamościu będzie pięk-
nie i  kolorowo. Zamojski magistrat, zgodnie 
z zapowiedziami, tworzy kolejne kwietne łączki. 

Nasiona roślin wieloletnich i  jednorocznych 
odmian ziół i kwiatów polnych są obecnie wysie-
wane na terenach pomiędzy Bramą Szczebrzeską 
a ul. Męczenników Rotundy, w Parku Miejskim na 
dawnej szachownicy i  wzdłuż fosy Bastionu VII, 
gdzie będą wysiane tylko niebieskie kwiaty imi-
tujące wodę. Mieszanka nasion została tak do-
brana, by poradziła sobie w  warunkach miejskich, 
czyli na suchym terenie. To ponad 100 gatunków ro-
ślin, m.in. maki, chabry, goździki, złocienie.

Przypomnijmy, że pierwsze łąki pojawiły się 
w  Zamościu wiosną 2018 roku. Zostały założone 
przed budynkiem Lunety i Galerii Rzeźby prof. Ma-
riana Koniecznego. W  kolejnych latach planowane 
jest dosiewanie nasion na terenie całego miasta.

Kwietne łąki poza tym, że stanowią piękną 
ozdobę i  wydzielają miłą dla nosa woń, mają też 
wiele innych zalet. Pomagają zatrzymać wilgoć 
w  glebie, są siedliskiem dla setek gatunków roślin 
i zwierząt – przede wszystkim dla pszczół, reduku-
ją też zanieczyszczenia powietrza.

Znów zapłacimy za parkowanie przy zamojskim szpitalu 
"papieskim". Przypomnijmy, że płatne parkowanie przy 
zamojskiej lecznicy wprowadzono w marcu tego roku. 
Później z uwagi na epidemię koronawirusa, dyrekcja pla-
cówki podjęła decyzję o tymczasowym zniesieniu opłat 
za parkowanie na terenie szpitala.

Od poniedziałku (1.06) wznowiono pobieranie opłat 
za postój przy szpitalu.

Cennik nie uległ zmianie. Za pierwszą godzinę za-
płacimy 3 zł, za drugą i kolejne godziny - 2 zł. Abonament 
miesięczny wynosi 120 zł. Abonament miesięczny dla pra-
cowników Szpitala i Dzierżawców szpitala to koszt 10 zł. 
Kaucja za wydanie karty wynosi 10 zł, natomiast opłata za 
zgubienie biletu - 50 zł.

Inwestycja planowana jest w zachodniej części Zamo-
ścia, przy ul. Parkowej, zaledwie 3 km od Rynku Wiel-
kiego. Pod koniec maja Miasto Zamość wraz TBS Za-
mość stały się częścią Spółki Celowej powołanej do 
realizacji zadania, poprzez wniesienie aportem nieru-
chomości wytypowanych przez Miasto.

Na niespełna hektarowej działce powstanie osiedle 
z sześcioma, czterokondygnacyjnymi blokami o dwuspa-
dowych dachach zaprojektowanych z uwzględnieniem 
lokalnych warunków krajobrazowych i charakteru ota-
czającej ich zabudowy. Będą tam lokale od kawalerek do 
czteropokojowych. Średni metraż powstających miesz-
kań będzie wynosił blisko 55,6 mkw., a dominującym ty-
pem w strukturze będzie M3. Do każdego mieszkania na 
parterze przewidziano ogródek.

Osiedle powstanie dzięki doskonałej współpracy 
władz Miasta oraz TBS Zamość z PFR Nieruchomości S.A. 
W ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się prace reme-
diacyjne gruntu, a następnie ruszą prace budowlane. In-
westycję wybuduje firma API sp. z o. o.

[materiał nadesłany]

W ramach przypadają-
cej w  tym roku 440. 
rocznicy uzyskania 

przez Zamość praw miejskich 
zaplanowano wiele ciekawych 
uroczystości i  wydarzeń. Ob-
chody wystartują 10 czerwca. 
W piątek (5.06) w sali Muzeum 
Zamojskiego, gdzie prezen-
towane są eksponaty związa-
ne założeniem Zamościa, od-
była się konferencja prasowa, 
podczas której oficjalnie ogło-
szono kalendarium obchodów 
440. rocznicy powstania mia-
sta. W  spotkaniu udział wzię-
li Prezydent Zamościa Andrzej 
Wnuk, Dyrektor Wydziału 
Kultury i  Sportu Urzędu Mia-
sta Zamość Piotr Orzechow-
ski i Dyrektor Muzeum Zamoj-
skiego Andrzej Urbański.

- Rozpoczynamy celebrowanie 440. rocznicy założenia 
miasta, będziemy się chwalić naszą historią i wszystkim ją po-
kazywać. W  dziejach Zamościa było bardzo wiele ważnych 
momentów, takich jak na przykład budowa Akademii Zamoj-
skiej z  jej znakomitymi nauczycielami, wspomnę choćby Sta-
nisława Staszica. Remontujemy Akademię i budynek wróci do 
dawnej świetności. Wiek XVII to najazdy Szwedów i Kozaków, 
a Twierdza pozostała niezdobyta. Mamy też w historii momen-
ty tragiczne, czego przykładem jest zamojska Rotunda, którą 
również odbudowujemy, by była wizytówką pamięci o  tam-
tych trudnych czasach. Chcemy zainteresować Zamościem tu-
rystów, ale i mieszkańców, którzy być może nie znają lub nie 
doceniają historii miasta, w którym żyją - mówił na konferen-
cji Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

- Chcielibyśmy, aby te obchody były połączeniem prze-
szłości i  teraźniejszości. Tego co było i  tego co jest. Ramowy 
program obchodów sprowadza się obecnie do zaakcentowa-
nia wydarzeń z  przeszłości. - powiedział Piotr Orzechow-
ski, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Za-
mość. Zaznaczył też, że program obchodów nie jest osta-
teczny i  będzie ewaluował. Miasto jest otwarte na pomy-
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Zmodernizują DPSZmodernizują DPS

Zatrzymaj wodę na dłużejZatrzymaj wodę na dłużej

Jubileusz rozłożony w czasieJubileusz rozłożony w czasie

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 
w  Zamościu od soboty 6 czerwca 2020 
wznowiło działalność. Na widzów, którzy 

po blisko 3-miesięcznej przerwie, mogą znów 
przyjść do kina, czekają niespodzianki, zmo-
dernizowana sala oraz nowoczesne nagło-
śnienie Dolby Atmos.

- Cieszymy się, że znów możemy powitać Pań-
stwa w  Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w  Za-
mościu. Otwieramy się w nowej odsłonie – ze zmo-
dernizowaną i  odświeżoną salą oraz nowocze-
snym nagłośnieniem Dolby Atmos®, które zapewni 
porywające wrażenia dźwiękowe i  wprowadzi wi-
dza w sam środek akcji. - mówi Małgorzata Stęp-
niewska, specjalista ds. marketingu i  sprzedaży 
Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu.

Seanse filmowe w maseczce

Dla bezpieczeństwa klientów i pracowników, 
w kinie wprowadzono ścisłe zasady bezpieczeń-
stwa sanitarnego.

- Zdrowie i  bezpieczeństwo naszych klien-
tów i  pracowników jest dla nas najwyższym prio-
rytetem. W  związku z  tym wprowadziliśmy środki 
ostrożności, aby wizyta w  kinie była komfortowa, 
a  przede wszystkim bezpieczna. - podkreśla Mał-
gorzata Stępniewska.

Udział widzów w  seansie filmowym jest do-
puszczalny pod warunkiem stosowania przez 
widzów osłon ust i nosa. Na Sali kinowej nie mo-
że być zajęte więcej niż połowa miejsc- rzędy po-
winny być zajmowane naprzemiennie, z  zacho-
waniem jednego wolnego miejsca między wi-
dzami. Obowiązek zachowania jednego wol-
nego miejsca między widzami nie dotyczy jed-

nak: widza, który uczestniczy w pokazie z dziec-
kiem poniżej 13. roku życia, widza, który uczest-
niczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, osobą z  orzeczeniem o  stopniu 
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która 
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 
się samodzielnie. Osoby wspólnie zamieszkujące 
lub pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym również mogą siedzieć obok siebie. 
Wszystkie osoby wchodzące do CKF Stylowy po-
winny użyć płynu odkażającego ręce, znajdujące-
go się w dozownikach w strefie wejścia do budyn-
ku lub używać rękawiczek ochronnych. Klienci 
zobowiązani są do zachowywania przez widzów 
wymaganej odległości minimum dwóch metrów 
od innych osób.

Ponadto zamojskie kino zachęca do zaku-
pu biletów online. Można to zrobić za pośrednic-
twem strony: www.stylowy.net

W  repertuarze Dolby Atmos® wielki powrót 
dwóch hitów: JOKER - historia jednego z cieszą-
cych się najgorszą sławą przestępców uniwersum 
DC, film ma na koncie znakomite recenzje oraz 

dwa Oscary. HARLEY QUINN: PTAKI NOCY- ko-
miksowe widowisko o Harley Quinn, która po roz-
staniu z Jokerem dołącza do grona superbohate-
rek. W roli głównej znakomita Margot Robbie.

Ponadto w ofercie filmowej: ZAWÓD: KOBIE-
CIARZ - przezabawna komedia znanego francu-
skiego komika Kada Merada, PARASITE - wiel-
ki zwycięzca tegorocznych Oscarów, SWINGER-
SI - komediowo o  związkach, czyli wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć, ale wstydzicie się zapytać 
oraz horror NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK. Dla naj-
młodszych kinomanów NAPRZÓD - animacja Di-
sney-Pixar, zabawna, emocjonująca, momentami 
wzruszająca i z przesłaniem, SONIC. SZYBKI JAK 
BŁYSKAWICA - historia najszybszego na świecie 
jeża Sonika, który próbuje odnaleźć swoje miej-
sce na nowej planecie – Ziemi. 

W lipcu na ekranach znakomite premiery fil-
mowe oraz uczta dla koneserów: 11. edycja Prze-
glądu Nowego Kina Francuskiego (10-16.07.2020). 

Szczegółowe informacje, repertuar, rezerwa-
cja miejsc i sprzedaż biletów: www.stylowy.net

W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubelskiego w  Lublinie zostały 
podpisane dwie umowy na dostoso-

wanie Domów Pomocy Społecznej (DPS) do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z ra-
mienia urzędu umowy podpisała Małgorza-
ta Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Lublinie. Beneficjen-
ci to powiat chełmski i zamojski. Łączna war-
tość obu umów to ponad 2 mln zł. 

Umowy zostały podpisane w  ramach zada-
nia pn. „Dofinansowanie robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 
w  związku z  potrzebami osób niepełnospraw-
nych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. Zada-
nie to jest finansowane ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.

- Jestem przekonany, że dzięki tym środkom 
uda się poprawić warunki pobytu osób z  różnymi 
niepełnosprawnościami w  obu domach pomocy 
społecznej. Na zmianach skorzysta również perso-

nel, któremu będzie łatwiej wykonywać codzienne 
obowiązki. - tłumaczył uczestniczący w  wyda-
rzeniu Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski

Jednym z wnioskodawców był powiat chełm-
ski reprezentowany przez starostę Piotra Denisz-

czuka i wicestarostę Jerzego Kwiatkowskiego. Po-
wiat otrzyma w tym roku 1 159 652 zł dla Domu 
Pomocy Społecznej w Gminie Rejowiec.

Blisko 1 mln zł dla Domu Pomocy Społecz-
nej w Krasnobrodzie

Druga umowa dotyczy powiatu zamojskie-
go reprezentowanego przez starostę Stanisła-
wa Grześko oraz wicestarostę Witolda Maru-
chę. Powiat otrzyma 999 536 zł dla Domu Pomo-
cy Społecznej w Krasnobrodzie na modernizację 
budynku. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiór-
kowe, tynkarskie i malarskie, wymianę nadproży 
i stolarki drzwiowej, posadzek, instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, instalacji CO i instalacji elektrycz-
nej oraz instalacji wentylacji oraz montaż urzą-
dzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku Samorząd Województwa Lubel-
skiego dofinansuje łącznie 9 tego typu wniosków 
na sumę 3,6 mln zł.



Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe in-
stalacje, zatrzymujące wody opadowe 
lub roztopowe, będzie można otrzy-
mać z  nowego programu „Moja Wo-

da”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Kli-
matu oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zain-
westują 100 mln zł w łagodzenie skutków su-
szy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się 
w lipcu.

Jak informuje resort, „Program „Moja Woda” 
pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydo-
mowej retencji. Każdy właściciel domu jednoro-
dzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. 
zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które 
zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i  go-
spodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. 
To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 
r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na 
przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż 
i uruchomienie instalacji pozwalających na zago-
spodarowanie wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, 
w efekcie czego wody te nie będą odprowadza-
ne na przykład do kanalizacji bytowo-gospodar-
czej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniają-
cych odprowadzających poza teren nieruchomo-
ści, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzy-
mane pieniądze będzie można przeznaczyć na 

przewody odprowadzające wody opadowe (ze-
brane z  rynien, wpustów do zbiornika nadziem-
nego, podziemnego, oczka wodnego, instala-
cji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziem-
ny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsą-
czającą oraz elementy do nawadniania lub inne-
go wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie 
w  latach 2020-2024, przy czym podpisywanie 
umów o  dotacje zaplanowano do 30 czerwca 
2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej pracują nad trzema innymi działania-
mi dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Pro-
gramy będą skierowane do samorządów. Mowa 
o  kolejnych 210 milionach zł, które będzie moż-

na przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymy-
wania i retencjonowania wody.

Resort klimatu i  podlegający mu NFOŚiGW 
przypominają, że do 17 sierpnia br. można skła-
dać wnioski o  finansowanie „wodnych” projek-
tów w  ramach środków norweskich, gdzie zare-
zerwowano pieniądze m.in. na realizację inwe-
stycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktu-
ry w miastach. Budżet działania wynosi 100 milio-
nów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 zo-
stało przeznaczone dla samorządów miejskich na 
zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie 
ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 
29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór 
wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifi-
kowanych.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków kra-
jowych – w ramach zmodyfikowanego programu 
priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian 
klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń śro-
dowiska” – zarezerwowano dla jednostek samo-
rządu terytorialnego na realizację zdań z  zakre-
su retencjonowania wody na terenach wiejskich. 
W  tym przypadku dostępne będą dotacje do 
70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fun-
dusz będzie wkrótce informował o  tym naborze  
wniosków.

źródło: www.gov.pl

Asp. Marek Pawlak, funkcjonariusz zamojskiej ko-
mendy Policji bez wahania wbiegł do zadymionego 
mieszkania i  z  pomocą funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej wydostał stamtąd leżącego na łóżku mężczy-
znę.

Do pożaru w  jednaj z  kamienic na terenie Starego 
Miasta w Zamościu doszło we wtorek ok. godz. 9.00. Z bu-
dynku wydobywały się kłęby dymu. Na miejsce wezwano 
służby ratunkowe. Pełniący w tym rejonie służbę asp. Ma-
rek Pawlak przewodnik psa służbowego zamojskiej ko-
mendy Policji słysząc o  pożarze przyjechał we wskaza-
ne miejsce, a kiedy od postronnych osób dowiedział się, 
że w mieszkaniu może ktoś przebywać pomimo dużego 
zadymienia nie wahając się ruszył z pomocą. Będący na 
miejscu funkcjonariusze Straży Miejskiej wyważyli drzwi 
mieszkania, wspólnie z  policjantem weszli do środka. 
Następnie asp. Marek Pawlak z  jednego z  pomieszczeń 
w głębi mieszkania wydostał leżącego na łóżku mężczy-
znę. Ewakuowany 52-latek został przewieziony do szpita-
la. Na szczęście obrażenia jakich doznał nie zagrażają je-
go życiu.

Pożar nie był rozległy, toteż przybyłym na miejsce 
zdarzenia strażakom udało się szybko go ugasić. Jak po-
informował nas oficer prasowy zamojskiej Komendy PSP, 
mł. bryg. Andrzej Szozda - spaleniu uległa kuchenka, 
część podłogi oraz ubrania. Straty oszacowano na 1000 
zł. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie insta-
lacji elektrycznej. Dokładne okoliczności pożaru badają 
funkcjonariusze policji.

Asp. Marek Pawlak, który wykazał się niezwykłą od-
wagą i bez wahania ruszył ratować to co najcenniejsze – 
ludzkie życie, z problemami oddechowymi trafił do szpi-
tala. Już następnego dnia policjant wrócił do pracy. Zapy-
tany o samopoczucie mówi, że czuje się dobrze i doda-
je skromnie, że nie rozumie całego zamieszania. Nie czu-
je, że zrobił coś nadzwyczajnego. Było zagrożenie ludz-
kiego życia, trzeba było ratować człowieka, więc ruszył z 
pomocą.

sły, które mogłyby go dodat-
kowo uświetnić. - Zaprasza-
my do współpracy i do zgłasza-
nia swoich wizji i przedsięwzięć 
rozmaite podmioty: przedszko-
la, szkoły, rady osiedli i innych. - 
zachęcał dyrektor Orzechow-
ski.

Swoje pomysły można 
zgłaszać do Wydziału Tury-
styki i Promocji oraz Wydziału 
Kultury i  Sportu Urzędu Mia-
sta Zamość.

Co znalazło się w  pro-
gramie obchodów 440-le-
cia? Między innymi uro-
czysta Sesja Rady Miasta 
i  msza w  zamojskiej kate-
drze.

- W  Muzeum Zamojskim 
będzie można obejrzeć orygi-

nał Aktu Lokacyjnego opatrzonego pieczęciami króla Stefa-
na Batorego. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ na co dzień 
zwiedzający mają sposobność oglądać jedynie kopię tego do-
kumentu. Na stronie Muzeum Zamojskiego w wersji online bę-
dzie prezentowana historia Zamościa przedlokacyjnego, lo-
kacji miasta i  jego rozwoju, w formie wykładu doktora Jacka 
Feduszki - zapraszał dyrektor Muzeum Andrzej Urbański.

10 czerwca swoją premierę będzie miała piosenka o Za-
mościu przygotowana specjalnie na tę okazję, a 12 czerw-
ca z wieży ratusza zabrzmi „wyjątkowy” hejnał- szczegółów 
na razie nie zdradzono. Będzie też wystawa fotografii i gra 
miejska, ale to tylko nieliczne z propozycji przygotowanych 
z okazji jubileuszu.

Obchody 440. rocznicy założenia Miasta nie będą ogra-
niczone do jednego weekendu. Z uwagi na dynamiczną sy-
tuację program urodzinowych wydarzeń został rozłożony 
w  czasie i  będzie aktualizowany na bieżąco. Szczegółowy 
harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej 
www.zamosc.pl.

Ludzki gestLudzki gest Znów jest „Stylowo”Znów jest „Stylowo”
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Druga odsłona pięknaDruga odsłona piękna
W ubiegłotygodniowym wydaniu zapre-zentowaliśmy „smakowitą” sesję foto-graficzną z Kawiarni Bosko. Tym razem publikujemy kilka pięknych ujęć drugiej sesji-na-grody z facebookowej zabawy, w której do zdo-bycia były cenne upominki: sesje zdjęciowe i wy-druki fotografii od Kazimierza Chmiela, karnet na lody od Bosko, zabiegi na twarz i włosy od Magii Piękna, plan treningowy i spersonalizowana die-ta od Trenera Personalnego Tomasza Mandziarza oraz flower boxy od Magii Chwili

Gościnne Zamojskie Rancho Debry było plene-rem sesji zdjęciowej, stworzonej przez zamojskich pasjonatów piękna. Zachwycające dekoracje kwia-towe przygotowane specjalnie do tej sesji, to dzieło firmy „Magia Chwili Dekoracje Ślubne”. 
Przepiękne makijaże i fryzury to efekt pracy ze-społu z salonu „Magia Piękna”. Suknie ślubne do se-sji przygotował salon Sariee.
Urodę modelek Wiktorii Złomaniec i Karoli-ny Bryła, uchwyciło „światłoczułe” oko Kazimierza Chmiela.

Partnerzy akcji „Pożegnaj koronacodzienność”

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. Kazimierz Chmiel



SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 
62 m na 2 piętrze bez-
czynszowe umeblowa-
ne na nowym osiedlu. Tel. 
881 600 406

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

 X Działka 22 ary Chomęci-
ska Małe. Wszystkie me-
dia. Wydane warunki za-
budowy. 60000 zł. 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 Za-
mościu, parter, ul. Peowia-
ków. Tel. 608 381 574

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

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

 X Działka 700 m², bud. Cen-
trum Zamościa, uzbrojo-
na. Tel. 509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Za-
mość Osiedle Królewskie, 
ul. Batorego. Tel. 664 334 
746

 X Działka bud. 20 arów, Wól-
ka 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 Kra-
snobrodzie. 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

 X Do sprzedania: Działka w 
Sitaniec Błonie 435 z dwo-
ma domami jeden z nich 
zamieszkalny, drugi w sta-
nie surowym oraz z cztere-
ma oddzielnymi działka-
mi o łącznej powierzchni 
4,31 ha. Kontakt: annakisz-
czak3@gmail.com 

 X Lokal użytkowy 20 m² z 
węzłem sanitarnym, Za-
moyskiego 60B. Tel. 695 
199 762

 X Działka bud. 16 ar, ul. Mo-
nopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414 501

 X Sprzedam grunt o pow. 
1771 m² w Zamościu przy 
ul. Północnej 14, na dział-
ce stoi dom jednorodzin-
ny (niezamieszkały). Tel. 
519 375 976

 X Las w Krasnobrodzie 1 ha, 
w ciekawej okolicy. Tel. 
574 235 637

 X Działka budowlana 930 
m², Zamość, ul. Młyńska 
21, dojazd dobry. Tel. 606 
144 131

KUPIĘ
 X KKupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 
50m2 na Orzeszkowej lub 
Peowiaków może być do 
remontu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
okolicach Wyszyńskiego 
w Zamościu. Tel. 782 324 
831

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 
w Zamościu w okoli-
cach ul Wyszyńskiego, tel. 
782324831

 X Kupię mieszkanie w Za-
mościu. Jeden lub dwa 
pokoje. tel. 516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Za-
mość. Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu 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 Zamo-
ściu (do 40 m²). Tel. 501 
055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha 
i łąkę 0,65 ha w Wycho-

dach. 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 Za-
mościu do II p. Lub z win-
dą, do 40 m², może być do 
remontu, płacę gotówką. 
Tel. 531 361 114

 X Kupię kawalerkę po re-
moncie. Tel. 84 627 52 78

Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 
piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

 X Nowy dom w Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 tys. zł.

 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagro-
dowa, cena 420 tys. zł.

 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozo-

wa piętro 3/4, cena 197 tys. zł
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Włościańska i ul. Zagro-
dowa

 X Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńkach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI

WYNAJMĘ 
 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I pietrze. 
Cena 1100zł+opłaty. Tel 
695069461

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd tel. 
695 069 461

 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 DO WYNAJMU  
 X Wynajmę lokal handlowo 
usługowy lub biurowy 80 
m .tel 502090280

 X Wynajmę lokal na stancję 
studencką lub uczniow-
ską. Wejście oddzielne. Tel. 
606952030

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

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

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę lokal handlowo 
usługowy lub biurowy 80 
m .tel 502090280

 X Wynajmę lokal na stancję 
studencką lub uczniow-
ską. Wejście oddzielne. Tel. 
606952030

 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 
piętrze, ul. Młyńska, Za-
mość. 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 Małe mieszkanie, ul. We-
teranów. Tel. 84 639 81 87

ZAMIENIĘ
 X Zamienię 26m -parter 
na podobne z balkonem 
- 1 p. lub parter Planty, 
Ciepła, Orzeszkowa tel. 
515 787 262 Zamienię 
mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na 
podobne. Tel. 501 617 630

REKLAMA 

 X Komandos 6-tej brygady 
powietrzno – desantowej 
(służyłem w czerwonych 
beretach), lat 52, zwiąże 
się na stałe z kobietą, któ-
ra mieszka na wsi, z dala 

od cywilizacji. Tel. 507 530 
822. Jędrzej.

 X Kawaler lat 51, poszuku-
je dziewczyny do lat 55, 
może być wdowa, Tel. 695 
968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 
Tel. 782 488 541

 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 inte-
ligentnego katolika b/z. 
Ja atrakcyjna 45+ b/z po 
18.00. Tylko poważne 
oferty. Tel. 518 329 428

TOWARZYSKIE

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

A

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 

Grafika i DTP

Zatrudnię do zbioru maliny 
letniej wielkoowocowej. 

Praca na akord. 
Zakwaterowanie i wyżywienie. 

Praca od połowy czerwca. 
Tel. 664 366 193.

mailto:annakiszczak3@gmail.com
mailto:annakiszczak3@gmail.com
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

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

 X Dom Kotlice Kolo-
nia 131m2 na działce 
38a, Cena 150 tys. zł.

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

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

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

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

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

 X Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 
metrów. Cena 370 
000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Dam pracę. Opieka nad 
starszą osobą (81lat) z 
zamieszkaniem i wyży-
wieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pra-
cownika ogólnobudowla-
nego, tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie 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, sprzą-
tacz, ochroniarz, może być 
na pół etatu, posiadam 
ubezpieczenie o niepeł-
nosprawności, umiarko-
wanej. Tel. 725 161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

Oferuje usługi minikoparką gąsienicową i samochodem typu wywrotka w zakresie:
• niwelacji terenu
• wykopy pod fundamenty, piwnice, kanalizację, kable elektryczne, przyłącza wodne
• korytowanie pod drogi, kostkę brukową
• kopanie i oczyszczanie stawów, oczek wodnych
• transport ziemi i kruszywa
• oraz wiele innych w zależności od potrzeb klienta

Zapraszam do kontaktu: 667798908

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Sprzedam drzewa: jod-
la,modrzew, świer-
ki ,orzech włoski .Ob-
wod drzew 158cm. Tel. 
793096653

 X Koła do wozu konnego 
przednie, 2 szt. Tel. 790 
534 473

 X Śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na 
prąd. Tel. 536 772 779

 X Cyrkulatka, wózek go-
spodarczy do roweru, 
kufer, butla turystycz-
na, kabel siłowy, łówko 
drewniane. Tel. 507 639 
018

 X Cegła biała dziurawka 
1400 sztuk, tel. 500 144 
310 

 X Kultywator 13 łap, brony 
trójki, tel. 500 144 310

 X Beczki stalowe 200 litro-
we ocynkowane, kanistry 
plastykowe 20-30 litrów, 
biurko pod komputer so-
snowe 602 180 912

 X Prasa kostkująca 
NEW HOLLAND, tel. 
511655658

 X Odznaczenie PCK Krysz-
tałowe Serce z dy-
plomem nadania. Tel 
521276720

 X Szable, bagnety, hełmy, 
odznaczenia, monety, 
srebra tel. 521276720

 X Sprzedam Ogrzewacz 
wody elektryczny Galmet 
Neptun Kombi SWG (S) 
100. 90 zł. Zarzecze. Tel. 
606 409 171

 X Sprzedam betoniarkę 
110litrow Jednofazowa 
tel. 605684321

 X Cyrkolarka z heblar-
ką i silnikiem 5,5 KW, 
szer. heblarki 25 cm, tel. 
846393187   

 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 tapicerowa-
ne, 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 sporto-
wą dużą, „Prince”, c. 35 zł. 
Tel. 791 137 235

 X Vidaron 9 l. do drewna, 
ochronno- dekoracyjny 
w oryginalnym opako-
waniu. 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, komplet-
ne. Tel. 530 486 525

 X Kojce szt. 2 dla psów - 
dużego i małego. Klat-
ki dla gołębi szt. 2, urzą-
dzenie do załadunku bel, 
udźwig 4 t. Tel. 515 796 
951

 X Parnik węglowy 100 l, 
beczka 200 l szt. 6, zam-
rażarka nowa, pralka au-
tomatyczna, bale deski - 
sosna. Tel. 515 796 951

 X Słoma w belach 120, 
sieczkarnia cala metalo-
wa - nowa, WÓZ na ko-
łach 15 - trach z becz-
ką do gnojówki. Tel. 515 
796 951

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

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

 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 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

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

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

KUPIĘ
 X Kupie rynny dachowe z 
odzysku. Tel. 602 194 063

 X Drzwi wewnętrzne, pra-
we, 2 szt., proszę dzwo-
nić wieczorem. 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 

uszkodzony. Tel. 721 086 
818

 X Domek dla dzieci drew-
niany, na działkę. Tel. 720 
742 461

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

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes kil-
kuletni. 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.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA 

Różne

 X Sprzedam siewnik zbo-
żowy 2x13 do ciągnika, 
garażowany. Tel. 694 887 
911

 X Audi A6 2496,00 cm3, 
114 ,00 kw, 2001 r. TDI, c. 
7500 zł, Zamość. Tel. 691 
096 323

 X Honda CRV 1973 cm3, 
sekwencja 108,00 kw, c. 
12500, 2001 r. Tel. 691 
096 323

 X Sprzedam Toyota Au-
ris 2008r. stan b. dobry, 
bezwypadkowa, garażo-
wana, jedne użytkownik, 
benzyna, poj. 1.4, 171 
000 km. Tel. 537 463 375

 X Sprzedam Renault Tha-
lia 1,4 2003r, hak. Tel 694 

468 500
 X Sprzedam części do Ka-
maza nowe i używane, 
części do Żuka nowe. Fil-
try powietrza, olejowe 
i paliwowe. tel. 602 180 
912

 X Sprzedam felgi alumi-
niowe 17do wolksvage-
na w stanie dobrym. Tel. 
536065484

 X Szukam części 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-li-
trowe, wóz z beczką do 
gnojówki + pompa gra-
tis. 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

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

 X Części używane, Ford Ga-
laxy 1998 r. Tel. 515 796 
951

 X Sprzedam Renault „Tha-
lia”, 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, 
benzyna+gaz, 1999 r., 
combi, ubezp. i przegl.- 

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE


