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Od 12 czerwca 2020, na dziedzińcu 
Centrum „Synagoga” Fundacji Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego, przy ul. 
Pereca 14, będzie prezentowana wy-
stawa plenerowa zatytułowana „Świa-
dek”.

Wystawa została przygotowana przez 
inicjatywę Międzynarodowego Marszu 
Żywych. Składa się z 16 paneli ze zdjęcia-
mi i opisami w językach: polskim, angiel-
skim i hebrajskim. Po raz pierwszy została 
zaprezentowana w 2015 roku w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na-
stępnie była prezentowana na terenie mu-
zeum „Auschwitz-Birkenau”, przed gma-
chem Muzeum POLIN w Warszawie, syna-
gogą w  Budapeszcie. Teraz trafiła do Za-
mościa. Przed zamojską synagogą wysta-
wę będzie można zobaczyć do paździer-
nika 2020.

Inspiracją dla tytułu wystawy by-
ły słowa Judy Weissenberg Cohen, skie-
rowane do uczestników Marszu Żywych 
w 1997 roku: „Nie miałam możliwości po-
żegnać się z moją matką. Nie wiedzieliśmy, 
że trzeba było się pożegnać... Jestem dziś 
starszą kobietą, a  ciągle nie pogodziłam 
się z  faktem, że nie dane mi było przytu-
lić się i pocałować jej ten ostatni raz... Mó-
wi się: 'Kiedy słuchasz świadka, stajesz się 
świadkiem’. Proszę was tylko byście two-
rzyli świat, gdzie nikt nie będzie musiał już 
nigdy więcej żyć ze wspomnieniami taki-
mi jak moje.”

„Marsz żywych” jest programem edu-
kacyjnym na temat Holokaustu. Inicjaty-
wa powstała w  1988 roku i  co roku ścią-
ga na teren muzeum „Auschwitz-Birke-
nau” tysiące osób z  wielu krajów. Marsz 
Żywych jest przeciwieństwem „marszów 
śmierci”, organizowanych w  czasie woj-
ny przez Niemców w czasie relokacji więź-
niów z obozów pracy. Ideą programu jest 
zwalczanie obojętności na cierpienie dru-

giego człowieka, rasizmu i niesprawiedli-
wości. W bieżącym roku organizacja Mar-
szu nie była możliwa ze względu na trwa-
jącą epidemię, dlatego tym bardziej cie-
szy nas obecność wystawy przed Cen-
trum „Synagoga” w Zamościu.

Wystawa jest dostępna w  godzinach 
pracy Centrum „Synagoga” FODŻ.

[materiał nadesłany]
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Sieciowanie MuzeumSieciowanie Muzeum

Centrum Kultury Filmowej „Sty-
lowy” w  Zamościu zaprasza na 
projekcje filmowe. Od piątku 12 

czerwca 2020 na ekranach zamojskie-
go kina: WIERZĘ W  CIEBIE - wzruszają-
ca i  inspirująca historia wielkiej miłości 
i nadziei, którą w najtrudniejszych chwi-
lach niesie wiara, SALA SAMOBÓJCÓW. 
HEJTER - elektryzujący cyber-thriller, 
nowy, porażająco aktualny manifest 
młodego pokolenia. Zobacz, jak bawi 
się, kocha i nienawidzi współczesna pol-
ska młodzież.

A  ponadto w  repertuarze: ZAWÓD: 
KOBIECIARZ - przezabawna komedia znane-
go francuskiego komika Kada Merada, SWI-
NGERSI  - komediowo o  związkach, czyli 
wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale wsty-
dzicie się zapytać, NIEWIDZIALNY CZŁO-
WIEK - horror,  JOKER  - historia jednego 
z  cieszących się najgorszą sławą przestęp-
ców uniwersum DC, film ma na koncie zna-
komite recenzje oraz dwa Oscary,  HARLEY 
QUINN: PTAKI NOCY- komiksowe widowi-
sko o Harley Quinn, która po rozstaniu z Joke-
rem dołącza do grona superbohaterek; w roli 
głównej znakomita Margot Robbie oraz NAJ-
ŚWIĘTSZE SERCE  - pierwszy w historii kina 
film o Najświętszym Sercu Jezusowym.

Dla najmłodszych kinomanów:   NA-
PRZÓD  - animacja ze studia Disney-Pi-
xar, zabawna, emocjonująca, momentami 
wzruszająca i z przesłaniem, SONIC. SZYB-
KI JAK BŁYSKAWICA  - historia najszyb-
szego na świecie jeża Sonika, który próbu-
je odnaleźć swoje miejsce na nowej plane-
cie – Ziemi.

W  repertuarze studyjnym:  OBRAZY 
BEZ AUTORA  – film zainspirowany praw-
dziwymi wydarzeniami obejmującymi trzy 

epoki niemieckiej historii, opowiada histo-
rię młodego studenta Akademii Sztuk Pięk-
nych. Obraz zdobył wiele nagród na świa-
towych festiwalach, w  tym w  Wenecji. Był 
także nominowany do Oscara oraz Złotych 
Globów.

Szczegółowe informacje, repertuar, re-
zerwacja miejsc i  sprzedaż biletów: www.
stylowy.net.

[materiał nadesłany]

Ponad 243 mld zł przybyło 
klientom Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych na ich kon-

tach i  subkontach w  wyniku czerw-
cowej waloryzacji składek. Wiele 
osób zyskało w efekcie po kilkadzie-
siąt tysięcy złotych, co podwyższy 
ich przyszłe emerytury.

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna 
waloryzację składek na kontach i sub-
kontach ubezpieczonych. Składki ro-
sną wtedy o  określony procent. Wy-
sokość waloryzacji konta zależy od in-
flacji (wzrostu cen towarów i  usług) 
oraz od przypisu składek (wzrostu płac 
i liczby ubezpieczonych) z poprzednie-
go roku. Z  kolei waloryzacja subkon-
ta to pochodna dynamiki wzrostu pol-
skiego PKB za ostatnie 5 lat.

Składki na kontach w  ZUS i  kapi-
tał początkowy wzrosły właśnie o 8,94 
proc., a  składki na subkontach o  5,73 
proc. Dzięki temu łącznie środki ubez-
pieczonych zapisane w ZUS zwiększyły 
się o kwotę 243,4 mld zł. – Tegoroczna 
waloryzacja daje wzrost kapitału eme-
rytalnego na poziomie nienotowanym 
dziś na żadnej lokacie. Jeśli ktoś dotąd 
zgromadził 850 tys. zł w postaci składek 
i  kapitału początkowego, to waloryza-
cja doprowadzi do dopisania do tej kwo-

ty aż 76 tys. złotych – mówi prezes ZUS. 
prof. Gertruda Uścińska. Im więcej skła-
dek ubezpieczony ma w ZUS, tym wię-
cej zyskuje na corocznej waloryzacji. 
Efekty czerwcowej będzie można zo-
baczyć na swoim koncie w  Platformie 
Usług Elektronicznych ZUS najpóźniej 
w sierpniu.

Stan konta w  ZUS ma ogromne 
znaczenie dla przechodzących na eme-
ryturę. Od niego zależy wysokość przy-
szłego świadczenia. Emerytura w  no-
wym systemie to wynik prostego dzia-
łania matematycznego: zwaloryzowa-
ne środki ze składek emerytalnych za-
pisane w ZUS dzieli się przez tzw. śred-
nie dalsze trwanie życia wyrażone 
w miesiącach.

Małgorzata Korba, rzecznik 
ZUS w województwie lubelskim

Chcesz zostać policjantem? Ko-
menda Wojewódzka Policji w Lu-
blinie z  początkiem czerwca 

wznowiła postępowanie kwalifikacyj-
ne dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Policji.

Praca w Policji od wielu lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Lubelszczyzny. W 2019 roku do 
służby w  garnizonie lubelskim przy-
jęto 142 funkcjonariuszy. Ze względu 
na stan pandemii postępowania kwa-
lifikacyjne były zawieszone. Z  począt-
kiem czerwca   br. Sekcja Doboru Wy-
działu Kadr i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w  Lublinie, ul. Naruto-
wicza 73, wznowiła procedury kwalifi-
kacyjne dla kandydatów  ubiegających 
się o przyjęcie  do służby w Policji. Naj-
bliższy termin przyjęć to lipiec 2020 r.

- W całym 2019 roku wpłynęło do nas 
blisko   850 podań. Zdecydowana więk-
szość chętnych to mężczyźni, podania 

Pań stanowią około 30 % ogółu składa-
nych dokumentów. Patrząc na rok ubie-
gły zdecydowana większość osób ubiega-
jących się o pracę w naszej formacji posia-
da wyższe wykształcenie. Najczęściej są 
to absolwenci administracji, bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, ekonomii i  wycho-
wania fizycznego. - informuje Komenda 
Wojewódzka Policji w Lublinie.

Kto może zostać policjantem?

Służbę w  policji pełnić może:oby-
watel polski o  nieposzlakowanej opi-
nii, posiadający, co najmniej średnie 
wykształcenie, nie skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe, korzysta-
jący z pełni praw publicznych, posiada-
jący zdolność fizyczną i  psychiczną do 
służby w formacjach uzbrojonych, pod-
ległych szczególnej dyscyplinie służbo-
wej, której gotów jest się podporząd-
kować, dający rękojmię zachowania ta-
jemnicy stosownie do wymogów okre-
ślonych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych.

Informacje dotyczące procedury 
kwalifikacyjnej znaleźć można:

na stronie internetowej Komendy 
Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na 
stronie internetowej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie (www.lubel-
ska.policja.gov.pl).

[źródło: KWP w Lublinie]

Muzeum Zamojskie otrzymało dofi-
nansowanie z ministerialnego progra-
mu "Kultura w  Sieci" na wirtualizację 
zasobów muzealnych.

Celem programu „Kultura w  sieci” 
jest finansowe wsparcie realizacji projek-
tów upowszechniających dorobek kul-
tury i  zwiększających obecność kultury 
w  życiu społecznym, których odbiór na-
stępuje poprzez narzędzia on-line. Pro-

gram jest elementem tarczy antykryzy-
sowej w kulturze i wsparciem sektora kul-
tury w  związku z  utrudnieniami w  dzia-
łalności kulturalnej wynikającymi z  sy-
tuacji epidemii. Do programu zarządza-
nego przez Narodowe Centrum Kultury  
zgłoszono łącznie 5948 wniosków a  wy-
łoniono 1182 projekty, które otrzyma-
ły dotację. Wśród beneficjentów progra-
mu znalazło się również Muzeum Zamoj-
skie i  projekt: „Wirtualizacja zasobów 

muzealnych w  Muzeum Zamojskim”. 
Celem projektu jest wirtualizacja wybra-
nych obiektów muzealnych z  wykorzy-
staniem najnowocześniejszych technolo-
gii w celu ich udostępnienia on – line. Do 
zadania wytypowanych zostało ponad 
20 eksponatów prezentowanych na eks-
pozycjach w  Muzeum Zamojskim i  Mu-
zeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział 
Muzeum Zamojskiego, w tym eksponaty 
wielkogabarytowe, co stanowi ciekawą 
innowację cyfrową w muzeum. 

Wśród wybranych eksponatów znaj-
dzie się: Inkrustowana masą perłową, 
kością słoniową i  srebrem komoda 
z  początku XVIII w. Mebel w  zbiorach 
Muzeum znajduje się  od 1946 r.  Według 
przekazu ustnego stanowił do 1914 r. wy-
posażenie biura komendanta policji car-
skiej w  Zamościu. Jest to bardzo rzadki 
przykład mebla wykonanego w  techni-
ce certosiny – technika ta pochodzi z Bli-
skiego Wschodu i  została ukształtowała 
przez chrześcijańskich mnichów w  cza-
sie wypraw krzyżowych, czy Berło Aka-
demii Zamojskiej ufundowane przez 
Tomasza Zamoyskiego w 1619 r., przeka-

zane miastu w 1980 r. przez Jana Zamoy-
skiego – XVI ordynata. W Muzeum Forty-
fikacji i  Broni Arsenał wiernie odwzoro-
wane i  przeniesione do świata wirtual-
nego zostaną m.in.: Pistolet Vis wz. 35 - 
pierwszy seryjnie produkowany wojsko-
wy pistolet w  Polsce, do dziś wzbudza-
jący wielkie zainteresowanie kolekcjone-
rów na całym świecie. 

Szabla upamiętniająca wybór Ja-
na III Sobieskiego na króla Polski. Na 
głowni wyryto imię i nazwisko króla oraz 
rok wyboru. 

Para pistoletów pojedynkowych 
pochodzących z  XVIII w. Na lufie bro-
ni widać znak firmowy i  nazwisko pro-
ducenta pistoletów: Adam Kuchenreu-
ter. Rodzina Kuchenreuterów jest jedną 
z najstarszych rodzin rusznikarskich dzia-
łających do dziś. Wywodzą swoje korze-
nie z Bawarii  z Regensburga, a  ich dzia-
łalność można datować od początku XVIII 
wieku. Swoje wyroby sygnowali stem-
plem rusznikarskim w  postaci pędzące-
go jeźdźca. Z  pistoletów Kuchenreute-
ra strzelali do siebie w  pojedynku słyn-

ny uwodziciel Giacomo Casanova i polski 
magnat Franciszek Ksawery Branicki. 

Dzięki tej inicjatywie nasi odbior-
cy będą mogli zapoznać się z  obiekta-
mi nie wychodząc z  domów, poznać 
nie tylko bogatą historię tych obiek-
tów, ale także oglądać je, przybliżać 
i  obracać bez obaw naruszenia muze-
alnej etykiety. Na bazie zwirtualizo-
wanych eksponatów zostanie przygo-
towana oferta edukacyjna, udostęp-
nione zostaną  materiały dydaktyczne 
w  formie tekstowej i  obrazowej, dzięki 
którym czas spędzony w sieci będzie da-
wał możliwości nauki poprzez zabawę. 
Dla najmłodszych odbiorców projektu 
przygotowane zostaną karty pracy oraz 
ćwiczenia na zasadzie "zrób to sam" prze-
kazane za pomocą krótkich filmików in-
struktażowych umieszczonych na kana-
łach społecznościowych muzeum. W ten 
sposób powstaną ciekawe i  niestandar-
dowe treści, przyciągające uwagę pu-
bliczności dzięki nieszablonowemu spo-
sobowi ich prezentacji.

[materiał nadesłany]
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Prezydencki bonPrezydencki bon

Peron Kuchnia Polska to nowe miejsce na kulinar-
nej mapie Zamościa. Restauracja powstała w odre-
montowanym budynku dawnego dworca PKP przy 

ul. Szczebrzeskiej 11. Lokal działa w ramach Centrum In-
tegracji Społecznej. We wtorek, 9 czerwca miał swoje 
wielkie otwarcie.

Dworzec kolejowy w  Zamościu ma ciekawą historię. 
Odegrał ważną rolę w działaniach wojennych. W 1944 roku 
budynek dworca został spalony przez Niemców. Odbudowa-
no go w 1945 r w nieco zmienionej formie. W  latach sześć-
dziesiątych wyremontowano poczekalnię i bufet między in-
nymi ściany wyłożono płytami marmurowymi (ich elemen-
ty można teraz podziwiać w sali restauracyjnej). Od 2015 ro-
ku dworzec jest własnością Miasta Zamość. Dzięki pozyska-
nemu dofinansowaniu, w 2018 r. rozpoczęto gruntowny re-
mont zniszczonego obiektu. W  ramach unijnego projektu 
budynek dworca został zaadaptowany na Centrum Integra-
cji Społecznej, aktywizujące osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. W 2020 roku CIS rozpoczął działalność. Jego kie-
rownikiem została Barbara Gajos. Obecnie Centrum prowa-
dzi cztery warsztaty: warsztat porządkowo - opiekuńczy, pie-
lęgnacji zieleni, remontowo - budowlany oraz gastronomicz-
ny. Uczestnicy tych ostatnich zajęć uczą się zawodu w utwo-
rzonej w budynku dworca restauracji. Po egzaminach będą 
mogli szukać pracy w  zamojskich lokalach gastronomicz-
nych.

Szefem kuchni w „Peronie” jest Joanna Wiatrzyk, drugim 
kucharzem Radosław Pencak. Instruktorami zawodu są Aldo-
na Borowińska oraz Wojciech Lupa. W lokalu zjemy tradycyj-
ne polskie dania.

- Postawiliśmy na rodzimą kuchnię, bo jak pokazują bada-
nia konsumenckie - właśnie takich dań ludzie szukają. Poza tym, 
chcemy być inni niż konkurencja. Pizzerii w Zamościu jest mnó-
stwo. Chcieliśmy stworzyć miejsce, do którego rodziny z  dzieć-
mi będą wstępować np. po niedzielnej wizycie w ZOO, po to by 
zjeść smaczny, domowy i niedrogi obiad. - tłumaczy Barbara 
Gajos, kierownik CIS.

W dniu otwarcia restauracja serwowała m.in.: szczawio-
wą z jajkiem i pieczywem, chłodnik z botwinki i młode ziem-
niaki, bigos z młodej kapusty, żeberka w miodzie z kaszą jęcz-
mienną, pierogi ruskie i z mięsem. Ceny w lokalu nie są wygó-
rowane - za zupę zapłacimy 5 zł, za drugie danie - 12 zł, za pie-
rogi - 10 zł, zestaw dnia kosztuje - 13 zł. Do picia możemy za-
mówić kompot (3 zł), kawę (7 zł) lub herbatę (4 zł), a na deser 
- szarlotkę lub murzynka. W menu znajdziemy też śniadania. 
Restauracja jest czynna 7 dni w tygodniu od 9.00 do 19.00.

Przez województwo lubelskie 
w  czwartek (11.06) przeszły gwał-
towne burze, którym towarzyszyły 

intensywne opady deszczu i  silny wiatr. 
Zerwane i  uszkodzone dachy, połamane 
drzewa, zerwane linie energetyczne – to 
efekty nawałnicy. Najwięcej strat odnoto-
wano na terenie powiatów: hrubieszow-
skiego, tomaszowskiego i zamojskiego. 

Strażacy mieli ręce pełne roboty. W całym 
powiecie zamojskim odnotowano 139 zdarzeń. 
Najważniejsze, że nikt nie został poszko-
dowany, są tylko straty materialne. Jak po-
informował nas Andrzej Szozda, rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej PSP w  Zamo-
ściu - najwięcej interwencji dotyczyło po-
łamanych drzew, które w  części spowodo-
wały uszkodzenie budynków lub zaparko-
wanych samochodów. Ponad dwadzieścia 
wezwań dotyczyło uszkodzeń budynków 

mieszkalnych i  budynków gospodarczych. 
Najwięcej, bo aż 7 miało miejsce w Chomę-
ciskach Dużych. Wskutek burz w  powiecie 
zamojskim zostało zerwanych też kilka linii 
energetycznych.  

Sporo szkód nawałnica wyrządziła też 
w Zamościu. Na ul. Królowej Jadwigi powa-
lone drzewo uszkodziło trzy auta. 

Kuchnia na PeronieKuchnia na Peronie

W sobotę 6  czerwca w  Kate-
drze Zamojskiej biskup Ma-
rian Rojek udzielił święceń 

prezbiteratu czterem diakonom, ab-
solwentom Wyższego Semina-
rium Duchownego

Biskup Zamojsko-Luba-
czowski przewodniczył uroczy-
stej Mszy świętej, w  której wzię-
li udział księża diecezjalni, semi-
narzyści oraz bliscy neoprezbi-
terów. W  homilii Pasterz diece-
zji podkreślił wartość kapłaństwa 
i  jego znaczenie w  życiu wier-
nych, a zwracając się do przyjmu-
jących święcenia, zachęcał do gor-
liwej służby, która nie zawsze mu-
si być doceniana przez innych. Sza-
farz święceń zauważył, że nowi ka-

płani są  znakiem żywotności Kościoła 
lokalnego.

W niedzielę 7  czerwca oraz 
14 czerwca nowo wyświęceni księ-
ża będą sprawować swoje pierwsze 
Msze święte. 15 czerwca Msza pry-

micyjna odbędzie się w seminarium 
duchownym. Nowi kapłani to  ks. 

mgr Piotr Kończyński (Parafia Święte-
go Krzyża w  Zamościu), ks. mgr Ka-
mil Kossak (parafia Ulhówek), ks. mgr 
Radosław Łukasiewicz (parafia Niele-

dew) i ks. mgr Krzysztof Zgnilec (para-
fia Wielącza). 

27 czerwca neoprezbiterzy otrzy-
mają z rąk biskupa nominacje na swo-
je pierwsze parafie.

[źródło: Diecezja Zamojsko – Lubaczowska]

Bon turystyczny o wartości 500 
zł na każde dziecko to no-
wa inicjatywa Prezydenta An-

drzeja Dudy. Bon ma być przyzna-
wany niezależnie od poziomu do-
chodów w  rodzinie. Szczegóły pro-
pozycji Prezydent przedstawił 8 
czerwca podczas konferencji praso-
wej w Ustce.

Prezydent pod-
kreślał, że to są 
pieniądze, które 
mają zasilić pol-
ską branżę tury-
styczną.

–  Mam na-
dzieję, że bon 
będzie już w te 
wakacje  – mó-
wił Andrzej Duda 

podczas konferencji w Ustce. Jak dodał, 
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek obie-
cała, że uczyni wszystko, aby Sejm jak 
najszybciej przyjął ustawę w tej spra-
wie. – Mam nadzieję, że Sejm będzie ją 
rozpatrywał na najbliższym posiedze-
niu – zaznaczył i zaapelował do Sena-
tu, by nie zwlekał 30 dni, tylko jak naj-
szybciej podjął pracę nad nowymi 
przepisami.

Na bon turystyczny 500 zł na każ-
de dziecko przeznaczone zostanie 3,2 
mld. Są to środki zł z puli Ministerstwa 
Rozwoju z tzw. Funduszu COVID -19.

Bon będzie miał formę elektro-
niczną. Będzie można go wykorzy-
stać do opłacenia np.: pobytu w hote-
lu, pensjonacie, gospodarstwie agrotu-
rystycznym, czy na kolonii lub obozie 
harcerskim, a także obozu sportowe-

go czy rekreacyjnego.  Podmioty tury-
styczne, których usługi będzie można 
opłacić za pomocą bonu, znajdą się w 
– stworzonym na potrzeby programu 
– Katalogu Bazy Turystycznej. Na zre-
alizowanie bonu rodziny będą miały 
czas do końca 2021 r.

Jak w praktyce będzie można 
skorzystać z bonu:

Osoba spełniająca kryteria otrzy-
ma bon, po zarejestrowaniu się na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS).  Bon trzeba będzie okazać pod-
czas rezerwacji pobytu lub najpóź-
niej przy zakwaterowaniu.  Aby wes-
przeć zarówno turystów, jak i podmio-
ty świadczące usługi turystyczne, po-
wstanie specjalna infolinia.

[źródło: Prezydent.pl]
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Obchody 440. urodzin Obchody 440. urodzin 
Wystrzałem z  armaty rozpo-

częły się w  środę (10.06) 
uroczyste obchody 440-le-

cia Zamościa. W tym dniu swoją pre-
mierę miała piosenka o  Zamościu 
przygotowana specjalnie na tę oka-
zję, a 12 czerwca z wieży ratusza za-
brzmiał „wyjątkowy” hejnał - pierw-
szy raz od lat melodia z  zamojskiej 
wieży popłynęła również w  stronę 
Krakowa. W  programie obchodów 
z  oczywistych względów nie zapla-
nowano hucznych imprez plenero-
wych. Mimo to, pomysłodawcy ob-
chodów udowodnili, że nawet w cza-
sach epidemii można znaleźć spo-
sób na ciekawe uczczenie tak ważnej 
rocznicy.

Z  początkami Zamościa wiążą się 
dwie kluczowe daty. 10 kwietnia 1580 
roku kanclerz wielki koronny Jan Za-
moyski wystawił w  folwarku Jarosła-
wiec dokument lokacyjny „Nowego Za-
mościa” – nowoczesnego miasta, któ-
re w krótkim czasie miało pełnić istotną 
w  ówczesnej Rzeczpospolitej funkcję 
obronną, handlową i  naukową. Nieco 
ponad dwa miesiące później, dokład-
nie 12 czerwca 1580 roku, przebywają-
cy w Wilnie król Stefan Batory uprawo-
mocnił Akt Lokacyjny Zamościa. Wów-
czas rozpoczęła się 440-letnia saga 
miasta, którego mieszkańcy doświad-
czali nie tylko momentów chwały, ale 
też musieli stawiać czoła licznym prze-
ciwnościom losu.

Celebrowanie 440. rocznicy zało-
żenia Zamościa rozpoczęto w  środę, 
10 czerwca. W  tym dniu o  godz. 10.00 
w Katedrze Zamojskiej odprawiona zo-
stała msza święta w intencji miasta. Na-
stępnie na dziedzińcu Ratusza odby-
ła się uroczysta Sesja Rady Miasta Za-
mość. Po niej swoją premierę mia-
ła przygotowana specjalnie na tę oka-
zję piosenka o Zamościu. Utwór zespo-
łu Plastic „Wiem, że wrócisz” opowiada 
o miłości do miasta Zamość jego auto-
rów - Agnieszki Burcan i  Pawła Radzi-
szewskiego. Klip do piosenki został na-
grany na Rynku Wielkim w  Zamościu. 
Poza członkami zespołu Plastic wystą-
pili w  nim także: Prezydent Zamościa 
Andrzej Wnuk, członkowie Młodzieżo-
wej Rady Miasta, mieszkańcy Zamościa 
i napotkani na zamojskim rynku turyści.

Główne uroczystości obchodów 
jubileuszu miasta odbyły się w  pią-
tek, 12 czerwca. W  tym dniu, w  samo 
południe z  wieży zamojskiego Ratu-
sza wybrzmiał wyjątkowy hejnał. Nie-
zmiennie od lat zamojski hejnał gra-
ny był na trzy strony świata.  Z  oka-
zji 440-lecia miasta, postanowiono 
uczynić gest wyjątkowy, wręcz hi-
storyczny i  zagrać hejnał również 
w stronę Krakowa. Dwa dni wcześniej 
z wieży wschodniej Kościoła Mariackie-
go specjalnie dla Zamościa wybrzmiał 
hejnał krakowski, a tuż po jego zakoń-
czeniu hejnalista rozwinął zamojską fla-
gę, aby w ten sposób przekazać wyra-
zy uznania i  pozdrowienia świętują-
cym zamościanom. Piątkowe uroczy-
stości uświetnił występ par z  Zespołu 
Pieśni i  Tańca „Zamojszczyzna”, Capel-
li ALL’antico, Stowarzyszenia Turystyka 
z Pasją oraz Banitów Zamojskich.

Świętowanie urodzin Zamościa 
kontynuowano także w  sobotę (13.06) 
i  niedzielę (14.06). Wśród jubileuszo-
wych wydarzeń znalazło się m.in.: wi-
dowisko Teatru Ognia Utopia.

Ponadto, od 10 do 14 czerwca 
w Muzeum Zamojskim oglądać można 
było oryginał Aktu Lokacyjnego Zamo-
ścia opatrzony pieczęciami króla Stefa-
na Batorego. To wyjątkowe wydarzenie, 
ponieważ na co dzień zwiedzający mo-
gą oglądać jedynie kopię tego doku-
mentu. 

Jak zapowiada zamojski magi-
strat - obchody 440. rocznicy założe-
nia Miasta nie będą ograniczone do 
jednego weekendu. Program urodzi-
nowych wydarzeń został rozłożony 
w  czasie. Szczegółowy harmonogram 
jest dostępny na stronie internetowej  
www.zamosc.pl.



SPRZEDAM
 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. 
Na Roztoczu tel 508 874 
307

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, 
kanalizacja. Działki bu-
dowlane 0,31 ha; 0,2 ha. 
Tel. 515 796 951

 X Dziełka budowlana 0,31 
ha. Tel. 515 796 951

 X Dom piętrowy na działce 
15-arowej, wykończony, 
do zamieszkania, Płoskie. 
Tel. 607 934 520

 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

KUPIĘ
 X Kupię 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 piętrze. 
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 Za-
mościa. Tel. 666 627 303

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę kawalerkę 33 
m² osobie pracującej, Za-
mość, ul.Peowiaków. Tel. 
84 62 75 278

 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

 X Do wynajęcia zadbana, 
umeblowana kawalerka 
przy ul. Orzeszkowej w 
Zamościu, warunki najmu 
do uzgodnienia. Tel. 602 
802 212 Mieszkanie M3 
wynajmę od lutego War-
szawa Ursynów, metro. 
Tel. 575 664 045

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 
45m2 piętro 1, ulica Orz-
eszkowej, po remoncie 
na większe od 50-67m2 
najlepiej po remoncie, tel 
508 87 43 07

REKLAMA 

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która 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

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

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. 
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 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 Krajzega piła stołowa na 
siłę. Tel. 607 934 520

 X Kredens drewniany, rzeź-
biony, kuchenny. Tel. 607 
934 520

 X Gwintownice do rur - 
ręczne. Tel. 607 934 520

 X Silniki elektryczne 7,5 4,5 
kW, cyrkulatka z dwo-
ma piłami, sprzęt rolni-
czy, bele, deski, kantów-
ka. Tel. 515 796 951

 X Stare radia, telewizory, 
walizki oraz inne starocie. 
Tel. 505 533 878

 X Ule warszawskie, zwy-
kłe, 4 – letnie. Tel. 660 358 
211

 X Namiot niemiecki 4 oso-
bowy, c. 100 zł. Tel. 519 
106 797

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

 X Kanapa jednoosobowa, 
nowa (rozkładana). Tel. 
660 358 211

 X Konstrukcję do piły ta-
śmowej. Tel. 660 358 211

 X Kożuchy męskie w do-
brym stanie. Tel. 660 358 
211

 X Dwa wałki do cyrkulatki 
na dużą piłę (można zło-
żyć dwie). Tel. 660 358 
211

 X Stare zegary. Tel. 660 358 
211. 

 X Duże poroża. Tel. 660 358 

211
 X Zamrażarka 121 p – 150, 
szkielet barakowozu 6x3 
m- 800, kaloryfery. Tel. 
664 011 653

 X Wasąg na wóz konny, 
cena 200 zł. Tel. 519 106 
797

 X Rower dziecinny BMX do 
lat 10, stan dobry, c. 50 zł. 
Tel. 519 106 797

 X Chodzik niemowlęcy 
nowy, c. 50 zł. Tel. 519 106 
797

 X Kompresator 150 do 200 
litrów, wydajność 400 li-
trów/ minutę. Tel. 664 
011 653

 X Słoma - bele. Tel. 515 
796 951

 X Betoniarka 150 l. z sil-
nikiem, 3 fazy. Tel. 515 
796 951

 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 gospo-
darczy do roweru, kufer, 
butla turystyczna, 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

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

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowo-
zem. Tel. 530 558 450

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

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 Motocykl Panonia 250 
rok 1966, jeden właści-
ciel, z papierami, kom-
pletna. Tel. 660 358 211

 X Romet (komar 3) rok 
1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Przyczepa lekka sam., za-
rejestrowana, sprawna 
tech. Tel. 660 358 211

 X Zamienię przyczepę 
“BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 
20stki na przyczepkę na 
wozie, przystosowana do 
ciągnika. Tel. 515 796 951

 X Sprzedam Mazda 323 1.3 
kat, stan dobry - opłaco-
na. Tel. 694 468 517

 X Felga samochodowa 15 

RT60, 4x100, 1 szt, c. 60 zł. 
Tel. 519 106 797

 X Tanio sprzedam Renault 
Clio, diesel 1,5, rok 2006. 
Tel. 660 358 211

 X Sprzęt rolniczy. Tel. 515 
796 951

 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, dętki. 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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE


