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Pani Jolancie Typiak 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

 Ojca
Stefana Kowalika

byłego wieloletniego Przewodniczącego  
Zarządu Osiedla Orzeszkowej- Reymonta

składają
Prezydent Miasta Zamość, 

Przewodniczący i Radni Rady Miasta Zamość, 
Przewodniczący Zarządów Osiedli

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

konanych najlepszym wabi-
kiem były gwarantowane naj-
niższe ceny. „poleca po cenach 
konkurencyjnych” „na dogod-
nych warunkach”, „zaoszczę-
dzi dużo i poprze swój swego” 
– kuszą reklamy zamieszczone 
w  lokalnej prasie. Podkreślano 
też opłacalność inwestycji, za-
chęcając do korzystania z  no-
wych możliwości: „kupujcie wi-
rówki do mleka na raty a  za-
możność wasza wzrośnie”.

W  lokalnych gazetach za-
mieszczano reklamy nie tylko 
regionalnych usługodawców, 
ale również ogłoszenia krajo-
we. Promowano na przykład 

kursy samochodowe odbywa-
jące się w  Warszawie czy, jak 
zapewnia producent, wysokiej 
jakości pastę do butów, której 
należy „żądać wszędzie”.   Czu-
jecie się zachęceni?

Te i  inne reklamy oraz 
ogłoszenia można znaleźć 
w  zasobach  Biblioteki Cyfro-
wej Książnicy Zamojskiej. 

Marlena Jarosz
Książnica Zamojska

W  sobotę, 21 listopada 2020 r. zmarł 
Bolesław Szymanik, wieloletni Pre-
zes Stowarzyszenia Dzieci Zamoj-

szczyzny, Wiceprezes Towarzystwa Opie-
ki nad Majdankiem, członek Rady Muzeum 
przy Państwowym Muzeum na Majdan-
ku, kombatant, aktywny działacz społecz-
ny, organizator wielu wydarzeń historycz-
nych, w szczególności poświęconych pamię-
ci i ofiarom tragedii II wojny światowej (m.in. 
rocznic likwidacji obozu w Zwierzyńcu).

"Prywatnie Bolesław Szymanik był ko-
chającym tatą i  dziadkiem. Najdroższy nam 
zmarły pozostawił po sobie wiele bezcennych, 
osobistych wspomnień, które pozostaną na 
zawsze w  naszej pamięci. Pozostawił także 
wielką naukę i świadectwo swojego życia oraz 
liczne artykuły, publikacje, wywiady. Prze-
mawiając do młodzieży, zawsze na zakończe-
nie życzył, aby nigdy nie spotkała ich tragedia 
wojny." - tak zmarłego wspomina jego wnuk, 
Maciej Mikulski.

Bolesław Szymanik zmarł w wieku 83 lat 
w  sobotę, 21 listopada 2020 roku w  Biłgo-
raju, z którym związał swoje życie. Pogrzeb 
odbył się w czwartek 26 listopada 2020 o go-
dzinie 14:30 w kościele parafialnym Wniebo-
wzięcia NMP w Biłgoraju. Po Mszy świętej ur-
na z  prochami zmarłego została odprowa-
dzona na cmentarz przy ul. Lubelskiej.

Szlagiery sezonu, czyli reklama w czasopismach międzywojennychSzlagiery sezonu, czyli reklama w czasopismach międzywojennych

Pani 

Annie Rębacz-Obst
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci 

Matki
składają

Prezydent Miasta Zamość

oraz Pracownicy Urzędu Miasta Zamość

„Reklama dźwignią han-
dlu” – powtarzamy od 
pokoleń i  wymyśla-

my coraz to nowe   formy promo-
wania produktów.   Spoty radio-
we, telewizyjne, pozycjonowanie 
czy mailing towarzyszą nam każ-
dego dnia.   A  jak reklamowano 
swoje usługi na początku lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku? Po-
za bezpośrednim nakłanianiem 
potencjalnych klientów do zaku-
pu przez sprzedawców oraz po-
lecaniem sprawdzonych miejsc 
drogą pantoflową, dużą popular-
ność zdobyły ogłoszenia w prasie. 
W ówczesnym  Zamościu czy Hru-
bieszowie  na reklamę w regional-
nych czasopismach mogli pozwo-
lić sobie tylko zamożniejsi właści-
ciele punktów usługowych. Ogło-
szenia pojawiały się w  lokalnych 
czasopismach takich jak „Nowi-
ny Zamojskie”, „Gazeta Zamojska” 
czy „Głos Hrubieszowski”.

Zamieszczenie całostronico-
wej reklamy na okładce kosztowało 
– bagatela –  40 zł (dla porównania 
za gazetę trzeba było zapłacić 30 
gr). Tańsze były ogłoszenia drobne, 
na przykład zamieszczenie jedne-
go wyrazu w  „Głosie Hrubieszow-
skim” kosztowało 10 gr, przy czym 
poszukujący pracy mieli pięćdzie-
sięcioprocentową zniżkę. Przeglą-
dając anonse możemy wywniosko-
wać jakie informacje interesowały 
przyszłych pracodawców.   Ważne 
były nie tylko umiejętności i  wiek, 
ale również stan cywilny.   Jaki sta-
tus był korzystniejszy? To   zależa-
ło od stanowiska i  charakteru za-
trudnienia, na przykład starający 
się o  pracę magazyniera trzydzie-
stosiedmioletni żonaty mężczyzna, 
aby zwiększyć swoje szanse, zazna-
cza w   ogłoszeniu, że „posadę mo-
gę podjąć i po kawalersku”.

W lokalnych gazetach reklamo-
wano salony fryzjerskie,  księgarnie, 
sklepy jubilerskie, ale też spółdziel-
nie rolniczo-handlowe. Dużo waż-
niejsza niż dzisiaj była treść rekla-
my, mniejsze znaczenie miała na-
tomiast warstwa graficzna.   Na co 
zwracał uwagę ówczesny klient? 
Chciał, by zakupiony towar słu-
żył mu przez lata. Na każdym kro-
ku podkreślano więc jakość ofero-
wanych usług. „Wykonanie solid-
ne”, „wszystko w najlepszym gatun-

ku”, „o  dobroci wyrobionych apa-
ratów świadczą najlepiej listy po-
chwalne naszej klienteli”, „nagro-
dzony złotem medalem na konkur-
sie Wiedeńskim”, „kto raz spróbo-
wał, ten przekonał się” – takie zwro-
ty przewijają się w wielu reklamach. 
Podobnie jak dzisiaj, ważne było też 
nadążanie za najnowszymi trenda-
mi. Usługodawcy podkreślali, że 
posiadają towar zgodny z aktualną 
modą, czyli  „szlagiery sezonu”. Nie-
jeden przedsiębiorca, z  właściwą 
owym czasom galanterią, nadmie-
niał w swoich ogłoszeniach, że  „ma 
zaszczyt zawiadomić, iż na sezon 
bieżący już posiada [towar] w wiel-
kim wyborze”. Właściciele kierowali 
swoje oferty do konkretnych grup. 
Ówczesnym gadżeciarzom propo-
nowano „ostatnią zdobycz techni-
ki”, a sklepikarzom wiejskim zapew-
niano dogodne warunki   odstępu-
jąc „towary po cenach kosztów bez 
doliczania prowizji”. Dla nieprze-
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Piesi otrzymają przywilej 
w  postaci pierwszeństwa 

przy wchodzeniu na przejście, 
ale jednocześnie przy przecho-
dzeniu przez jezdnię będą mie-
li zakaz korzystania z telefonów 
komórkowych. To tylko niektó-
re ze zmian, które znalazły się 
w przyjętym przez rząd projek-
cie nowelizacji ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym.

We wtorek, 24 listopada 2020 
r. Rada Ministrów przyjęła opra-
cowany przez Ministerstwo Infra-
struktury i  Krajową Radę Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego pro-
jekt nowelizacji ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym.

- Ustawa wprowadza szereg 
rozwiązań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego, w  tym 
przede wszystkim pieszych, którzy 
w  zderzeniu z  rozpędzonym pojaz-
dem nie mają żadnych szans. Bez-
pieczeństwo na naszych drogach, 
w  tym niechronionych użytkowni-
ków dróg, musi się zwiększyć - jest 
to priorytet polskiego rządu – pod-
kreśla minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.

Większa ochrona pieszych

Obecnie ustawa Prawo o  ru-
chu drogowym zobowiązuje kie-
rującego pojazdem zbliżającego 
się do przejścia dla pieszych do za-
chowania szczególnej ostrożności 
i  ustąpienia pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na nim.

Po zmianach, kierowca po-
jazdu, który zbliża się do przej-
ścia, będzie musiał zmniejszyć 
prędkość tak, aby nie narazić na 
niebezpieczeństwo pieszego 
i  ustąpić pierwszeństwa piesze-
mu wchodzącemu na przejście. 

Przepis ten nie będzie dotyczył 
tramwajów.

Zakaz korzystania z telefo-
nów podczas przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko.

W  projekcie ustawy zapro-
ponowano regulacje zakazują-
ce pieszemu korzystania w  trak-
cie wchodzenia na jezdnię lub 
torowisko lub przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko (tak-
że w  obrębie usytuowanych tam 
przejść dla pieszych) z  telefonów 
komórkowych oraz innych urzą-
dzeń upośledzających prawidło-
wą percepcję, zwłaszcza wzroko-
wą, a tym samym ocenę w zakre-
sie bezpiecznego wejścia i  poko-
nania jezdni lub torowiska.

Koniec z jazdą „na zderzaku”

W projekcie zaproponowano, 
aby na drogach szybkiego ruchu 
(autostradach i drogach ekspreso-
wych) bezpieczna odległość mię-
dzy pojazdami wynosiła połowę 
aktualnej prędkości, czyli kierow-
ca jadący 100 km/h musi jechać 50 
m za poprzedzającym samocho-
dem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h 

– 70 m. Podobne rozwiązania zo-
stały zastosowane w  wielu euro-
pejskich państwach, w  tym m.in. 
w Niemczech.

Odstępstwo od obowiązku 
zachowywania bezpiecznej odle-
głości między pojazdami na dro-
gach ekspresowych i  autostra-
dach ma dotyczyć przypadków, 
w których kierujący pojazdem wy-
konuje manewr wyprzedzania.

Zrównanie prędkości w ob-
szarze zabudowanym do 
50 km/h w dzień i w nocy

W  projekcie nowelizacji usta-
wy Prawo o ruchu drogowym zna-
lazł się także zapis ujednoliceniu 
dopuszczalnej prędkości w  tere-
nach zabudowanych do 50 km/
ha w  ciągu dnia i  w  godzinach 
nocnych. Obecnie w  godz. 23.00 
– 5.00 w obszarze zabudowanym 
pojazdy mogą poruszać się z mak-
symalną prędkością 60 km/h. Po 
zmianach będzie to 50 kilome-
trów na godzinę - bez względu na 
porę.

Nowe przepisy mają wejść 
w życie po upływie 14 dni od ich 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe domy w  zabudo-
wie bliźniaczej czekają na 
swoich właścicieli. Oso-

by pragnące spełnić marzenia 
o  swoich czterech kątach, mają 
na wyciagnięcie ręki atrakcyjną 
lokalizację, nowoczesne budow-
nictwo oraz wykonanie w  stan-
dardzie premium.

Wykonawca - Mayk’s Deve-
lopment, wybudował w Zamościu 
przy ul. Kazimierza Przerwy-Tet-
majera dwa domy, które w drugiej 
połowie grudnia zostaną oddane 
do sprzedaży. Docelowo, inwesty-
cja zakłada realizację ośmiu nowo-
czesnych domów w  zabudowie 
bliźniaczej. Domy o  powierzch-
ni użytkowej 125 m² i  całkowitej 
171,89 m², posadowione są na wy-
godnej działce 500 m². 

Parter budynku stanowi prze-
stronna przestrzeń dzienna z  no-
woczesnymi przeszkleniami: 
otwarta kuchnia, salon z  komin-
kiem i  wyjściem na taras oraz ja-
dalnią, wygodna łazienka, funk-
cjonalny hol, kotłownia oraz jed-
nostanowiskowy duży garaż. 
Dwubiegowe wygodne schody 
prowadzą do części prywatnej na 

kondygnacji poddasza, która sta-
nowią 4 pokoje sypialne oraz prze-
stronna łazienka.

Domy wybudowane są z  ma-
teriałów doskonałej jakości o pod-
wyższonym standardzie: dachów-
ka Brass Teviva (kolor grafit), bra-
ma Garażowa Hormann, okna 
AdamS Premium Line - 6 komoro-
we Veka SL 82.

Do budynków zrealizowano 
przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
przyłącze wodociągowe z  sieci 
miejskiej, przyłącze sieci elektro-
energetycznej, gazowej oraz ka-
nalizacji miejskiej.

Domy będą posiadały instala-
cję „inteligentny dom”, pozwala-
jącą na nowoczesną komunikację 
systemów i urządzeń domowych.

Lokalizacja osiedla to spokoj-
na, kameralna i bezpieczna okoli-
ca, atrakcyjna ze względu na bli-
ską odległość do centrum. Nie-
opodal znajduje się nowe przed-
szkole, szkoła, galeria handlo-
wa, spa, fitness club oraz sklepy 
spożywcze.

Każda działka posiada odręb-
ny wpis do Księgi Wieczystej. In-
westycja może być także realizo-
wana w oparciu o ustawę dewelo-
perską wraz z rachunkiem powier-
niczym. Na etapie budowy istnie-
je możliwość realizacji zmian lub 
przeróbek pod kątem przyszłych 
właścicieli.

Informacji o inwestycji udziela 
Mayk’s Development:  
www.mayksdevelopment.pl  
tel. 535 997 900
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Inteligentne domy w sprzedażyInteligentne domy w sprzedażyZamykają ŁukasińskiegoZamykają Łukasińskiego

Na pasach bez komórkiNa pasach bez komórki

Skorzystaj z opłatomatuSkorzystaj z opłatomatu

Koniec utrudnień na LubelskiejKoniec utrudnień na Lubelskiej

Od 1 grudnia 2020 r. do 
końca maja 2021 r. za-
mknięta dla ruchu po-

jazdów będzie cała ulica Łuka-
sińskiego w Zamościu. Jest to 
związane z realizacją projektu 
pn. „Remont konserwatorski- 
Przebudowa Placu Melchio-
ra Stefanidesa (droga gminna 
nr 110594L) wraz z odcinkiem 
ulicy Łukasińskiego (droga 
powiatowa nr 3314L) od km 
0+010,89 do km 0+566,60 
w  Zamościu”.   Projekt reali-
zowany przez Miasto Zamość, 
ma dofinansowanie z  Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ulicy Łukasiń-
skiego była planowana na wio-
snę 2021 r., ale Wykonawca za-
dania, firma STRABAG, uznał, że 
jest w  stanie rozpocząć prze-
budowę wcześniej. Dzięki te-
mu skróci się czas realizacji całej 
inwestycji.

Wykonawca zapewnia, 
że piesi będą mieli dostęp do 
wszystkich obiektów użytecz-
ności publicznej. Dodatko-
wo Wykonawca zobowiązał się 
tak poprowadzić ruch na te-
renie Zespołu Staromiejskie-
go, by przedsiębiorcy i  miesz-
kańcy mieli dostęp do wszyst-
kich obiektów.  Kierowców i pie-
szych prosimy o zwracanie uwa-
gi na oznakowanie ulic, a  tak-
że o  zachowanie ostrożności 
i wyrozumiałość.

Projekt  „Remont konser-
watorski- Przebudowa Placu 
Melchiora Stefanidesa (dro-
ga gminna nr 110594L) wraz 
z  odcinkiem ulicy Łukasiń-
skiego (droga powiatowa nr 
3314L) od km 0+010,89 do km 
0+566,60 w  Zamościu”  zakła-

da m.in. przywrócenie historycz-
nego poziomu ulic poprzez li-
kwidację schodów przy Bramie 
Lubelskiej Nowej i  Nadszańcu 
Bastionu VI.

Ulica Łukasińskiego będzie 
miała nową nawierzchnię z kost-
ki granitowej (warstwa ścieralna 
z  czerwonej kostki granitowej 
płomieniowanej), która poprzez 
różnicowanie kolorystyczne bę-
dzie wyznaczać strefy funkcjo-
nale, oddzielające ruch pieszy 
i  kołowy. Kostka będzie gładka, 
przez co bardziej "przyjazna" dla 
kierowców. Krawężniki zosta-
ną zlikwidowane, by cała prze-
strzeń była pozbawiona barier 
architektonicznych.

Ruch samochodowy na ul. 
Łukasińskiego będzie spowol-
niony, ruch pieszy i  rowerowy 
będą traktowane priorytetowo, 
zgodnie z  współczesnymi wy-
maganiami jakimi powinny od-
powiadać drogi publiczne.

Na terenie objętym projek-
tem pojawią się m.in. elemen-
ty małej architektury: ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki rowerowe, 
kraty ochronne wokół drzew- 
wszystko utrzymane w  stylisty-
ce minimalistycznej, będącej 
tłem dla otaczającej przestrzeni.

Plac Stefanidesa i ulica Łuka-
sińskiego (na odcinku od ronda 
Jana Zamoyskiego do „ekono-
mika”) będą miały nowe oświe-
tlenie, a  zaprojektowane latar-
nie będą nawiązywać do charak-
teru Placu Stefanidesa. Całość 
uzupełnią nasadzenia, będą to 
m.in. drzewa liściaste o  kulistej 
koronie- przeznaczone do prze-
strzeni miejskich, a  także blusz-
cze, krzewy, zieleńce.

Zgodnie z  zawartą umową, 
wykonawca ma czas na realiza-
cję zadania do 03.11.2021 r.

źródło: UM Zamość

Zamojski Urząd Miasta 
wprowadził udogodnie-
nia dla petentów. W Biu-

rze Obsługi Interesanta na 
parterze ratusza stanął opła-
tomat. Przy pomocy samoob-
sługowego urządzenia można 
wygodnie, bez konieczności 
stania w kolejce na poczcie lub 
w banku dokonać płatności na 
rzecz Urzędu Miasta Zamość.

Maszyna przyjmuje wpłaty z 
tytułu podatków lokalnych (min. 
podatku od nieruchomości), 
za jego pomocą można uiścić 
wszelkie opłaty pobierane w 
Urzędzie Miasta Zamość, w tym 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, opłaty skar-

bowe, opłaty geodezyjne, komu-
nikacyjne i szereg innych.

Obsługa urządzenia jest bar-
dzo prosta. Na dotykowym ekra-
nie krok po kroku pojawiają się 
komunikaty i wskazówki, któ-
re przeprowadzają użytkowni-
ka przez cały proces realizowa-
nia wpłaty.

Płatność w opłatomacie mo-
że być dokonana w formie go-
tówkowej lub za pomocą karty 
płatniczej. Okienka, do których 
należy włożyć monety, banknoty 
czy kartę płatniczą, są wyraźnie 
oznakowane. Wszystkie transak-
cje są realizowane bez dodatko-
wych opłat i prowizji.

Dobra wiadomość dla kie-
rowców! Zakończył się 
trwający od początku te-

go roku remont ulicy Lubel-
skiej w Zamościu. Zadanie zre-
alizowało Miasto Zamość przy 
dofinansowaniu z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Inwe-
stycja pochłonęła przeszło 13 
mln złotych, z czego kwota do-
tacji wyniosła ponad 6,3 mln.

Co się zmieniło po remon-
cie? Poprawił się stan nawierzch-
ni ulicy Lubelskiej oraz skrzyżo-
wania ulic: Wiejska – Lubelska 
– Wojska Polskiego – Marszałka 
J. Piłsudskiego (w  jego miejscu 
wybudowano rondo). Powsta-
ły ścieżki rowerowe, zlikwidowa-
no bariery architektoniczne (ele-
menty nawierzchni są   dostoso-
wane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych - zaniżono krawężniki 
i wbudowano płytki typu „hold” 
z wypustkami na przejściach dla 
pieszych), poprawiło się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego 
i pieszych.

Projekt obejmował m.in.: 
wykonanie konstrukcji zjazdów, 

skrzyżowań, chodników, ście-
żek rowerowych, parkingów 
wraz z  zatokami autobusowy-
mi, budowę wiat przystanko-
wych wraz z  montażem ławek, 
koszy na śmieci i tablic reklamo-

wych, wycinkę drzew i  wyko-
nanie nasadzeń rekompensują-
cych. W ramach przebudowy uli-
cy Lubelskiej wykonano też  sieć 
monitoringu.

■

http://www.mayksdevelopment.pl/
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W piątek, 27 listopada pod Po-
mnikiem Ofiar Faszyzmu 
przy ul. Piłsudskiego w  Za-

mościu odbyły się symboliczne ob-
chody upamiętniające 78. Rocznicę 
Wysiedleń na Zamojszczyźnie. 

W  uroczystościach udział wzię-
li m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta 
Zamość Piotr Zając, Dyrektor Wydzia-
łu Sportu i  Kultury Piotr Orzechow-
ski, Poseł Sławomir Zawiślak, Zastęp-
ca Dyrektora Zespołu Szkół Ponad-

podstawowych Nr 4 im. Dzieci Zamoj-
szczyzny w Zamościu Jerzy Goryczka, 
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 
w Zamościu Pan Lucjan Gnyp.

Po uroczystości pod Pomni-
kiem Ofiar Faszyzmu, przedstawicie-
le Miasta złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Pomordowanych Dzieci Zamoj-
szczyzny na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Peowiaków oraz pod pomni-
kiem Dzieci Zamojszczyzny przy ul. 
Akademickiej.

W tym roku, już po raz kolej-
ny, najlepsi uczniowie I  Li-
ceum Ogólnokształcącego 

w  Zamościu otrzymali wyjątkowe 
wsparcie finansowe – stypendium, 
którego patronem jest wielolet-
ni Dyrektor Szkoły Bolesław Hass. 
Warto zaznaczyć, że stypendium to 
otrzymują uczniowie już od pierw-
szej klasy -  za osiągnięcia w szkole 
podstawowej.

Na czele listy stypendystów zna-
leźli się: uczeń klasy drugiej - laure-
at Ogólnopolskiego Konkursu Multi-
test z  chemii i  finalista Wojewódzkie-
go Konkursu „Z  chemią za Pan brat” 
oraz uczennica klasy trzeciej - finalist-
ka Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy Chemicznej UJ w  Krakowie i  Wo-
jewódzkiego Konkursu „Z  chemią za 
Pan brat”, a  także finaliści Olimpia-
dy Fizycznej, Olimpiady Historycznej, 
konkursów informatycznych, ucznio-
wie klas pierwszych - finaliści kon-
kursów kuratoryjnych, utalentowani 
sportowcy i  muzycy oraz społeczni-

cy. Dzięki uzyskiwanemu co miesiąc, 
przez cały rok szkolny, dofinansowa-
niu uczniowie mogą rozwijać swoje 
pasje i talenty.

Stypendium ufundował pan Bo-
gusław Hass prezes Spółki BETA-
SOAP w  celu wspierania rozwoju na-
ukowego i  osobistego uzdolnionych 
uczniów I  LO i  jest przyznawane od 
2013 roku.  Warunkiem uzyskania sty-
pendium są osiągnięcia w  olimpia-

dach przedmiotowych, wysokie wyni-
ki w nauce, wzorowe zachowanie oraz 
zaangażowanie w życie szkoły i środo-
wiska lokalnego. Stypendium ma też 
działanie motywacyjne, jest bowiem 
pewnym zobowiązaniem wobec pa-
mięci długoletniego Dyrektora I  LO 
– człowieka całym sercem oddanego 
Szkole i młodzieży.

Materiał nadesłany

W  sobotę, 21 listopada br. bramę 
jednostki wojskowej w  Zamościu 
przekroczyło 82 ochotników te-

rytorialnej służby wojskowej. Przejdą oni 
16-dniowe szkolenie podstawowe, które 
zakończy się uroczystą przysięgą wojsko-
wą 6 grudnia br. 

Ze względu na pandemię proces wcie-
lenia nowych ochotników w szeregi 2 Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej przebiega 
w  podwyższonym reżimie sanitarnym. Pod-
czas szkolenia ochotnicy będą musieli spro-
stać sanitarnym wymaganiom: żołnierze ma-
ją obowiązek zakrywania nosa i ust, kontakt 
żołnierzy jest ograniczony tylko do zmniej-
szonych grup szkoleniowych, do których de-
legowani są ci sami instruktorzy, zmniejszo-
na jest również liczba osób na salach żołnier-
skich, odpowiednie procedury obowiązują 
na stołówkach. Duża waga jest przywiązy-
wana do higieny i dezynfekcji.

Ochotnicy to mieszkańcy wojewódz-
twa lubelskiego w wieku od 18 do 52 lat, stu-
denci, osoby pracujące w rożnych zawodach. 
Wśród 82 ochotników jest 30 pań.

Jedną z  nich jest szeregowa Karolina 
z  Hrubieszowa, z  zawodu pielęgniarka. Dla-
czego zdecydowała się wstąpić do WOT? – 
Postanowiłam poznać nowe osoby i  przeżyć 
przygodę życia. Słyszałam dobre opinie na te-
mat WOT. Liczę także na możliwość podniesie-
nia swoich kwalifikacji medycznych. 

Z  kolei szeregowy Janusz, pracownik 
naukowy, o  swojej motywacji mówi – Takie 

mam tradycje rodzinne, mój dziadek był obroń-
cą Modlina, tata także służył w wojsku, chciał-
bym kontynuować te tradycje. Spodziewam się 
ciężkiej służby, ale dającej satysfakcję. Działa-
łem w  harcerstwie przez długi czas i  mam we 
krwi pomaganie innym. Mam nadzieję, że taka 
będzie ta służba. 

Mimo utrudnień związanych z  reżi-
mem sanitarnym cały proces szkolenia bę-
dzie przebiegał zgodnie z planem. Ochotni-
cy będą strzelać, uczyć się poruszania w te-
renie z wykorzystaniem map i kompasu, po-
ruszania się w marszu ubezpieczonym, opa-
nują zasady udzielania pomocy medycznej 
na polu walki, poznają elementy walki wręcz, 
obsługę radiostacji, przejdą również szkole-
nie saperskie.

16-dniowe szkolenie zakończy się przy-
sięgą wojskową, która odbędzie się 6 grudnia 
br. na terenie jednostki wojskowej na Maj-
danku w Lublinie.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 
przeprowadzi w tym roku jeszcze dwa wcie-
lenia dla ochotników z  województwa lubel-
skiego, w terminach: 12-13 grudnia – na szko-
lenie podstawowe oraz 29 grudnia – na szko-
lenie podstawowe i  wyrównawcze dla żoł-
nierzy rezerwy. Zajęcia szkoleniowe odbę-
dą się już w  nowym roku. Osoby zaintere-
sowane powinny zgłaszać się do najbliższej 
Wojskowej Komendy Uzupełnień, zgodnie 
z miejscem swojego zamieszkania lub złożyć 
wniosek przez platformę ePUAP.

materiał nadesłany

Wstąpili do szereguWstąpili do szeregu

W rocznicę wysiedleńW rocznicę wysiedleń

Wsparcie dla uzdolnionychWsparcie dla uzdolnionych

Pozwolą dorobićPozwolą dorobićMilo mrówkojadMilo mrówkojad

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł, huś-
tawka 150 zł tel. 84 638 59 08

Komplet kół zimowych, Toyota Verso 
205/55 R16. Tel. 722 100 734

Sprzedam zderzak tylny do Opla 
Zafiry, cena 100zł netto. Tel. 508 

079 632

Sprzedam Seata Ibizę, 2002, 1,2l, ta-
nio. Tel. 505 533 878

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2200 zł. Tel. 579 077 696

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5700 zł, przebieg 45 000. Tel.  500 

582 289

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja ba-
wełna. Tel. 664 515 599

Opony letnie 4 szt., 185/70/13, 100 
zł/ szt., z felgami. Tel. 500 522 079

4 opony z felgami, 185/65/14, 100 zł 
za 1 sztukę. Tel. 500 522 079

Volkswagen Passat combi 1.8 1995, 
B+LPG, 1600 zł. Tel. 500 522 079

Toyota Yaris 1.3 Verso, r.2005, XII, 
dobry stan, Zamość, c. 12.90. Tel. 

505 987 592

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam całe koła zimowe, mało 
używane. Tel. 661 289 258

Sprzedam ciągnik, C 330, 3,500 mtg, 
przegląd i OC zapłacone, cena do 

uzgodnienia. Tel. 665 225 697

Toyota Corolla, rok 1998, poj. 1332 
cm3, Zamość. Tel. 697 719 277

Sprzedam tanio siewnik 13+13, 
przyr. do ciągnika, okolice Zamo-

ścia. Tel. 694 887 911

Opryskiwacz 300 l, przetrząsaczo - 
zgrabiarkę, 7-kę. Tel. 515 796 951

Hak do Forda Galaxy, nowy. Części 
używane do Forda Galaxy od A do 

Z. Przyczepka samochodowa bez do-
kumentów. Tel. 515 796 951

Przyczepa 3,5 t- możliwa zamia-
na na wóz z platformą, bale, de-

ski, kantówka, silniki elektryczne. Tel. 
515 796 951

Dwa silniki elektryczne 4,5 i 7,5 kW, 
cyrkulatka +2 piły z daszkiem pod 

blachą. Betoniarka 200l, czerwona. 
Tel. 515 796 951

Toyota Yaris Verso 1,3 B, dobry 
stan, c. 12.700 , Zamość. Tel. 505 

987 592

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 
zł. Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe 
i używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

Kołpaki KPL 4 sztuki do Fiata 126P 
nowe. Tel. 792 512 363

Dwa koła 13 cali, cena 110 zł za oba. 
Tel. 84 63 865 45

Opona 16 cali do trakcji konnej cena 
50 zł. Tel. 84 63 865 45

Dwie felgi do żuka, cena 50 zł za 
sztukę. Tel. 84 63 865 45

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Prasa kostka. Tel. 61 669 62

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 61 669 62

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 
669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zarejestro-
wana, sprawna technicznie. Tel. 

660 358 211

Przyczepkę ciągnikową tandem, ni-
ska na 16” 3xmm. Tel. 503 358 470

Samochód Ford Fokus 2008 r., prze-
bieg 345 000 km. Tel. 501 220 199

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Zamojski ogród zoologiczny ma nowe-
go, jakże uroczego lokatora. W ogro-
dzie zamieszkał zwierzak z charakte-

rystycznym, długim pyszczkiem. To samiec 
mrówkojada wielkiego o imieniu Milo.

„Milo przyjechał do Nas  z  ZooPark Over-
loon w  Holandii. Niestety w  najbliższym cza-
sie nie będzie można zobaczyć go na ekspozy-
cji, ponieważ musi przejść okres kwarantanny 
i aklimatyzacji w nowym miejscu. Musimy mu 
dać czas na poznanie nowego otoczenia i no-
wych opiekunów. My z kolei postaramy się zro-
bić wszystko, aby Milo czuł się dobrze w swoim 
nowym domu.” – informuje zamojski ogród 
zoologiczny.

Od grudnia będzie można wię-
cej dorobić do świadczenia z  Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Wzro-
sną kwoty limitów, na jakie muszą 
uważać pracujący renciści oraz eme-
ryci, którzy nie ukończyli jeszcze po-
wszechnego wieku emerytalnego.

Do rent i  emerytur można dora-
biać, ale część świadczeniobiorców 
musi uważać na tzw. graniczne kwoty 
przychodu. Zmieniają się co trzy mie-
siące, a ich wysokość zależy od średniej 
pensji w  kraju. Przeciętne wynagro-
dzenie Polaków wzrosło, dlatego od 1 
grudnia limit przychodu obowiązujący 
pracujących rencistów i wcześniejszych 
emerytów będzie o  około 100 zł wyż-
szy niż do tej pory. Wyniesie 3618,30 zł 
brutto.

W  przypadku osób pobierających 
wcześniejszą emeryturę, rentę rodzin-
ną lub rentę z  tytułu niezdolności do 
pracy przekroczenie tego limitu spo-
woduje zmniejszenie wypłaty świad-
czenia za dany miesiąc. A  jeśli dodat-
kowy przychód świadczeniobiorcy bę-
dzie wyższy niż 6719,70 zł brutto, to wy-
płata emerytury lub renty za dany mie-
siąc nie będzie przysługiwać w całości.

Nieco inaczej jest z  osobami, któ-
re pobierają renty socjalne. W ich przy-
padku dodatkowy przychód powyżej 
3618,30 zł od razu zawiesi wypłatę ca-
łej renty za dany miesiąc.

Nowe kwoty limitów obowiązu-
ją w  grudniu, styczniu i  lutym. Zmie-
nią się znowu od 1 marca. Ich aktual-
ną wysokość można znaleźć na www.

zus.pl. Co ważne, wysokością przycho-
dów nie muszą przejmować się emery-
ci, którzy ukończyli powszechny wiek 
emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat 
dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać bez 
ograniczeń.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS  

w województwie lubelskim

W  sobotę, 21 li-
stopada 2020 r. 
w  wieku 67 zmarł 

Ks. kan. Leon Rogalski. 

Ks. kan. Leon Rogal-
ski urodził się 13 lutego 
1953 roku w  Oleszycach 
koło Lubaczowa. Po zda-
niu matury, ponad 4 la-
ta pracował w instytucji 
państwowej. W tym cza-
sie dojrzewało w  jego 
sercu powołanie do ka-
płaństwa. Wpływ na for-
mację duchową odegrał 
fakt wyboru Kardyna-
ła Karola Wojtyły na Pa-
pieża. Studia Teologicz-
ne rozpoczął w  Przemy-
ślu w  Wyższym Semina-
rium Duchownym, któ-
re kontynuował przez 
4 lata, następnie 2 la-
ta studiował w  Lubli-
nie w Wyższym Semina-
rium Duchownym i  Ka-
tolickim Uniwersytecie 
Lubelskim.

1 stycznia 1985 r. 
rozpoczął pracę jako 
wikariusz w  parafii Łu-
kawiec  koło Lubaczo-
wa w  Sanktuarium Mat-
ki Bożej Tartakowskiej.

25 sierpnia 1987 r. 
został przeniesiony do 
parafii Matki Bożej Ró-
żańcowej w  Lubyczy 
Królewskiej.

Po przepracowaniu 
ponad 4 lat – 5 stycznia 
1992 r. został mianowa-
ny proboszczem w para-
fii św.  Antoniego w  Ru-
dzie Różanieckiej  koło 
Narola, pełniąc posłu-
gę do 30 czerwca 2000 r. 
W tejże parafii pracował 
też jako Kapelan Domu 
Pomocy Społecznej.

Z dniem 1 lipca 2000 
r. podjął pracę na tere-
nie parafii Nawiedzenia 
NMP w  Krasnobrodzie, 
jako Kapelan Domu Po-

mocy Społecznej i w Sa-
natorium Dziecię-
cym w  Krasnobrodzie, 
a  w  czerwcu 2008 r. zo-
stał mianowany  Kape-
lanem Domu Pomocy 
w Majdanie Wielkim.

źródło: Diecezja Za-
mojsko - Lubaczowska

Pożegnanie kapłanaPożegnanie kapłana



SPRZEDAM
Sprzedam działki budowalne pod Za-

mościem w dobrej cenie. Tel. 730 
253 366

Działka w Jarosławcu k. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 

206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kry-
nice. Tel. 660 936 030

Sprzedam działki budowlane, ta-
nio, Zamość, pod miastem. Tel. 730 

253 366

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 

502 297 626, 530 444 480.

Działka w Jarosławcu, k. Zamościa, 
pow. 0,15 ha. Tel. 579 206 903

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Trzy działki budowlane pod miastem, 
tanio. Tel. 730 253 366

Domek 30m2 do zamieszkania na 
placu 0,02 ha, ogrodzonym pło-

tem+prąd, woda, kanalizacja. Tel. 515 
796 951

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamiesz-

kania lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodar-
czymi na 200-arowej działce w Jaro-

sławcu. Tel. 512 890 120

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul.Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka z budynkami. T 
el. 602 362 609

Sprzedam łąkę 0,69 ha. (0,58 przel.) 
w Jarosławcu. Tel. 786 012 542

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha  0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 
515 796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

Mieszkanie Zamość-osiedle Lege Ar-
tis 53,2 m2. Tel. 502 147 886

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamo-
ścia. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-

669-62

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 
782 256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Tel. 514 509 091

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

Dom + stodoła, działka 24 ary, woda 
z ujęcia, prąd. Na Roztoczu. Tel 508 

874 307

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-

montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków może 

być do remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w Zamościu w okolicach ul 

Wyszyńskiego. Tel. 782 324 831

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

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Roz-
toczu. Tel. 601 206 529

WYNAJMĘ 
Poszukuję domu lub mieszka do wy-

najęcia dla grupy pracowników, 
w rozsądnej cenie. Tel. 600 811 710

Kawalerkę w Krakowie, na woli Ju-
stowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 609 204 222

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-
blowana kawalerka przy ul. Orzesz-

kowej, cena najmu – 1100 (do nego-
cjacji) +media, czynsz płaci właściciel, 
wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 602 
802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. Tel. 

662 475 848 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodarczą, 
50 mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 

608 646 753

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

ZAMIENIĘ
Mieszkanie 45m2, I p. ul. Orzeszko-

wej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię na większe 55-65 m2 w okolicach 
ul. Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 
506 571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
105 tys. zł

 X Mieszkane, os. Za-
moyskiego, 62m2 
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Po-
lna, 69m2, cena 298 
000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI
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SPRZEDAM ZIEMNIAKI VINIETA  
 660 490 920

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599
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MASZ NAKAZ ZAPŁATY? A MOŻE NIESPŁACONE KREDYTY?  
POMOŻEMY, ZADZWOŃ 579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU 
MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

Szukam pracy, mam busa 9-osobowego, 
Opel Vivaro. Tel. 791 070 096

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i odra-
bianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi po-
kojowych wewnętrznych. Tel. 513 042 

729 

Szukam pracy, mam orzeczenie o niepeł-
nosprawności- zawodowe- prawo jazdy 

kat. B.T.C. lub w ochronie. Tel. 501 364 658

Szukam pracy - układanie płytek, malowa-
nie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w charakte-
rze opiekunki. Tel. 515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, chodzącą, 
w swoim domu. Tel. 501 014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub opie-
kunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, przy re-
moncie, w  ogrodzie i  innych. Tel. 574 

235 637

PRACA
Przystojny mężczyzna, lat 

24, z  ZK pozna kobietę 
w  wieku 20-30l. Ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. 
Czekam na list od miłej 
i sympatycznej kobiety. Mile 
widziane zdjęcie.  

Kawaler lat 51 pozna Panią 
do lat 55, może być wdo-

wa. Jestem bardzo samotny. 
Niezależny finansowo. Tel. 
695 958 316

Kawaler Zamość, 27 lat, 
wyższe wykształcenie, 

szuka panny. Tel. 729 479 
563

20 lat, kawaler, tylko list, 
Krystian Makuch, Hru-

bieszwska 40. 

TOWARZYSKIE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243
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SPRZEDAM
Zestaw łazienkowy, “Grohe” 250 zł, 

grzejnik łazienkowy - 100zł. Kuchen-
ka gazowa 100 zł, sedes, 100zł. Tel. 84 
638 59 08

Sprzedam piłę elektryczną. Tel. 518 
236 810

Wózek inwalidzki w dobrym sta-
nie sprzedam. Niedrogo. Tel. 730 

253 366

Telewizor LG, stan bardzo dobry. Cena 
220 zł. Tel. 508 079 632

Szatkownica do kapusty, rozdrabniacz, 
3-faz. Cena 420 zł. Tel 508 079 632

Kamera do laptopa na USB. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 508 079 632

Rowery górskie do jazdy, w bardzo do-
brym stanie, cena 100 zł/szt. Do ne-

gocjacji. Tel. 530 486 525

Głowica do ciągnika 330, cena 110 zł 
do uzgodnienia. Tel. 530 486 525

Wyciągarka - Kiper cena 100 zł do 
uzgodnienia. Tel. 530 486 525

Dętki roz. 650x20 szt. 2 cena 40 zł szt., 
koła do Krosa motocykla, 2 szt. Przód 

i tył, cena 100 zł do uzgodnienia. Tel. 
530 486 525

Maszyna do mięsa 22, cena 60 zł.  
Tel. 530 486 525

Rozdzielacz 2 szt. 100 zł MTZ  Bizon, 
Spręzarka duza szt. 2, cena 1400 zł 

szt. Tel 530 486 525

Pralka automatyczna sprawca, stan b. 
dobry, cena 350 zł. Tel. 530 486 

Siłownik do ciągnika T25 cena, 110 zł 
do uzgodnienia. Tel 530 486 525

Wóz konny, drewniany w dobrym 
stanie, c. 600 zł do uzgodnienia. 

Tel. 530 486 525

Motocykl, quad, poj. 125, stan bdb. 
Tel. 530 486 525

Motocykl, skuter na części cena 150 zł 
netto. Tel. 530 486 525

Wózek do ciągnika.  
Tel. 530 486 525

Alternator do Bizona 24V. Tel. 530 
486 525

Rozdzielacz do ciągnika, 150 zł. Tel. Tel. 
530 486 525

Silnik 1kW – 150 zł, silnik 22 kW – 200 
zł. Tel. 530 486 525

Żyrandol 5 płomienny, drewniany, tel. 
889 372 088

Cegła kratówka, k2, 150 sztuk z  Hara-
siuk, 25x12x13,5cm. Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer, nowa, tanio. Tel 664 
515 599

 Podwórkowy domek dla dzieci, prze-
nośny 200x150cm, z balkonem. Tel. 

664 515 599 

Przyczepa do przewozu koni. Tel. 517 
055 503

Sprzedam klacz.  
Tel. 517 055 503

Sprzedam borowiki suszone i maryno-
wane. Tel 784 883 568

Sprzedam orzechy włoskie. Tel. 603 
951004

Sprzedam grobowiec w parfii Płonka 
Tel. 513 042 729

Migomat 90 amperów, 350 zł. Tel. 
500 522 079

Wózek inwalidzki, stan bdb., tanio, 
Zamość. Tel. 730 253 366

Glazura 15X15 cm, nowa, cena, 50 gr/ 
szt., ok. 150 szt. Tel. 84 638 65 45

Wózek towarowy, duży, ręczny, do ro-
wera, c. 430 zł. Tel. 84 638 65 45

Terakota 10x20 cm, brązowa, ok. 50 
szt., cena 1zł/ szt. Tel. 84 638 65 45

Akordeon Weltmwister Meteor 72 
basy, c. 1900 zł, Zamość. Tel. 505 

987 592

Sztucer B.S.A angielski, kal. 7x64 lune-
ta Zaiss 7X50. Tel. 604 281 010

Knijówka czeska z wymiennymi lufa-
mi, lunetą Meopta od 3 do 12, kal 

30,06. Tel. 604 281 010

Dryling niemiecki, kal. 7x65, luneta 
Zaiss 7x50. Tel. 604 281 010

Kurkówka szwedzka kal. 12x70. Tel. 
604 281 010

Sprzedam pralkę automat, stan bdb. 
Tel. 665 225 679

Wózek inwalidzki, stan bdb. Tel. 730 
253 366

Wirówka 3-ramkowa PRL na części, 
300 zł. Tel. 790 888 846

Sprzedam borowiki suszone 150 kg 
i marynowane, słoik 0,9 l- 10 zł. Tel. 

784 883 568

Dywany wełniane 4x3, 3,40x2,40, 
3,25x2,30, żyrandol 8-ramienny. Tel. 

664 454 930

Szafa 3-drzwiowa, encyklopedia II 
wojny światowej, MON 1975. Tel. 

664 454 930

Orzechy włoskie, Atlas Świata, wy-
danie MON, 1962, biurko. Tel. 664 

454 930

Sprzedam ławę z półką. Tel. 794 
435 570

Płyty winylowe, stan idealny. Tel. 730 
348950

Rower Graft.DE first class, stan idealny. 
Tel. 786 012 542

Okap kuchenny, używany, sprawny. 
Tel. 792 512 363

Sprzedam agawy, różnej wielkości, ta-
nio. Tel. 603 951 004

Rurę plastikową na przepust, sr. 40 cm, 
dł. 5,5 m, 250 zł. Tel. 721 882 332

Maszyna elektryczna do szycia, nowa 
i sprawna, wieloczynnościowa, 

Łucznik 455 z pełnym wyposażeniem, 
cena do uzgod. Tel. 796 888 085

Różne

Nowa kołdra zdrowotna, wełniana fir-
my “Woolmark” Gold, kasza gryka 

(na bóle kręgosłupa), cena do uzgod. Tel. 
796 888 085.

Nowa poduszka zdrowotna, wełniana 
firmy “Woolmark” Gold, cena 40 zł. 

Tel. 796 888 085

Nowy chodzik aluminiowy dla osób 
starszych, c. 56. Tel. 796 888 085

Nowy materac odleżynowy z pompą, 
c. 110 zł. Tel. 796 888 085

Cyrkulatka na siłę.  
Tel. 607 934 520

Meblościanka pokojowa. Tel. 607 
934 520

Dywany różne rozmiary. Tel. 607 
934 520

2 fotele, drewniane nogi, bardzo wygo-
de. Tel. 607 934 520

Rower dziecięcy do 10 lat, Pelikan + 2 
opony. Tel. 792 512 363 

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 792 

184 243

Sprzedam budę z  przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697

KUPIĘ
KuKupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 

515 796 951

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w dobrym 
stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, monety, 
srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł.  
Tel. 579 077 696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokietni-
kami. Tel. 609 510 301

Kupię szafę 2-lub 3-drzwiową, komo-
dę, kolor jasny. Tel. 609 510 301

Kupię meble kuchenne. Tel. 609 
510 301

INNE
Pilnie potrzebuję używany 

telewizor w dobrym stanie, nie 
mam za co kupić. Tel. 695 958 316

Oddam kanapę bardzo dobry stan, 
wersalkę jednoosobową. Tel. 604 

657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, uży-
wanych. Za darmo lub za symbol-

iczną opłatę. Tel. 84 538 95 22
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym 
kuponem #49, prosimy wysłać na podany 
adres w terminie 10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski,  
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość, 

Atrakcyjną nagro-
dę książkową za roz-
wiązanie krzyżów-

ki #47: „Nie mysz wybiera 
przysmaki dla kota”, ufun-
dowała „Księgarnia na Sol-
nym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Upominek otrzyma Pan 
Jan Prządka. Gratulujemy, 
książkę można odebrać 
w Redakcji - Staszica 35.
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