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Do tragicznego w skutkach pożaru drewnia-
nego domu doszło w nocy 27 maja w miej-
scowości Zawalów (gm. Miączyn). Wewnątrz 
budynku przebywał 61-letni mężczyzna. Po-
mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej prowadzonej przez ratowników me-
dycznych, nie udało się go uratować. Niestety, 
w ciągu ostatnich kilkunastu dni odnotowa-
no 3 pożary (wcześniejsze Krzak 20.05, Szcze-
brzeszyn 22.05.), w wyniku których śmierć po-
niosło 3 osoby.

27 maja, o godz. 23:21 zamojscy strażacy otrzy-
mali informację o pożarze budynku mieszkalne-
go w Zawalowie gm. Miączyn. Do pożaru skiero-
wano zastępy z JRG Zamość oraz pobliskie OSP.

Jako pierwsi na miejscu pożaru pojawili się 
strażacy z OSP Zawalów, którzy stwierdzili, że po-
żarem objęty jest drewniany budynek mieszkal-
ny, kryty eternitem. Pożar był w fazie rozwinię-
tej. Palił się przedpokój, kuchnia i część pokoju. 
Strażacy po odłączeniu energii elektrycznej po-
dali z zewnątrz 3 prądy wody. W trakcie prowa-
dzonych działań pozyskano informację, że w bu-
dynku może przebywać 1 osoba. Z uwagi na 
fazę rozwoju pożaru nie było możliwości wej-
ścia ratowników do wnętrza budynku. Dopie-
ro po wstępnym przygaszenia pożaru, strażacy 
z JRG Zamość zabezpieczeni aparatami ochrony 
dróg oddechowych, podjęli działania przeszuki-
wawcze, w wyniku których w pokoju odnalezio-

no mężczyznę, nieprzytomnego, bez oznak ży-
cia. Poszkodowanego ewakuowano na zewnątrz 
i przekazano służbie medycznej. Niestety lekarz 
stwierdził zgon.

- Spaleniu uległo wyposażenie pomieszczeń 
częściowo ściany konstrukcyjne i dach budynku. 
Wstępne straty oszacowano na kwotę 170 tys. zł. 
Przypuszczamy, że prawdopodobną przyczyną te-
go pożaru, mogło być zwarcie w instalacji elektrycz-
nej. Policja i prokuratura ustala przyczyny i okolicz-
ności tego pożaru. - informuje mł. bryg. Andrzej 
Szozda, rzecznik prasowy KM PSP w Zamościu.

W działaniach trwających ponad 3 godziny 
wzięło udział: 4 zastępy PSP z JRG Zamość (13 ra-
towników) oraz OSP: Zawalów, Horyszów, Mią-
czyn (15 ratowników).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym „Krok za krokiem” 
w Zamościu prosi o wsparcie w postaci 
środków ochrony osobistej. Potrzebne 
są maseczki, przyłbice, rękawiczki, pły-
ny do dezynfekcji.

„Chroniąc siebie, chronimy Was – po-
móż nam dalej wypełniać naszą misję. Jest 
bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, 
które potrzebują rehabilitacji oraz wsparcia 
społecznego, abyśmy mogli im pomóc mu-
simy spełnić wszystkie wymogi sanitarne do-
tyczące COVID-19. W związku z tym zwraca-
my się do Państwa z prośbą o pomoc poprzez 
przekazanie na rzecz Stowarzyszenie Pomo-
cy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za kro-
kiem” w Zamościu jednorazowego sprzętu 
ochrony osobistej: maseczek jednorazowe-
go użytku, przyłbic, rękawiczek jednorazo-
wych, płynu do dezynfekcji.” - apeluje za-
mojskie stowarzyszenie.

Kontakt w sprawie przekazania mate-
riałów: Tel. 84 627 14 38 lub 608 247 039.

Zarząd Województwa Lubelskiego 
powołał we wtorek, 26 maja Łuka-
sza Łobejko na stanowisko Dyrek-
tora Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Psychia-
trycznego w Radecznicy. Powołanie 
nastąpiło w wyniku przeprowadzo-
nego konkursu. Łobejko od stycznia 
pełnił obowiązki dyrektora ww. pla-
cówki. Stanowisko obejmie 1 czerwca 
br. na sześcioletnią kadencję.

- Pan Łukasz Łobejko doskonale zna 
szpital w Radecznicy, ponieważ pracuje 
tam od 12 lat. Jestem zatem przekonany, 
że będzie dobrze zarządzał placówką. - 
wyjaśnia Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Łukasz Łobejko ukończył kierunek 
lekarski ówczesnej Akademii Medycznej 
w Lublinie. Odbył szkolenie specjaliza-
cyjne w dziedzinie psychiatrii w Klinice 
Psychiatrii w Samodzielnym Publicz-
nym Szpitalu Klinicznym (SPSK) nr 1 

w Lublinie. W latach 2004-2005 zdoby-
wał doświadczenie jako lekarz staży-
sta w Okręgowym Szpitalu Kolejowym 
w Lublinie. Aktywnie służył w wolonta-
riacie w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Lublinie. W latach 2006-2011 jako le-
karz rezydent pracował w Klinice Psy-
chiatrii w SPSK nr 1 w Lublinie oraz był 
młodszym asystentem w Oddziale Psy-
chiatrycznym w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ra-
dzyniu Podlaskim. W latach 2006-2013 
współpracował m.in. z Samodzielnym 
Publicznym Zespołem Opieki Zdrowot-
nej w Janowie Lubelskim, Poradniami 
Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Bił-
goraju, Leżajsku, Oddziałem Dziennym 
Psychiatrycznym w Lublinie, Hospicjum 
Dobrego Samarytanina w Lublinie, Po-
radniami Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki 
Lekarskiej na terenie Lublina i woje-
wództwa lubelskiego. W latach 2016-
2017 prowadził zajęcia z psychiatrii na 

Uniwersytecie Medycznym (UM) w Lu-
blinie. Był asystentem w I Klinice Psy-
chiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Inter-
wencji UM w Lublinie. Z Samodzielnym 
Publicznym Wojewódzkim Szpitalem 
Psychiatrycznym w Radecznicy zwią-
zany jest od 2008 roku. Kierował tam 
Oddziałem Ogólnopsychiatrycznym 
Kobiecym. W przeszłości uczestniczył 
w wielu kursach, szkoleniach oraz sym-
pozjach. Jest autorem licznych publika-
cji naukowych. 

Zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta 
Zamość. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta na wniosek Prezydenta Zamo-
ścia, radni powołali nowego skarb-
nika. Została nim Katarzyna Bucior. 
Przypomnijmy, że dotychczasowa 
długoletnia skarbnik Miasta Zamo-
ścia, Jadwiga Kijek podjęła decyzję 
o przejściu na emeryturę.

Jadwiga Kijek nad miejskimi pie-
niędzmi czuwała przez 27 lat. Jest eko-
nomistką, absolwentką Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz 
studiów podyplomowych na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Przed podjęciem pracy w zamoj-
skim Urzędzie Miasta pełniła między 
innymi funkcję głównego księgowego 

Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw-
ła II w Zamościu. Stanowisko Skarbni-
ka Miasta oraz jednocześnie Dyrektora 
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta 
objęła w 1993 r.

8 kwietnia 2020 r. Jadwiga Kijek zwró-
ciła się z prośbą o rozwiązanie umowy o 
pracę w związku z przejściem na eme-
ryturę. Na Sesji Rady Miasta Zamość w 
dniu 25.05.2020 r., na wniosek Prezy-
denta Zamościa, powołano nowego 
Skarbnika Miasta. Zgodnie z uchwałą 
Rady, od 1.06.2020 r. funkcję tę przejęła 
Katarzyna Bucior. Nowa Skarbniczka 
ukończyła studia magisterskie na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim (kieru-
nek – zarządzanie i marketing), a także 
studia podyplomowe (kierunek – ra-

chunkowość). Od 2009 roku jest pracow-
nikiem Urzędu Miasta Zamość, pracuje 
w Wydziale Finansowym.

Od 30 maja nie musimy już zasłaniać 
nosa i ust w otwartej przestrzeni 
– ale tylko pod warunkiem zacho-

wania dystansu społecznego. Oprócz te-
go – otwarte zostaną kina, teatry, siłow-
nie i salony masażu oczywiście w ścisłym 
reżimie sanitarnym. Umożliwiona zostanie 
także organizacja wesel do 150 osób. Pre-
mier Mateusz Morawiecki w środę (27.05) 
przedstawił plan IV etapu znoszenia ogra-
niczeń wprowadzonych w związku z epi-
demią koronawirusa.

Na początku konferencji premier pod-
kreślił, że celem, jaki postawił sobie rząd trzy 
miesiące temu, czyli w momencie wybuchu 
epidemii, było przesunięcie fali zachorowań, 
aby nie zabrakło łóżek dla chorych.

- Postawiliśmy sobie jasne cele, łatwe do 
przedstawienia, ale trudne do zrealizowania. Ten 
cel polegał na tym, żeby nigdy nie brakło łóżek 
i respiratorów. Udało się to zrealizować. Nigdy 
nie musieliśmy dokonywać trudnych wyborów 
tak jak Włosi czy Hiszpanie. - mówił szef rządu.

Następnie przeszedł do przedstawienia 
planu kolejnego etapu znoszenia obostrzeń.

Ogłosił m.in. zmianę zasad dotyczących 
zasłaniania ust i nosa, zniesienie limitu osób 
- w sklepach, na targu, poczcie, w restaura-
cjach, kościołach oraz możliwość organiza-
cji zgromadzeń w przestrzeniach otwartych 
do 150 osób oraz wesel i uroczystości rodzin-
nych do 150 osób. Zapowiedział także otwie-
ranie kin, teatrów, klubów fitness, basenów, 
sal zabaw i parków rozrywki.

Szczegóły IV etapu znoszenia obo-
strzeń. Co się zmieniło i zmieni?

W przestrzeni otwartej: albo dystans 
społeczny albo maseczka (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej mamy moż-
liwość zachowania 2 metrów odległości od 
innych, nie musimy zasłaniać ust i nosa. Od 
30 maja można już spacerować, jeździć rowe-
rem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy par-
kingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy 
zachowamy odpowiedni dystans społeczny.

Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie na 
świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowe-
go dystansu od innych – na przykład na za-
tłoczonym chodniku – wówczas musimy za-
słonić usta i nos. 

Tak jak było dotychczas, z obowiązku utrzy-
mania 2-metrowego dystansu społecznego 

wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagający-
mi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie 
mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, 
które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których nadal trzeba 
będzie obowiązkowo zasłaniać usta i nos. 
Są to: autobusy i tramwaje, sklepy, kina 
i teatry, salony masażu i tatuażu, kościo-
ły, urzędy (jeśli idziemy załatwić jakąś spra-
wę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie 
trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny 
Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać 
ust i nosa?

W pracy – (jeżeli pracodawca zapewni od-
powiednie odległości między stanowiskami 
i spełni wymogi sanitarne) oraz w restauracji 
lub barze – gdy zajmujemy miejsce przy stole.

 Zniesienie limitu osób - w sklepach, na 
targu, poczcie, w restauracjach (od 30 maja)

Nowy dyrektorNowy dyrektor

Nowa Pani SkarbnikNowa Pani Skarbnik

Pomóż Im – potrzebują tegoPomóż Im – potrzebują tego

Ojcowie osadzeni w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego 
w Zamościu nagrali bajkowe słuchowiska dla swoich dzieci.

Z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia Dziecka, 4 osa-
dzonych z Oddziału Zewnętrznego ZK Zamość nagrało bajki 
dla swoich dzieci. Przesłano je drogą pocztową. Ponadto wła-
snoręcznie przyozdobili koperty, w których przesłali płyty CD 
z nagranymi bajkami. Jako załącznik dodali również wierszy-
ki dla swoich pociech.

Bajki zza kratBajki zza krat



„Rodzina. I co z tego, że zastępcza?” 
To hasło kampanii społecznej, którą 
realizują Organizator Pieczy Zastęp-
czej i Wspierania Rodziny w Zamościu 
oraz Miasto Zamość. Akcja ma zachę-
cić mieszkańców miasta do tworzenia 
rodzin zastępczych dla dzieci, które 
potrzebują wsparcia i opieki. Termin 
startu kampanii nie jest przypadko-
wy- 30 maja obchodzimy Dzień Ro-
dzicielstwa Zastępczego.

Na terenie Zamościa funkcjonuje 31 
rodzin zastępczych: są wśród nich rodzi-
ny zawodowe pełniące funkcję pogoto-
wia rodzinnego, rodziny zastępcze zawo-
dowe, rodziny zastępcze niezawodowe, 
a także rodziny zastępcze spokrewnio-
ne. Niestety, rodzin wciąż jest zbyt ma-
ło, w porównaniu do potrzeb.

- Pierwsze moje skojarzenie z rodziną 
zastępczą, to świetny serial z Kownacką 
i Fronczewskim (w roli wspaniałych rodzi-
ców), którzy mając swoje własne, przygar-
niają kolejne dzieciaki różnej płci i koloru 
skóry. Z radością i ciepłem, mimo wielu 
problemów finansowych wyprowadza-
ją ich na „ludzi”. Kochają, czasami karcą, 
rozwiązują problemy dnia powszednie-
go. Czyli prawdziwa rodzina, no i co z te-
go, że zastępcza. Taka forma opieki dla 
dzieci w potrzebie, jaką jest rodzina za-
stępcza, zawsze będzie lepsza niż opieka 
instytucjonalna. I bez urazy, domy dziec-
ka, również ten nasz zamojski, w nowym 
budynku, ze świetnymi wychowawcami, 
przyjaznym otoczeniem, fachową opieką 
i mimo ustandaryzowania, jak się to ład-
nie określa, liczby wychowanków, nie wy-
pełni pustki po domu rodzinnym. I dlate-
go dążenie zarówno Organizatora Pieczy 
Zastępczej, jak i Miejskiego Centrum Po-
mocy Rodzinie a także władz miasta, aby 
tworzyć warunki do powstawania kolej-
nych rodzin zastępczych- wyjaśnia Za-
stępca Prezydenta Małgorzata Bzówka.

Kto może zostać rodziną zastępczą? 
Każdy, kto zostanie pozytywnie zakwa-
lifikowany do pełnienia tej roli. Nie ma 
znaczenia czy jest to rodzina, małżeń-
stwo lub osoba samotna. Najważniej-
sza jest chęć niesienia pomocy dzieciom 

potrzebującym miłości i ciepła. Szukamy 
osób, które chciałyby oddać dzieciom 
swój czas i serce.

- Niezmiennie od lat staramy się prze-
konać mieszkańców Zamościa, by zechcieli 
podzielić się ciepłem i swoim domem z dzieć-
mi, które znalazły się w bardzo trudnej sy-
tuacji. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja 
o byciu rodziną zastępczą nie jest łatwa, 
towarzyszy temu wiele obaw, ale zapew-
niam, że nasza jednostka zapewnia po-
moc kandydatom na każdym etapie tego 
procesu. Oferujemy wsparcie koordynato-
ra rodzinnej pieczy zastępczej, jak również 
wsparcie  psychologiczne, pedagogiczne 
oraz prawne na każdym etapie współpra-
cy od momentu rozpoczęcia procesu kwa-
lifikacji. Również później, kiedy rodzina 
już funkcjonuje, jesteśmy przy niej i służy-
my wsparciem w każdy możliwy sposób- 
wyjaśnia Wojciech Buczkowski dyrek-
tor OPZiWR w Zamościu.

- Czy jest łatwo zostać rodziną za-
stępczą? Nie jest. Czy każdy może nią być? 
Nie każdy! Ale dzięki tej kampanii chcemy 
Państwa bezpiecznie przeprowadzić przez 
procedury, chcemy wyjaśnić – jakie są pra-
wa i obowiązki. Chcemy Państwa decyzje 
wspierać fachowym doradztwem i utwier-
dzać w przekonaniu jak dla wszystkich jest 

to ważne i potrzebne- dodaje wiceprezy-
dent Małgorzata Bzówka.

Kandydaci na rodziny zastępcze po-
winny być to osoby odpowiedzialne, zdol-
ne do zabezpieczenia interesów dzieci, 
posiadające pełnię praw rodzicielskich, 
muszą wywiązywać się z obowiązku ali-
mentacyjnego jeśli taki posiadają, mu-
szą zamieszkiwać na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i posiadać pełnię 
praw obywatelskich, nie być karane, po-
winni posiadać odpowiedzenie warun-
ki mieszkaniowe i bytowe umożliwiają-
ce zabezpieczenie dzieciom ich potrzeb 
oraz posiadać zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia umożliwiającym opie-
kę nad dziećmi, muszą odznaczać się 
odpowiednią motywacją i dojrzałością 
psychologiczną.

Jeśli czujecie Państwo, że są wśród 
Was, Waszych kręgach i społecznościach 
osoby zainteresowane pomocą dzieciom, 
pragnące zostać rodziną zastępczą go-
rąco prosimy o kontakt pod adresem:

Organizator Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Zamościu, ul. B. 
Prusa 2 (os. Karolówka), 22-400 Zamość, 
tel. 84  627 07 73.

info: Organizatorzy

Bitwa pod Komarowem w terminieBitwa pod Komarowem w terminie

Inwestycje Inwestycje 
z Budżetuz Budżetu

ObywatelskiegoObywatelskiego

IV etap znoszenia obostrzeńIV etap znoszenia obostrzeń

„100. rocznica Bitwy pod Komarowej od-
będzie się w planowanym terminie.” - po-
informowali organizatorzy wydarzenia. 
Zaznaczyli jednak, że ze względu na epi-
demię koronawirusa, biorą pod uwagę 
dwa warianty uroczystości.

Tegoroczne obchody Święta Kawale-
rii Polskiej odbędą się w Wolicy Śniatyckiej 
w dniach 28- 30 sierpnia 2020 r. Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia jak zwykle będzie 
widowiskowa inscenizacja Bitwy pod Koma-
rowem. W tym roku przypada wyjątkowa, bo 
100. rocznica ostatniej i jednocześnie najwięk-
szej bitwy konnicy w XX-wiecznej Europie.

Jak informuje Tomasz Dudek, Prezes Sto-
warzyszenia „Bitwa pod Komarowem”  - wy-

darzenie nie zostanie przełożone. Niewy-
kluczone jednak, że w związku z sytuacją 
epidemiologiczną, impreza odbędzie się 
w ograniczonym zakresie.

„W związku z ewentualnymi obostrzenia-
mi, program może ulec niewielkim zmianom. 
Biorąc pod uwagę ewentualne trudności do-
puszczamy dwa warianty: I wariant - impreza 
odbywa się zgodnie z założonym planem bez 
ograniczeń., II wariant - impreza odbywa się 
w ograniczonym zakresie co do udziału publi-
ki, tj. bez imprezy masowej z utrwaleniem fil-
mowym wydarzenia i relacją online." - tłuma-
czy Tomasz Dudek.

Więcej szczegółów dotyczących 100. Rocz-
nicy Bitwy pod Komarowem podamy wkrótce.

Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Sta-
wiarski odebrałw lubelskim 
magazynie Wojewódzkie-
go Pogotowia Ratunkowego 
partię50 tysięcy maseczek 
oraz 10 tysięcy kombine-
zonów ochronnych poda-
rowanych samorządowi 
województwa przez part-
nerską Prowincję Henan. 

- Jestem ogromnie wdzięcz-
ny Prowincji Henan za udzie-
lone nam wsparcie w walcez 
pandemią koronawirusa. Prze-

kazane dziś maseczki i kombi-
nezony trafią niebawem do per-
sonelu medycznego w naszych 
szpitalach. - wyjaśnił mar-
szałek Jarosław Stawiarski.

Dzisiejsza dostawa to 
druga darowizna z Chin ja-
ka dotarła w ostatnim cza-
siedo województwa lubel-
skiego. Pod koniec kwietnia 
sąsiednia Prowincja Hunan 
przekazała 10 tysięcy ma-
seczek na potrzeby szpita-
li podległych samorządowi 
województwa.

Dobiegają końca prace przy budowie chodni-
ka na ul. Janowickiej, remont ulicy Poprzecznej 
został zakończony (29 maja dokonano odbio-
ru technicznego), a niebawem gotowy będzie 
również chodnik na ul. Polnej. Są to inwesty-
cje osiedlowe, które mieszkańcy osiedli Jano-
wice, Nowe Miasto i Słoneczny Stok wybrali 
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 
rok. Pozostałe inwestycje z BO są na różnym 
etapie realizacji.

Zamojski magistrat przypomina, że do 22 
czerwca trwa nabór projektów do Budżetu Oby-
watelskiego Miasta Zamość na 2021 rok. Masz 
pomysł? Zgłoś go! Szczegóły: www.zamosc.pl 
/page/112/budzet-obywatelski.html

Premier ogłosił, że od 30 maja zniesione 
zostaną limity osób w branży handlowej i ga-
stronomicznej. Do tej pory w sklepie, restau-
racji, na targu, w punkcie usługowym czy na 
poczcie na 1 osobę musiała przypadać okre-
ślona powierzchnia lub liczba okienek. Od 
30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

W punktach gastronomicznych nadal 
musi być zachowana odpowiednia odległość 
między stolikami. A klienci zanim usiądą do 
stolika, muszą mieć założone maseczki. Obo-
wiązują również nadal wszystkie wytyczne 
sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest 
obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie 
także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub no-
szenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Szef rządu poinformował, że zniesienie 
obostrzeń obejmie również kościoły i inne 
miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj 
limit osób również przestaje obowiązywać od 
soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami 

pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał 
dotychczasowy limit 50 osób.

W kościołach i świątyniach wierni muszą 
zasłaniać usta i nos.

Zgromadzenia na powietrzu do 150 
osób (od 30 maja)

Ponadto, od soboty 30 maja w przestrze-
niach otwartych dozwolona jest organiza-
cja zgromadzeń, w których bierze udział do 
150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasła-
niać usta i nos lub zachować 2-metrowy dy-
stans społeczny.

Sanepid będzie przedstawiał rekomenda-
cje, gdzie ze względu na sytuację epidemio-
logiczną zgromadzenia nie powinny się od-
bywać. Ostateczna decyzja należy jednak do 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne 
(od 6 czerwca)

Jak zapowiedziano, od 6 czerwca możliwa 
będzie również organizacja wesel i uroczysto-
ści rodzinnych, w których bierze udział do 150 
osób. Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

Hotele otwarte w pełni

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe 
mogą być otwarte i serwować na sali posił-
ki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hote-
lach mogą zacząć działać baseny, siłownie, 
kluby fitness. Właściciele hoteli muszą jed-
nak zachowywać określone zasady sanitarne.

Kultura, sport, salony masażu, targi (od 
6 czerwca)

Podczas dzisiejszej konferencji ogłoszo-
no także, że od 6 czerwca działalność mogą 
wznowić w określonych warunkach sanitar-
nych: kina, teatry, opery, balet, baseny, 
siłownie, kluby fitness, sale zabaw i par-
ki rozrywki, sauny, solaria, salony masa-
żu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja tar-
gów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Jak informuje rząd, zalecenia sanitar-
ne dla poszczególnych branż zostaną poda-
ne do wiadomości publicznej po zakończe-
niu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

źródło: www.gov.pl

Rodzice zastępczy poszukiwani!Rodzice zastępczy poszukiwani!

Wsparcie partnerskieWsparcie partnerskie
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Piękna kooperacjaPiękna kooperacja
W czasie „głębokiej” kwarantanny i za-mknięcia firm, kilku partnerów zorga-nizowało zabawę „Pożegnaj koronaco-dzienność”, w której do zgarnięcia były dwie sesje zdjęciowe, zabiegi na twarz i włosy, flower boxy, plan żywieniowy i treningowy, wydruk fotografii i lodowa „wyżerka”.

Wśród obdarowanych znalazły się panie: Wikto-ria Złomaniec, Karolina Bryła, Magdalena Droździel, Karolina, Anna Dąbrowska, Aga Ster, Iwona Dębic-ka, Joanna Blicharz, Amanda Kłus i Ewelina Ściseł.
Nietuzinkowe zdjęcia w apetycznych wnętrzach BOSKO Zamość wykonał Kazimierz Chmiel „Światłoczu-ły”. Piękna modelka Karolina wystąpiła w pastelowej aranżacji romantycznej oraz energetycznie rockowej. 
Efektowne dekoracje balonowo-kwiatowe do se-sji przygotowała Dorota Bartnik z „Magia Chwili De-koracje Ślubne”. Idealny makijaż wykonała Malwina Rejs, a fryzury Ewelina Rejs z „Magii Piękna”.
Za tydzień pokażemy efekty plenerowej se-sji ślubnej.

Nagrody ufundowali partnerzy akcji: 



SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 
62 m na 2 piętrze bez-
czynszowe umeblowa-
ne 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 Mieszk anie  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 bu-
dowę. 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

 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: annaki-
szczak3@gmail.com 

 X Lokal użytkowy 20 m² z wę-
złem sanitarnym, Zamoyskiego 
60B. Tel. 695 199 762

 X Działka bud. 16 ar, ul. 
Monopolowa 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, do-
jazd dobry. Tel. 606 144 131

 X Mieszkanie 60 m², 2 poko-
je +garaż, tanio. Tel. 509 
197 282

 X Gospodarstwo rolne 7,5 ha 
z budynkami murowanymi 

w m. Lipina Stara. Tel. 84 
618 60 61

 X Sprzedam 2 działki. Tel. 84 
639 55 39 

 X PILNIE sprzedam 1 ha pola 
w Werbkowicach, pierw-
sza klasa. Tel. 696 542 226

 X Mieszkanie po remoncie 65 
m², Łabunie, ul. Lipowa 6. 
Tel. 509 197 282

 X 6 arów Sitaniec, p. Budowa 
domu i warsztatu, wszyst-
kie media. tel. 530 444 480

 X Sprzedam działkę 5 km 
od Zamościa, pow. I cena 
do uzgodnienia. Tel. 579 
298 296

 X Sprzedam dom z zabudo-
waniami w Jarosławcu. Tel. 
512 890 129 

 X Sprzedam gosp. rolne o 
pow. 6,39 ha z bud. muro-
wanymi, Udrycze Koniec. 
Tel. 503 950 053 

 X Mieszkanie 63 m², IV pię-
tro, Werbkowice. Tel. 694 
776 946, Tel. 883 465 589

 X Działka 12 arów, Wysokie k. 
Zamościa, uzbrojona, 100 
tys. Tel. 781 868 066

 X Łabunie, działka budowla-
na 50 arów, ul. Zamojska. 
Tel. 884 373 398

 X Domek 30m² z działką, 
ogrodzona. Tel. 730 925 039

 X Działki budowlane, Sitaniec 
Wolica, asfalt, cisza, dużo 
zieleni. Tel. 792 244 198

 X Sprzedam mieszkanie 62 
m², ul. Oboźna, w pobliżu 

szkoła, przedszkole. Tel. 
662 550 643

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyńskiego, 
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 
Zamosciu, tel 782 324 831

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
Zamościu w okolicach ul 
Wyszyskiego, tel. 782324831

 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

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!

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

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

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

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

• Nowy dom w Zamościu ul. Zagrodowa, 
cena 420 tys. zł.

• Działka 531m2 Zamość ul. Słoneczna, 
cena 130 tys. zł,

• Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozowa 
piętro 3/4, cena 197 tys. zł

• Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikorskiego, 
parter, cena 290 tys. zł

• Mieszkania bezczynszowe Zamość 
ul. Traugutta i ul. Heweliusza

• Nowy dom w Krasnobrodzie działka 
0,07ha, cena 350 tys.zł.

• Domy w stanie deweloperskim, 
Zamość ul. Włościańska i ul. 
Zagrodowa

• 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

 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

 X Łąki - ugór do 35 km od 
Zamościa, od 5 ha wzwyż. 
Tel. 785 045 036

 X Dom do rozbiórki kupię. 
Rodzina wielodzietna, ta-
nio. Tel. 785 045 036

WYNAJMĘ 
 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

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 pię-
trze, ul. Młyńska, Zamość. 
Tel. 886 562 376

 X Pokój do wynajęcia, ul. Orla, 
600 zł - jednoosobowy, dwu-
osobowy - 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, 
umeblowana kawalerka 
przy ul. Orzeszkowej w 
Zamościu, warunki naj-
mu do uzgodnienia. Tel. 
602 802 212 Mieszkanie 
M3 wynajmę od lutego 
Warszawa Ursynów, me-
tro. Tel. 575 664 045

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 Kawaler lat 51, poszukuje 
dziewczyny do lat 55, morze 
być wdowa, tel 695 968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 
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 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

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35
reklama@kurierzamojski.pl 

 730 210 777

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

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

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

www.absolutio.pl. 
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• Mieszkanie  M4 Zamość 
ul. Oboźna parter, cena 
290 tys. zł.

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

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

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

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

• Nowy dom w Zamościu 
ul. Zagrodowa, cena 
420 tys. zł.

• Mieszkanie M3 Zamość 
ul. Brzozowa piętro 3/4, 
cena 197 tys. zł

• Mieszkanie M4 Zamość 
ul. Sikorskiego, parter, 
cena 290 tys. zł

• Mieszkania bez-
czynszowe Zamość 
ul. Traugutta i ul. 
Heweliusza

• Nowy dom w 
Krasnobrodzie działka 
0,07ha, cena 350 tys.zł.

• Domy w stanie de-
weloperskim, Zamość 
ul. Włościańska i ul. 
Zagrodowa

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 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 ubezpie-
czenie o niepełnospraw-
ności, umiarkowanej. Tel. 
725 161 034

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

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 Cegła biała dziurawka 1400 
sztuk, tel. 500 144 310 

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

 X Beczki stalowe 200 litrowe 
ocynkowane, kanistry plas-
tykowe 20-30 litrów, bi-
urko pod komputer sos-
nowe 602 180 912

 X Prasa kostkująca NEW 
HOLLAND, tel. 511655658

 X Odznaczenie PCK Kryształowe 
Serce z dyplomem nada-
nia. Tel 521276720

 X Szable, bagnety, hełmy, 
odznaczenia, monety, sre-
bra 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 heblarką i sil-
nikiem 5,5 KW,szer heblar-
ki 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 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

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

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

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowozem. 
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 Sprzedam  Toyota Auris 
2008r. stan b. dobry, 
bezwypadkowa, ga-
rażowana, jedne użyt-
kownik, benzyna, poj. 
1.4, 171 000 km tel. 537 
463 375

 X Sprzedam  Renault 
Thalia 1,4 2003r, hak, 
tel 694 468 500

 X Sprzedam części do 
Kamaza nowe i uży-
wane, części do Żuka 
nowe. Filtry powietrza, 
olejowe i paliwowe. tel. 
602 180 912

 X Sprzedam felgi alum-
iniowe 17do wolksva-
gena w stanie dobrym. 
Tel. 536065484

 X Szukam czesci do syre-
ny i wsk lub w całości 
syrena i wsk dokumenty

 X 518485280
 X Ciągnik CV-330, Tel 666 
865 514

 X Głowicę Ursus Zetor 6 
cylindrów, 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, zi-
mowe 205/55/16 VW 
Szaran. Tel. 510 831 706

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

 X Opony 13, 14,15 - stki, 
felgi 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 - orygi-
nał 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” kom-
plet, c. 800 zł. Tel. 668 
844 362

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE


