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Polski aktor serialowy i filmowy, showman, prezenter telewizyjny. Ukończył scenopisarstwo 
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na przestrzeni lat 1999–2020 Michał Koterski zagrał w ponad 
dwudziestu pełnometrażowych produkcjach filmowych. Zagrał również m.in. w serialu „Pierwsza 
miłość”. Brał udział w wielu programach rozrywkowych i udzielał swojego głosu w dubbingu.
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EXODUS MŁODYCH

Duet wykonujący muzykę rap, który tworzą dwaj księża z Diecezji Płockiej. Jesienią 2020 roku 
wypuścili swój debiutancki album „Muzyka kościelna”. Obaj księża otwarcie mówią o swoim 
nawróceniu, w którym niemałą rolę odegrała muzyka, obecnie w swoich kawałkach dzielą się 
świadectwami wiary. 

R A P  B R O T H E R S

Duszpasterz, dogmatyk, ksiądz archidiecezji krakowskiej, działający przy Duszpasterstwie 
Akademickim św. Anny, wykładowca akademicki. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji 
liturgicznych Mysterium fascinans. Jego pasją jest teologia liturgii i popularyzowanie jej.

K S .  K R Z Y S Z T O F  P O R O S Ł O

Zespół chrześcijański,  powstał w 2015 roku, kiedy opracowany przez jego członków utwór 
„Błogosławieni miłosierni” został wybrany Hymnem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. 
Przebojem “Nie mądrość świata tego [Marana tha]” grupa potwierdziła swój twórczy potencjał, 
zaś kolejnymi, takimi jak “Nie ma Go tu, wstał!”, “Psalm 126” czy “Biada” – zyskała dziesiątki 
tysięcy fanów. W grudniu 2020 roku wydali swoją najnowszą płytę „ITO”.

N I E M A G O T U

Założyciele fundacji Ster na Miłość, rodzice Józka i Tereski, które chorują na SMA, ewangelizatorzy, 
którzy swoim świadectwem dzielą się m.in. na YouTubie.

I G A  I  K O N R A D  G R Z Y B O W S C Y

Kilkudziesięcioosobowy zespół, tworzony przez charyzmatyczny pop-gospelowy chór, wspierany 
przez znakomitych solistów i instrumentalistów. Jest jednym z najstarszych zespołów w Polsce, 
stworzonych z chrześcijańskich inspiracji. W swoim dorobku posiada cztery płyty. W roku 
2016 zespół otrzymał nagrodę Złoty Krążek za utwór „Nigdy nie będziesz sam” z płyty Ogień 
na Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Założycielem i dyrygentem zespołu jest Grzegorz Głuch. 

G O S P E L  R A I N

K S .  M A R C I N  P R Z Y W A R A  S A C
Pallotyn, duszpasterz młodzieży oraz powołań Pallotyńskiej Prowincji Warszawskiej. Przewodnik 
Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej Akademickich Grup 17-tych na Jasną Górę. Mieszka  
w pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie. Z zamiłowania wędkarz i hodowca szynszyli. Lubi grać 
na gitarze, śpiewać i przebywać z ludźmi. Przyjaciel Oblubieńca.

GO ŚC I E

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Cze-
sław Lang i Zamojski Dom Kultury za-
praszają na koncert zespołu KoNo-

PiAnS, który odbędzie się 9 sierpnia (ponie-
działek) na Rynku Wielkim o godzinie 20:30. 
Od godziny 20:00 na scenie Seeking Dreams.

Zespół KoNoPiAnS powstał w 1996 roku 
w Czeladzi. Grupa wypracowała swoje wła-
sne, rozpoznawalne brzmienie, wyrastające z 
tradycji „old school reggae” i będące unikalną 
syntezą takich muzycznych nurtów jak: reggae, 
ska, rocksteady, dub, punk rock i jazz. Na czele 
formacji od zarania stoi jej charakterystyczny i 
charyzmatyczny lider, grający na trąbce i śpie-
wający, Marcin „Cozer” Markiewcz. Grupa ma 
na koncie niemal 500 koncertów zagranych w 
kraju i za granicą. Wzięła udział we wszystkich 
liczących się festiwalach muzycznych w Polsce, 
z uwzględnieniem największego spośród nich 
czyli „Przystanku Woodstock”. Występy KoNo-
PiAnS to solidna dawka pozytywnej energii, 
która natychmiast udziela się publiczności.

Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym 
78. Tour de Pologne - jednej z najbardziej pre-

stiżowych międzynarodowych imprez sporto-
wych w Polsce. 10 sierpnia (wtorek) o godzinie 
13.50 w Zamościu rozpocznie się drugi etap 
szosowego wyścigu kolarskiego. Uczestnicy 
będą mieli do przejechania 210 km. Wyścig za-
kończy się w Przemyślu.

Zamojski Dom Kultury, Zarządy Osiedli: 
Karolówka, Zamoyskiego, Zamczysko, 
Partyzantów zapraszają na cieszące się 

zainteresowaniem wśród mieszkańców wy-
darzenie plenerowe jakim jest „Wędrująca 
Estrada”.

W tegorocznej edycji nie zabraknie warsz-
tatów, malowania twarzy, spektakli, konkur-
sów oraz zabaw sportowych. Uczestnicy wy-
darzenia będą mieli szansę poznać formy dzia-
łań profilaktycznych, z których może skorzy-
stać każdy mieszkaniec i mieszkanka Zamościa.  
Wędrująca Estrada zawita na osiedlach pod po-
stacią Wędrującego Pociągu, składającego się z 
4 wagonów, czyli oddzielonych od siebie prze-
strzeni, w których odbywać się będą warsztaty 
dla dzieci i rodzin: bajkowe opowieści, warsz-
taty plastyczne, strefa zabaw dla dzieci, spor-
towe aktywności.

„Wędrującą Estradę” sfinansowano ze środ-
ków Miasta Zamość, organizatorem jest trady-
cyjnie Zamojski Dom Kultury. Zabawa zaczyna 
się o 16.00, a jej zakończenia należy spodzie-
wać się o 21.00

27 lipca (wtorek) – os. Karolów-
ka, (tereny SOSW ul. Śląska)
28 lipca (środa) – os. Zamoyskiego, (te-
reny zielone na osiedlu niebieskim)

3 sierpnia (wtorek) – os. Zamczysko, 
(za świetlicą osiedlową ul. Obronna)
4 sierpnia (środa) – os. Partyzantów, 
(Ogródek Jordanowski ul. Kiepury)
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Osiedlowa zabawa powracaOsiedlowa zabawa powraca

Koncert zespołu KONOPIANSKoncert zespołu KONOPIANS

Koniec LataKoniec Lata

W dniach 17-19 sierp-
nia 2021 roku na te-
renie parafii Sank-

tuarium św. Stanisława Bi-
skupa w Górecku Kościel-
nym odbędzie się 11. edycja 
Spotkania Młodzieży w Die-
cezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej Exodus Młodych. Od 
wielu lat taka forma rekolek-
cji cieszy się dużym zainte-
resowaniem młodych ludzi, 
którzy przyjeżdzają na Roz-
tocze z różnych stron Polski, 
by w czasie trzydniowych re-
kolekcji pod namiotami spo-
tkać się z Bogiem i drugim 
człowiekiem.

Exodus Młodych jest pro-
jektem o charakterze ewan-
gelizacyjno-kulturalnym pod 
patronatem J.E. Ks. Bpa Ma-
riana Rojka, organizowanym 
przez Duszpasterstwo Mło-
dzieży Diecezji Zamojsko-
-Lubaczowskiej oraz Funda-
cję “Exodus Młodych”. Jest to 
spotkanie dla każdego, który 
czuje się młody, pragnie bliżej 
poznać Boga i odnaleźć swo-
je miejsce w Kościele. Te trzy-
dniowe rekolekcje to również 
dobra okazja, by poznać wie-
lu ciekawych ludzi i nawiązać 
trwałe przyjaźnie. 

Celem Exodusu jest pro-
mocja pozytywnych wartości 
chrześcijańskich oraz do-

świadczenie radosnej wspól-
noty Kościoła. Uczestnicy 
przez 3 dni biorą udział w na-
bożeństwach, koncertach, 
warsztatach, różnych for-
mach rozrywki, oraz spotka-
niach z gośćmi, którzy dzielą 
się świadectwem wiary. 

Do tej pory gośćmi Exo-
dusu było wielu znakomitych 
mówców i gości: o. Adam Szu-
stak OP, ks. Piotr Pawlukiewi-
cza, ks. Dominik Chmielewski 
SDB, ks. Krzysztof Kralka SAC, 
Marcin Zielińskie, Małgorzata 
Kożuchowska, Jan Pospieszal-
ski, Szymon Hołownia, Domi-
nika Figurska i Michał Cho-
rosiński oraz wiele zespołów 
chrześcijańskich. 

Tematem tegoroczne-
go spotkania jest hasło: Cho-
dź i zobacz. Hasło tegorocz-
nego Exodusu Młodych jest 
zaczerpnięte z Ewangelii we-
dług św. Jana. Słowa Jezu-
sa są odpowiedzią na prośbę 
uczniów, aby pokazał im 
gdzie mieszka. Taka sama od-
powiedź pada z ust Jezusa, 
kiedy Natanael zastanawia 
się czy jest coś dobrego z Na-
zaretu... Prośby i wątpliwości 
uczniów nie są wyjaśniane 
przez ludzkie argumenty, ale 
przez zaproszenie do tego, 
aby doświadczyć tego, gdzie 
On mieszka, jak żyje i przeko-

nać się na własnej skórze jaki 
jest Jezus. 

„W tym roku na Exodusie 
chcemy poruszyć bardzo wa-
żne tematy: Eucharystii, bycia 
uczniem Jezusa i Rodziny. Wpi-
sują się one w program dusz-
pasterski kościoła w Polsce, 
jak również w to co przeżywa-
my w kościele powszechnym. 
Nie chcemy skupiać się tylko na 
słowach, ale chcemy doświad-
czyć tego o czym będziemy mó-
wić podczas naszego spotka-
nia. Ten rok to także, 5 roczni-
ca obecności papieża Francisz-
ka w Polsce podczas ŚDM. Sło-
wa Chodź i zobacz, są równie-
ż odpowiedział na wezwanie 
Papieża, który podczas swo-
jej obecności zachęcał nas aby 
wstać z kanapy.  Nie da się opi-
sać tego co będzie się działo w 
Górecku Kościelnym w dniach 
17-19 sierpnia. Po prostu CHO-
DŹ I ZOBACZ” - zaprasza Kata-
rzyna Szlonzak, rzecznik Exo-
dusu.

Wśród zaproszonych go-
ści: ks. bp Marian Rojek, ks. 
Krzysztof Porosło, ks. Marcin 
Przywara SAC, Iga i Konrad 
Grzybowscy, Tomasz Wolny, 
Michał “Misiek” Koterski oraz 
zespoły Rap Brothers, niema-
Gotu, Gospel Rain. 

Szczegóły oraz program 
rekolekcji: exodusmlodych.pl 

Exodus Młodych - wyjątkowe rekolekcjeExodus Młodych - wyjątkowe rekolekcje

Nieubłaganie zbliża się ostatni spek-
takl 46. Zamojskiego Lata Teatralnego. 
Wyjątkowe widowisko będzie można 

obejrzeć w wyremontowanej sali widowisko-
wej Zamojskiego Domu Kultury.

„Z życia roślin” Teatru Ochoty z Warszawy 
na deskach sceny ZDKu już w piątek 30 lipca o 
godzinie 19.00. Obsada: Paulina Komenda, Igor 
Kowalunas, Maria Pawłowska, Sebastian Per-
dek, Aleksandra Pisula, Krzysztof Wach

Stary dom, przy nim zaniedbany ogród. 
Pan Tuli Pan dużo czasu spędza w szklarni. 
Mlecz lubi poleżeć w trawie. Rosiczka zna tajni-
ki zielarstwa, a Niezabudka przynosi szczęście. 
Pszenica mieszka po sąsiedzku, na polu. W ich 
trwanie, regulowane porami roku i ogrodni-
czymi rytuałami, wkracza Gaja, z miejskimi na-

wykami i narzędziami. Może wszystkich wy-
plenić, wyrwać z korzeniami albo sama je za-
puścić i zostać. Żeby zapanować nad roślinami, 
trzeba ubrudzić sobie ręce. Życie miejskie czy 
ucieczka na wieś? Koszenie trawników czy łą-
ki kwietne? Pielęgnacja i hodowla czy swobod-
ny wzrost?

Tekst Igora Gorzkowskiego i Alicji Kobie-
larz dotyka aktualnych trendów, nie tylko z ży-
cia roślin. Jednocześnie pozostaje uniwersal-
nym dramatem o poszukiwaniu swojego miej-
sca w świecie i dokonywaniu wyborów życio-
wych, które mają dalekosiężne konsekwencje.

Bilety dostępne w ZDK i na www.biletyna.pl, 
25 zł.

Fot. Artur Wesołowski, „Z życia roślin”, Teatr 
Ochoty

http://www.exodusmlodych.pl
http://www.biletyna.pl/
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Kolarski peleton w ZamościuKolarski peleton w Zamościu

Skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowejSkuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej
24 lipca, podczas briefingu prasowego 

przed Urzędem Gminy w Tomaszowie 
Lubelskim, wiceminister Marcin Roma-

nowski mówił o sukcesie blisko 8-miesięcz-
nego stosowania ustawy antyprzemocowej 
wprowadzającej natychmiastowy nakaz poli-
cyjny opuszczenia przez sprawcę mieszkania. 

Ustawa antyprzemocowa wprowadzają-
ca natychmiastowy nakaz policyjny opusz-
czenia przez sprawcę przemocy mieszkania 
to skuteczne narzędzie walki z przemocą do-
mową. Opierając się na sukcesie tego instru-
mentu, Ministerstwo Sprawiedliwości propo-
nuje kolejne przełomowe rozwiązania.

O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, 
mówią same liczby.  Od czasu wejścia w życie 
tych przepisów 30 listopada 2020 roku Policja i 
Żandarmeria Wojskowa wydały już około 2 tys. 
nakazów opuszczenia przez sprawcę przemocy 
mieszkania – powiedział wiceminister sprawie-
dliwości dr Marcin Romanowski.

Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Woj-
skowej uczestniczyli w tym czasie łącznie w 20 
241 interwencjach domowych. A zatem w pra-
wie 10% przypadków funkcjonariusze stwier-
dzili zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby 
pokrzywdzonej przemocą domową lub innych 
domowników (co jest przesłanką zastosowania 
nakazu policyjnego) i natychmiast, już w trak-
cie trwania samej interwencji nakazali spraw-
cy przemocy opuszczenie mieszkania na 14 dni.

Wcześniej – jak wskazał wiceminister Mar-
cin Romanowski, policja nie dysponowała ta-
kim narzędziem prawnym i osoby pokrzywdzo-
ne albo uciekały przed sprawcą przemocy z do-
mu, niejednokrotnie z dziećmi (80% pokrzyw-
dzonych przemocą to kobiety), albo pozosta-
wały pod jednym dachem z krzywdzicielem. 
Jeśli zdecydowały się na wszczęcie procedury 
nakazania przez sprawcę opuszczenia mieszka-
nia, trwała ona wówczas średnio 143 dni. Obec-
nie nakaz policyjny wydawany jest w ciągu kil-
kudziesięciu minut i jest natychmiast wykonal-
ny. Dzięki temu już 2 tys. rodzin może czuć się 
bezpiecznie. To pokazuje, że standard ochrony 
ofiar przemocy domowej w Polsce jest znacze-
nie wyższy niż wymaga tego ideologiczna kon-
wencja stambulska – dodał wiceminister Roma-
nowski.

Na terenie województwa lubelskiego od 30 
listopada 2020 roku do 22 lipca 2021 roku Poli-
cja i Żandarmeria Wojskowa zastosowano wo-
bec sprawców nakazy i zakazy w 243 przypad-
kach. Dane te pokazują – jak skomentował wi-
ceminister Romanowski - skuteczność i dobre 
przygotowanie funkcjonariuszy, którzy potra-
fią stosować te nowatorskie przepisy, w woj. lu-
belskim nakaz stosowany był ponad 2-krotnie 
częściej niż na terenie całego kraju. 

Po analizach informacji o stosowaniu no-
wych przepisów możemy mieć pewność, że 
natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszka-
nia jest stosowany skutecznie i nie jest naduży-
wany (w tym czasie tylko w 2 przypadkach na 

1938 sąd uchylił nakaz jako bezzasadny).

Mając na względzie sukces pierwszych pra-
wie 8 miesięcy działania ustawy,  doświadcze-
nia ze szkoleń przeprowadzonych dla ponad 
30 tys. funkcjonariuszy oraz związane ze sta-
łym monitorowaniem wdrażania tych przepi-
sów, Ministerstwo Sprawiedliwości przygoto-
wało obszerny pakiet zmian, w ramach którego 
proponuje trzy nowe narzędzia, tworzące do-
datkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa 
dla osób dotkniętych przemocą domowej. Mi-
nister Marcin Romanowski wyjaśnił, że ich dzia-
łanie będzie analogiczne jak obecnie obowią-
zującego natychmiastowego nakazu policyj-
nego opuszczenia mieszkania: przewidujemy 
natychmiastowy, ale tymczasowy (2 tygodnie) 
środek policyjny, wydawany w chwili interwen-
cji, a także możliwość jego przedłużenia przez 
sąd, na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Zakaz zbliżania się do ofiar

Pełna izolacja sprawcy od ofiar przemocy 
domowej, w tym dzieci, to nie tylko gwarancje 
bezpieczeństwa w domu i mieszkaniu, ale tak-
że poza nim. Dlatego jedną z najważniejszych 
zaproponowanych zmian jest możliwość zasto-
sowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby 
dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na 
ulicy, zakupach czy spacerze.

Dla krzywdziciela wstęp wzbroniony

Skutecznym narzędziem ochrony będzie 
też możliwość obłożenia krzywdziciela zaka-

zem wstępu do miejsc, w których np. pracuje 
osoba pokrzywdzona lub uczy się jej dziecko, 
czy rozwija swoje pasje, np. do sal, gdzie odby-
wają się zajęcia sportowe czy artystyczne. In-
formacje o wydaniu zakazów będą przekazane 
do kierowników odpowiednich placówek. 

Obrona przed nękaniem w sieci

Nowe przepisy wprowadzają zakaz kontak-
towania się sprawcy przemocy domowej z ofia-
rami za pośrednictwem internetu, mediów spo-
łecznościowych czy telefonu. Sąd będzie mógł 
wskazać zakres i rodzaj kontaktów np. między 
małżonkami. Osoba stosująca przemoc domo-
wą będzie musiała dostosować się do precyzyj-
nych ustaleń sądu.

Do 15 sierpnia 2021r. codziennie, w 
godzinach 11.00 -18.00 będą realizo-
wane w Zamościu szczepienia prze-
ciwko COVID-19 szczepionką jedno-
dawkową  JOHNSON & JOHNSON.

Kontener jest usytuowany na 
Rynku Solnym.

Ze szczepienia mogą skorzystać 
wszystkie chętne osoby, pod warun-
kiem, że są zdrowe oraz posiadają ak-
tywne e skierowanie na szczepienie.

Zamojski magistrat poinformował, że 
wykonawca modernizacji terenu zale-
wu miejskiego kończy prace związa-
ne z zagospodarowaniem terenu wo-
kół zalewu. Zamontowano kontenery 
które zostały podłączone do mediów. 
Aktualnie trwają próby szczelności 
systemów. W ostatnim tygodniu lip-
ca będą montowane bariery oraz wy-
konywane prace porządkowe na tere-
nie zalewu. Podpisana została również 
umowa na nasadzenia palm. Planowa-
ny termin dostawy roślin to 6 sierpnia.

23 lipca na Rynku Wielkim odbyła się konfe-
rencja prasowa związana ze zbliżającym się 
terminem wyścigu Tour de Pologne, który za-
wita niebawem na Lubelszczyznę i do Zamo-
ścia. W konferencji wzięli udział: Prezydent 
Zamościa Andrzej Wnuk, Dyrektor general-
ny Tour de Pologne UCI World Tour Czesław 
Lang, Michał Mulawa, wicemarszałek woje-
wództwa lubelskiego i Ryszard Majkowski, 
radny Sejmiku Województwa i jednocześnie 
autor trasy kilku etapów wyścigu na Lubelsz-
czyźnie i na Podkarpaciu.

26 lat czekali mieszkańcy Zamościa na po-
wrót kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Naj-
lepsi kolarze na świecie zawitają do Hetmańs-
kiego Grodu 10 sierpnia (wtorek), by ruszyć z 
Rynku Wielkiego na trasę 2. etapu do Przemy-
śla. Na trasie wyścigu pojadą najlepsi kolarze na 
świecie, więc sympatycy kolarstwa będą w peł-
ni usatysfakcjonowani.

„To wielka nobilitacja i radość, że taka impre-
za zawitała do naszego miasta” – mówił prezy-
dent Zamościa Andrzej Wnuk podczas piątko-
wej konferencji prasowej.

Rynek Wielki w Zamościu jest urokliwym 
miejscem, które często znajduje się na szlaku 
turystycznym wielu osób z kraju i zagranicy. 
Tym razem charakterystyczne bryły zamojskie-
go Ratusza, a także kamieniczek będą stanowi-
ły spektakularne tło dla zmagań kolarzy startu-
jących w 78. edycji Tour de Pologne. 10 sierpnia 
o godz. 13:50 kolarze ruszą z płyty Rynku Wiel-
kiego, by kilka godzin później zameldować się 

w Przemyślu.

Dyrektor generalny Tour de Pologne UCI 
World Tour Czesław Lang w samych superla-
tywach wypowiadał się o walorach zamojskiej 
Starówki: „Dzięki wyścigowi chcemy promo-
wać Polskę. Wasze miasto warte jest pokazania 
i dzięki transmisji telewizyjnej przekaz trafi nie 
tylko do Europy, ale też do obu Ameryk i Afry-
ki. Mamy możliwość promocji Zamościa na sze-
roką skalę. To wielka wartość tego wyścigu. Cie-
szę się bardzo z tego, że nawiązaliśmy współ-
pracę z województwem lubelskim. Wielkie po-
dziękowania chciałem przekazać dla pana Jaro-
sława Stawiarskiego, marszałka województwa 
lubelskiego, prezydentom miast Chełma, Lu-
blina, Zamościa, jak i wszystkim gospodarzom: 
wójtom, burmistrzom – powiatów i gmin, przez 
tereny których przejedzie wyścig. Będzie to na 
pewno wspaniałe widowisko sportowe i pro-
mocja Roztocza na całym świecie.” – powie-
dział Czesław Lang.

Po 13 latach nieobecności na Lubelszczyź-
nie, tegoroczny Tour de Pologne to okazja do 
promocji walorów turystycznych Lubelszczy-
zny. Podczas pierwszych 2 etapów peleton bę-
dzie przejeżdżał przez Roztocze, a transmisje 
telewizyjne do 120 państw, piękne ujęcia z po-
wietrza to wyjątkowa szansa popularyzacji na-
szego regionu.

„Nie jedziemy głównymi drogami, ale wjeż-
dżamy w wioski, wioseczki pokazując pięk-
ne drogi, piękne krajobrazy, bo Roztocze jest 
bajkowe, sielankowe. Zachęcam do tego, by 

przyjść na trasę wyścigi, aktywnie kibicować 
temu pięknemu wydarzeniu” - powiedział Ry-
szard Majkowski.

78. edycja Tour de Pologne będzie gości-
ła na Lubelszczyźnie łącznie przez trzy dni. 8 
sierpnia odbędzie się oficjalna inauguracja wy-
ścigu w Lublinie. Dzień później kolarze ruszą z 
Lublina do Chełma. Wtorek, 10 sierpnia będzie 
zamojskim dniem w kalendarzu polskiego to-

ur’u. Zawodnicy po przejechaniu spokojnym 
tempem około 5 km ulicami miasta ruszą peł-
ną prędkością na wysokości mostu w Kalinowi-
cach w kierunku Krasnobrodu, Józefowa i Ob-
szy, by zakończyć zmagania w Przemyślu.

Tegoroczny Tour de Pologne UCI World To-
ur zostanie rozegrany w dniach 9-15 sierpnia. 
Kolarze zakończą zmagania w Krakowie.

Palmy na plażyPalmy na plażySzczepionki na SolnymSzczepionki na Solnym



W Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Zamościu odbyły się 
uroczystości związane z ob-

chodami Święta Policji. To szczegól-
ne wydarzenie dla funkcjonariuszy i 
pracowników Policji. Jest to, bowiem 
czas awansów i wyróżnień oraz ży-
czeń i podziękowań. Uroczystości 
przewodniczył inspektor Wiesław 
Pawluk – Komendant Miejski Policji 
w Zamościu.

24 lipca 1919 roku powołano Po-
licję Państwową, która miała stać na 
straży bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w II Rzeczypospolitej. W 
tym roku obchodzimy 102. rocznicę 
powstania polskiej Policji. 

Swoje święto zamojscy policjanci 
i pracownicy komendy uczcili 21 lip-
ca. W uroczystej zbiórce udział wzięła 
kadra kierownicza, pracownicy, przed-
stawiciele związków zawodowych Po-
licji i pracowników Policji zamojskiej 
jednostki. Szczególnymi bohatera-
mi zbiórki byli funkcjonariusze zamoj-
skiej jednostki, którzy otrzymali awan-
se na wyższe stopnie służbowe. Go-
spodarzem uroczystości był inspek-
tor Wiesław Pawluk Komendant Miej-
ski Policji w Zamościu. Akty mianowa-
nia na wyższe stopnie policyjne wrę-

czył Komendant w asyście I Zastępcy 
podinspektora Tomasza Halinowskie-
go. W tym roku w zamojskiej jednost-
ce awansowanych zostało 79 policjan-
tów. W korpusie oficerów młodszych 
mianowano 4 policjantów, w korpusie 
aspiranckim - 43, w korpusie podofice-
rów – 28 i 4 w korpusie szeregowych 
Policji. Warto podkreślić, że 4 funkcjo-
nariuszy wyróżnionych zostało awan-
sem przedterminowym.

Szef zamojskiego garnizonu in-
spektor Wiesław Pawluk odczytał list 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Lublinie nadinspektora Artura Bie-
leckiego. W okolicznościowym prze-
mówieniu inspektor Wiesław Paw-

luk pogratulował również awansowa-
nym i życzył im dalszych sukcesów. 
Słowa podziękowania skierował także 
do wszystkich policjantów i pracow-
ników zamojskiej komendy. Podzię-
kował za trud, poświęcenie i odwagę 
oraz za codzienne rzetelne wypełnia-
nie obowiązków na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Podkreślił także rolę rodzin 
policjantów, które są nieocenionym 
wsparciem dla funkcjonariuszy. Życzył 
satysfakcji z pracy i służby, społeczne-
go szacunku i uznania za wysiłek, któ-
ry wkładają w budowanie lokalnego 
bezpieczeństwa.

Źródło: KMP Zamość, starszy aspi-
rant Dorota Krukowska - Bubiło

Przygotowania do 7. edycji Festi-
walu Stolica Języka Polskiego 
są już na ostatniej prostej. Fe-

stiwal rozpoczyna się już 1 sierpnia 
w Zamościu, a od 2 sierpnia przeno-
si się do Szczebrzeszyna – tam pozo-
stanie do 7 sierpnia.

Patronem festiwalu w tym roku 
jest Tadeusz Różewicz. Każdego fe-
stiwalowego dnia odbędzie się wy-
darzenie w ramach panelu przygoto-
wanego przez prof. Ryszarda Kozioł-
ka, rektora Uniwersytetu Śląskiego i 
Irka Grina dyrektora Wrocławskiego 
Domu Literatur. „Szczebrzeszyn. Polsz-
czyzna. Kierujmy te wspaniale brzmią-
ce słowa do ludzi i do GPS – ów, żeby-
śmy się wspólnie spotkali na fanta-
stycznym święcie literatury i języka pol-
skiego w Szczebrzeszynie” – tak na fe-
stiwal zaprasza prof. Koziołek. 

- Mamy tę ogromną przyjemność i 
zaszczyt, że możemy współtworzyć tę 

edycje festiwalu w Szczebrzeszynie w 
zakresie pasma poświęconego Tade-
uszowi Różewiczowi w roku, kiedy ob-
chodzimy stulecie jego urodzin – mówi 
Irek Grin.  Gościem specjalnym festi-
walu będzie Julia Różewicz, wnucz-
ka poety. 

Organizatorzy są przekonani, że 
pięć spotkań poświęconych patrono-
wi to będą wydarzenia nie tylko upa-
miętniające postać Różewicza, ale 
także pogłębiające naszą wiedzę o 
nim i jego twórczości. Zależy im, że-
by te treści, ze względu na ich wagę 
były dostępne jak najszerszemu gro-
nu odbiorców. 

Gośćmi tegorocznej edycji będą 
m.in.: Katarzyna Stoparczyk, Krystyna 
Czubówna, Grażyna Plebanek, Grze-
gorz Kasdepke, Grzegorz Gauden, 
Mikołaj Grynberg, Lech Janerka, Ma-
ja Komorowska, Chris Niedenthal, Mi-
chał Rusinek, Adam Wajrak, Jerzy Zel-

nik i wielu innych znakomitych twór-
ców, pisarzy, poetów.

Bogaty i szczegółowy program 
festiwalu: www.stolicajezykapolskie-
go.pl 

Książnica Zamojska zaprasza osoby 
50+ i niepełnosprawne na cykl bez-
płatnych warsztatów w ramach pro-

jektu „E-nergiczny czytelnik”, dofi-
nansowanego ze środków Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-

wego i Sportu. Uczestnicy będą mo-
gli wziąć udział w następujących za-
jęciach:

• Warsztat z obsługi czytników 
e-booków - zajęcia przezna-
czone dla osób chcących ko-
rzystać z książek elektronicz-
nych dostępnych w bibliote-
ce. W ramach realizacji pro-
jektu zostaną zakupione także 
czytniki e-booków, co pozwo-
li wprowadzić do oferty biblio-
teki usługę wypożyczenia tych 
urządzeń.

• Warsztat z bezpiecznego ko-
rzystania z mediów społecz-
nościowych takich jak Face-
book czy Instagram - na szko-
leniu zostaną omówione naj-
ważniejsze zasady, które obo-
wiązują przy tworzeniu i pro-
wadzeniu treści w internecie. 
Uczestnicy dowiedzą się jak 
przy pomocy social mediów 
korzystać z oferty kulturalnej 

i ją promować. Poznają pozy-
tywne i negatywne przykłady 
i praktyczne porady, specjalnie 
dopasowane do potrzeb osób 
starszych i niepełnospraw-
nych.

• Warsztat z obsługi najbardziej 
popularnych komunikatorów 
m.in. Whatsapp, Messenger, 
Google Duo, Google Maps - na 
zajęciach uczestnicy nauczą 
się korzystać z najbardziej po-
trzebnych i ułatwiających do-
stęp ado kultury narzędzi in-
ternetowych. Dowiedzą się m. 
in. jak zakładać i obsługiwać 
pocztę Gmail  oraz komuniko-
wać się online.

• Warsztat "Kultura na wycią-
gnięcie ręki” - zajęcia z wyko-
rzystaniem tabletów i smart-
fonów, pokazujące jak dotrzeć 
do oferty kulturalnej dostęp-
nej online. W czasie szkolenia 
uczestnicy poznają przydatne 

aplikacje i nauczą się korzystać 
z bibliotek cyfrowych, wirtual-
nych galerii czy muzeów.

Czas trwania każdego warsztatu: 
2,5 godz. Projekt ma na celu posze-
rzenie kompetencji cyfrowych osób 
50+ i niepełnosprawnych oraz za-
chęcenie ich do aktywniejszego ko-
rzystania z oferty kulturalnej dostęp-
nej online.Partnerem w realizacji za-
dania jest Zamojski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku.

Zgłoszenia przyjmowane są w 
sekretariacie Książnicy Zamojskiej 
(ul. Kamienna 20, pok. 12). Formu-
larz zgłoszeniowy dostępny na stro-
nie internetowej biblioteki oraz na 
miejscu.  

Ilość miejsc jest ograniczona. 
Szczegółowe informacje tel. 84  627 
11 54 w. 21 lub 31, mail:m.jarosz@bi-
blioteka.zamosc.pl sekretariat@bi-
blioteka.zamosc.pl 
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Monika Romaszko została 
brązową medalistką Mi-
strzostw Europy w szta-

fecie 4x100m z rekordem Pol-
ski 44.54!

W dniach 15-18 lipca odbyły 
się lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Europy do lat 20 w  Tallinie. Na 
zawodach nie mogło zabraknąć 
sprinterów z KS „Agros” Zamość. 
Nasi zawodnicy, zarówno Pa-
tryk Krupa, jak i Monika Romasz-
ko przeszli eliminacje i zameldo-
wali się na półfinałach sprintu na 
100 metrów, które zostały roze-
grane 15 lipca w  godzinach po-
południowych. Monika Romasz-
ko z czasem 11.78, a Patryk Kru-
pa 10.77.  Niestety nasi sprinterzy 
swój udział zakończyli na półfina-
łach, Monika Romaszko uzyskała 
czas 11.78, natomiast Patryk Kru-
pa nabiegał 10.81. 

Ostatniego dnia Mistrzostw 
Europy, odbyły się biegi w sztafe-
tach 4x100. Brązowe medale zdo-
były sprinterki, które w elimina-
cjach poprawiły też rekord Pol-

ski U20, a wśród nich znalazła się 
zawodniczka Agrosu Monika Ro-
maszko. Już w porannych elimi-
nacjach biało-czerwone sprinter-
ki z czasem 44.54 poprawiły 5-let-
ni rekord Polski juniorek. Tym wy-
nikiem mocno zaakcentowały 
medalowe aspiracje. W popołu-
dniowym finale długo biegły na 
czele, ale ostatecznie finiszowały 
jako trzecie z czasem  44.79.

– Ten wynik jest dużym szo-
kiem, a przecież poprawiłyśmy też 
rekord Polski. Myślę, że w tym skła-
dzie pojedziemy na mistrzostwa 
świata juniorów – mówiła Monika 
Romaszko (źródło: www.pzla.pl  

W finale męskiej sztafety 4 
x 100 metrów, w składzie której 
znalazł się nasz zawodnik  Patryk 
Krupa, biegnąc po pierwszym to-
rze sprinterzy zajęli czwarte miej-
sce z czasem 40.30. 

Zawodnikom Monice Ro-
maszko i Patrykowi Krupie oraz 
ich trenerom Tomaszowi Murato-
wi i Andrzejowi Gdańskiemu gra-
tulujemy sukcesów.
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Miasto, w  którym na co dzień funk-
cjonuje tylko jedno kino, co roku na kilka 
dni zmienia się w filmową stolicę Rozto-
cza i Polski Wschodniej. Po raz 22. w Zwie-
rzyńcu odbędzie się Letnia Akademia Fil-
mowa. Po trudnym ze względu na pande-
mię ubiegłym roku i tzw. hybrydowej od-
słonie wydarzenia, z  przyjemnością po-
nownie zapraszamy do spotkań  na ży-
wo.Będą dobre filmowe tytuły i  uznani 
twórcy kina. Tegoroczna LAF potrwa od 
niedzieli 8 sierpnia do niedzieli 15 sierp-
nia 2021 roku. 

Letnia Akademia Filmowa jest festi-
walem, który odbywa się co roku latem 
w Zwierzyńcu na Roztoczu. Gromadzi mi-
łośników dobrego kina, ale i szerzej: ludzi 
szukających ciekawych wrażeń kultural-
nych. LAF to kino polskie i  zagraniczne, 
fabularne i dokumentalne, krótko- i peł-
nometrażowe. To projekcje filmowe, ale 
i  spotkania z  twórcami kina, dyskusje, 
koncerty, warsztaty, wystawy, konkur-
sy. To także spotkania przyjaciół i znajo-
mych, którzy odliczają czas od sierpnia do 
sierpnia, żeby znowu spotkać się w Zwie-
rzyńcu i  doświadczyć tego, jak Kino łą-
czy ludzi, a przy okazji skorzystać z uro-
ków Roztoczańskiego Parku Narodowe-
go. Organizatorem wydarzenia jest obec-
nie Fundacja Filmowa Warszawa.

W  programie LAF blisko 40 produk-
cji pokazywanych przedpremierowo, fil-
my polskie i  zagraniczne, studyjne hity 
ostatnich miesięcy, propozycje dla do-
rosłych i dla dzieci. Łącznie około 150 fil-
mów zobaczą widzowie w  czterech sa-
lach kinowych. Tradycyjnie także co wie-
czór o zmroku na dziedzińcu zabytkowe-
go Browaru Zwierzyniec odbędą się pro-
jekcje w ramach „Kina nocnego”. Nawią-
zując do idei „Akademii” podczas wyda-
rzenia nie zabraknie rozmów z  twórca-

mi kina i  konkursu prelegentów. Dla fa-
nów muzyki zaplanowano trzy wieczor-
ne koncerty, a  dla miłośników odkrywa-
nia świata - spotkanie z podróżnikami.    

LAF uroczyście rozpocznie premiera 
filmu w reż. Aleksandra Pietrzaka „Czarna 
owca”. Film opowiada o rodzinie, w której 
tylko pozornie wszystko układa się jak na-
leży. Po projekcji z  widzami zgromadzo-
nymi w Kinie „Skarb” spotkają się aktorzy 
- Arkadiusz Jakubik, Agata Różycka i Ka-
mil Szeptycki – oraz reżyser. Bo LAF to tak-
że spotkania z twórcami i rozmowy o tym, 
jak powstaje kino i jak X Muza reaguje na 
zmieniającą się rzeczywistość. 

W  tym roku do Zwierzyńca przyja-
dą tacy goście, jak reżyserka Dorota Kę-
dzierzawska (cykl „Jestem” z najnowszym 
„Żużlem” i warsztaty masterclass), reżyser 
Magnus von Horn (z  obsypanym nagro-
dami „Sweat”), Maciej Bochniak (retro-
spektywa filmowa na czele z głośną „Ma-

gnezją” i  mniej znanymi tytułami), ak-
torka Roma Gąsiorowska (zobaczymy ją 
w „Amatorach”), reżyser Maciej Barczew-
ski i aktor Rafał Zawierucha (z przedpre-
mierową projekcją „Mistrza”), aktorka i re-
żyserka Hanka Brulińska (polska premiera 
„Maski” w jej reżyserii), reżyser Grzegorz 
Zariczny (z  „Prostymi rzeczami”), Łukasz 
Machowski i Katarzyna Machałek (spotka-
nie po projekcji dokumentu „Jeden ma-
rzy, drugi nie”). 

Z twórcami rozmowy prowadzić bę-
dą tradycyjnie krytyk filmowy Łukasz Ma-
ciejewski, który w  cyklu „Łukasz Macie-
jewski zaprasza” zaproponuje kilka do-
brych polskich produkcji (łącznie z przed-
premierowym pokazem „Mistrza” w  reż. 
Macieja Barczewskiego) oraz dziennikarz 
filmowy i  dyrektor artystyczny LAF Ry-
szard Jaźwiński.

LAF to projekcje filmowe podzielone 
na cykle. W  tym roku widzowie wybiorą 

się w podróż na północ Europy, oglądając 
produkcje zebrane pod hasłem „Szwedzki 
tygiel” (w tym cztery przedpremiery, m.in. 
oparty na faktach dramat Jespera Gans-
landta „438 dni” o dwóch dziennikarzach 
schwytanych w Afryce i oskarżonych o ter-
roryzm). W cyklu „Pod wieżą Eiffla” znajdą 
się propozycje z  kinowego obiegu ostat-
nich lat i  miesięcy, w  tym siedem przed-
premier. Filmy „Prosto z Roztocza” to mo-
zaikowy obraz kobiet z Roztocza w „Dniu 
i nocy” oraz pierwszą część dokumental-
nego dyptyku „Jeden marzy, drugi nie”. 
W cyklu „Filmy w sieci” będzie okazja zo-
baczyć najlepsze europejskie i  światowe 
produkcje, pokazywane w  kinach studyj-
nych w minionym, nieco przedłużonym ze 
względu na pandemię sezonie (m.in. „Ber-
lin Alexanderplatz”, „Na rauszu”, „Mina-
ri” czy „Niepamięć”). „W polskim obiekty-
wie” z kolei warte uwagi są zwłaszcza pre-
mierowy pokaz „Maski” w reż. Hanki Bru-
lińskiej oraz produkcje już uznane, a rzad-
ko dostępne, jak „Wieloryb z Lorino”, „Je-
stem REN” czy „Koncert balkonowy” - tra-
gikomiczny obraz polskiego społeczeń-
stwa w dobie pierwszego lockdownu.

Idąc z  duchem czasu należy polecić 
cykl „Młodzi duchem”, a w nim m.in. „Bab-
cię szczęściarę” w reż. Sasie Sealy, o star-
szej pani z  nowojorskiego Chinatown, 
którą po wizycie w  kasynie odwiedzają 
gangsterzy (polska przedpremiera).  

Miłośnicy horrorów i  thrillerów cze-
kają na cykl „Strachy na LAF-y”, w  któ-
rym w tym roku pokazane będą 22 tytuły, 
z czego większość nie miała jeszcze swo-
jej polskiej premiery. Zainteresować mogą 
choćby „Anonimowe zwierzęta” (reż. Bap-
tiste Rouveure) czy ekohorror „Gaia” (reż. 
Jaco Bouwer) o sprawiedliwości i zemście 
za krzywdy wyrządzone Matce Ziemi. 

Latem na Roztoczu odpoczywają ca-
łe rodziny, dlatego tradycyjnie dla naj-
młodszych widzów będzie kino „Król 
LAF”, a w nim projekcje ciekawych i war-
tościowych, niebanalnych filmów. Pośród 
21 tytułów znajdują się przedpremiery: 
„Klub brzydkich dzieci”, holenderski film 
o  deportacji dzieci uznanych na brzyd-
kie, czy włoski „Mój brat ściga dinozaury” 
o  relacjach rówieśniczych i  bracie z  Ze-
społem Downa – oba filmy robią furorę 
na festiwalach i w konkursach.

Na zakończenie 22. odsłony Letniej 
Akademii Filmowej projekcja „Zło nie ist-
nieje” – czesko-irańsko-niemiecką pro-
dukcję nagrodzoną w ubiegłym roku Zło-
tym Niedźwiedziem za najlepszy film na 
Berlinale (polska przedpremiera!). Reży-
ser Mohammad Rasoulof pokazuje cztery 
historie, które są wariacjami na temat mo-
ralności i kary śmierci, wolności jednostki 
w despotycznym reżimie.

Podczas Akademii odbędzie się tra-
dycyjnie Konkurs Prelegentów Filmo-
wych. Nie zabraknie koncertów. Na sce-
nie na dziedzińcu Browaru Zwierzyniec 
zagra i  zaśpiewa m.in. słynna Orkiestra 
Świętego Mikołaja. Jako że Zwierzyniec 
i Roztocze ściągają miłośników podróżo-
wania, pasjonatów pieszych wędrówek, 
przejażdżek rowerowych i  spływów ka-
jakowych. Specjalnie dla nich spotkanie 
z  Arkadiuszem Winiatorskim i  Olą Syno-
wiec, którzy opowiedzą o  nietypowym 
pokonaniu Ameryk. 

Szczegóły programu sukcesywnie 
publikowany jest na stronie interneto-
wej www.laf.org.pl, poprzez którą można 
również kupować karnety na seanse. Po-
jedyncze bilety do kupienia będą w cza-
sie LAFu, już w Zwierzyńcu. 
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14 lipca 2021 roku w Sali Ślubów Urzę-
du Stanu Cywilnego w Zamościu zor-
ganizowany został Jubileusz 50-lecia 
Pożycia Małżeńskiego dla dziesięciu 
par. Medale wręczył Prezydent Miasta 
Zamość Andrzej Wnuk. Wśród mał-
żeństw, które zgodnie przeżyły ze so-
bą 50 lat znaleźli się: Józef i Leonarda 

Berdakowie, Stanisław i Wanda Brzo-
zowscy, Bronisław i Stanisława Czer-
wieńcowie, Stanisław i Teresa Koza-
kowie, Jan i Irena Pakułowie, Tadeusz 
i Anna Siateccy, Antoni i Teresa Suscy, 
Kazimierz i Maria Szymalowie, Jerzy i 
Jadwiga Trychowie oraz Roman i Hen-
ryka Żyburowie.

14 nauczycieli Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 4 w Zamo-
ściu odbywało od 5 lipca w Sewilli 
wakacyjne praktyki zawodowe, w 
ramach projektu „Budujemy mar-
kę ZSP4” - „Międzynarodowa mo-
bilność edukacyjna uczniów i ab-
solwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój. 

Celem praktyk zawodowych 
nauczycieli ZSP4 w hiszpańskich 
przedsiębiorstwach była aktuali-
zacja i poszerzenie wiedzy spe-
cjalistycznej w zakresie naucza-
nych przedmiotów zawodowych. 
Nauczyciele uzupełnili praktycz-
ne umiejętności związane z wyko-
nywaniem pracy na stanowiskach 
powiązanych z tymi zawodami. 
Dodatkowo, poznali wymagania 
współczesnych, europejskich pra-
codawców, metody i warunki pra-

cy, co w przyszłości pomoże im 
dostosować nauczanie zawodu do 
potrzeb europejskiego rynku pra-
cy. Wyjazd nauczycieli na zagra-
niczne praktyki pozwoli również 
na podniesienie poziomu kształ-
cenia zawodowego w ZSP4 do eu-
ropejskich standardów. 

W projekcie udział wzięło 6 na-
uczycieli z zawodu technik infor-
matyk, 4 nauczycieli z branży ga-
stronomicznej, 3 z branży budow-
lanej oraz doradca zawodowy. 
Wszyscy biorący udział w projek-
cie nauczyciele przywieźli ze so-
bą nowe doświadczenia, pomysły 
do dalszej pracy na lekcjach przed-
miotów zawodowych.

Wolne od pracy dni wypełniły 
wycieczki po Andaluzji. W pierw-
szy weekend wszyscy plażowa-
li w portugalskiej Tavirze. Kolej-
ny weekend uczestnicy spędzili 
na zwiedzaniu Kadyksu - "Ciudad 
que sonríe", czyli "Miasta, które się 
uśmiecha". Z największą przyjem-

nością odkrywali zakątki najstar-
szego miasta w zachodniej Euro-
pie. Uczestnicy mieli okazję zoba-
czyć fascynującą Jaskinię Cudów 
(Gruta de las Maravillas), uważaną 
za jedną z najbardziej spektakular-
nych jaskiń w Hiszpanii. Dzieło to 
tworzyła sama natura przez milio-
ny lat. Popołudniami wszyscy mie-
li okazję do zwiedzania najwięk-
szych atrakcji turystycznych Sewil-
li, przez wielu uważanej za najpięk-
niejsze miasto w całej Hiszpanii.

Szkolenie branżowe w ramach 
projektu „Budujemy markę ZSP4” 
było nowym i cennym doświad-
czeniem, podniosło umiejętności 
komunikacyjne i wpłynęło znaczą-
co na rozwój zawodowy. Nauczy-
ciele Budowlanki w ramach uczest-
nictwa w projekcie otrzymali cer-
tyfikaty potwierdzające odbycie 
stażu oraz dokumenty Europass 
Mobilność, wydawane przez Kra-
jowe Centrum Europass i uznawa-
ne we wszystkich krajach EU.

Nauczyciele na praktykachNauczyciele na praktykach

http://www.laf.org.pl/


SPRZEDAM
Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 

w Izbicy, przy ośrodku zdrowia tel. 
579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, 
Grabowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam kawalerkę 35m2 w Zamo-
ściu. Tel. 517 732 156

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Dom 70m2 z małą działką w centrum 
miasta, kryty blachą, okna plastiko-

we, woda, C.O., gaz, garaż, Zamość, cena 
285 tys. Tel. 665 295 934

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. 
Tel. 511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie 
Wielkim (gm. Krasnobród). Tel. 696 

815 510

Działki budowlane w pięknej okoli-
cy, gospodarstwo+ agroturystycz-

ne zarzecze, graniczy z lasem, przepływa 
rzeczka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod 

lasem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

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

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

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

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II piętra 

z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowlane o 
pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szczebrze-

szyna. Tel. 515 796 951

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 
000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 
137. Dzwonić po godzinie 12.00

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Kryni-
ce. Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie 
media, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 

297 626, 530 444 480.

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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

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

sławcu. Tel. 512 890 120

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

Działka uzbrojona do zabudo-
wy 0,80 ha, Zubowice. Tel. 501 

220 199

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

KUPIĘ 
Pilnie kupię małą kawalerkę na parte-

rze, tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w 
Kalinowicach lub Wolce Panieńskiej 

tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 pię-
tro lub wieżowiec. Tel. 513 957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rzeki oko-
lice Wieprzec, Zarzecze, Wierzchowi-

ny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu na ul. Pe-
owiaków i w okolicy. Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem do re-
montu, blisko Zamościa. Tel. 792 

424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-
montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-

skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na Orzesz-
kowej lub Peowiaków może być do 

remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w okolicach Wyszyńskiego w 

Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powyżej 
60m2 w Zamościu w okolicach ul Wy-

szyńskiego. 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 Rozto-
czu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

WYNAJEM
Oferuje stancje dla pracujących. Tel. 

733 852 208

Poszukuję domu do wynajmu, Zamość 
lub okolice. Tel. 697 317 790

Pan 70+ poszukuje pokoju do wynaję-
cia. Tel. 791 737 438

Mieszkanie do wynajęcia. Kawalerka, 
ul. Piłsudskiego w Zamościu, II pię-

tro. Tel. 503 005 366, 84 639 26 49

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu. Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

Szukam do wynajęcia dom partero-
wy dla rodziny, Zamość i okolice tel. 

799 946 860

Do wynajęcia jednopokojowe mieszka-
nie w Zamościu, ul. Hrubieszowska. 

Tel. 84 639 81 87.

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamościu, ul. 
Hrubieszowska. Tel. 84 639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobowy, c. 650 
zł, Nowe Miasto. Tel. 516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, tel. 
669 656 114

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

Zamienię 26m -parter na podobne z 
balkonem - 1 p. lub parter Planty, Cie-

pła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 Zamie-
nię mieszkanie czynszowe w Zamościu, 
46 m² na podobne. Tel. 501 617 630

ODDAM
Oddam działkę rekreacyjną za symbo-

liczną cenę

 X Działka budowlana, pole i las w jednym 
kawałku w Suchowoli 1,90 ha Cena 150 
tyś.zl   

 X Działka Leśna Jacnia  0,60 ha Cena 110 
tyś zł.

 X Działka Leśna, Jacnia blisko zalewu 0,60 
ha Cena 110 tyś zł.

 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a 
cena 360 tys. zł.

 X Mieszkanie  Peowiakow 28m cena 185 
tys. zł.

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, 
cena 135 tys.

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 110 000 zł

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

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  
Cena 306 tys. Zł

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

KUPIĘ MIESZKANIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Średniolatek poszukuje kobiety na 
wesele we wrześniu. Tel. 500 582 

289

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera zmo-
toryzowanego z poczuciem humoru, 

lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 782 
488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

Przystojny mężczyzna, lat 24, z Za-
kładu Karnego (niski wyrok) pozna 

kobietę w wieku 20-30l. Adres do ko-
respondencji: Paweł Wojtan ul. Hrubie-
szowska 40, 22-400 Zamość. Czekam 
na list od miłej i sympatycznej kobie-
ty. Mile widziane zdjęcie. Czekam na 
twój list.

Kawaler lat 51 pozna Panią do lat 55, 
może być wdowa. Jestem bardzo sa-

motny. Niezależny finansowo. Tel. 695 
958 316

Rafał Flis, tylko listy, ZK 19 lat, Hrubie-
szowska 40, Zamość. PAN

20 lat, kawaler, tylko list, Krystian Ma-
kuch, Hrubieszowska 40. 

TOWARZYSKIE

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

Zlecę remont domku letniskowego. 
Tel. 513 042 729

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

Szukam pracy – sprzątanie, gotowa-
nie, drobne zakupy. Tel. 84 530 34 29

Osobę chętną do pomocy w pracach 
domowych przyjmę. Emeryt. Tel. 

793 061 934

Szukam pracy przy remontach miesz-
kań. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki osoby starszej, posiadam reko-

mendacje i odpowiednie wykształcenie. 
Tel. 501 055 957 Tel. 

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

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

Oferuję bezpłatną pomoc w nauce i 
odrabianiu lekcji. Tel. 794 722 582

Szukam pracy, mam orzeczenie o nie-
pełnosprawności- zawodowe- pra-

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

Szukam pracy - układanie płytek, ma-
lowanie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w 
charakterze opiekunki. Tel. 515 

954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, cho-
dzącą, w swoim domu. Tel. 501 

014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub 
opiekunka do dzieci. Tel. 603 266 832

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
Rolki nr 43, cena 40 zł, tel. 579 

077 696

Mikrofalówkę i sokowirówkę tel. 
513 042 729

Wózek towarowy ręczny, do 250kg, 
390 zl. Tel. 84 638 65 45 

Sprzedam eska sieczkarnię, kierat. 
Tel. 694 276 170

Parnik węglowy 60l, mało używa-
ny, kosy spalinowe 2 szt., jedna na 

części, Oko-Mag. Tel. 884 639 376

Przyrząd do cięcia glazury, DTU g. 
cięcia 48 cm. Tel. 605 098 505

Silnik elektryczny 1KW 0,3 KW. Tel. 
605 098 505

Lampa sodowa zewnętrzna+ 8 
żarówek, typ OUS-400. Tel. 605 

098 505

Sprzedam grobowiec w parafii Płon-
ka. Tel. 513 042 729

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA kal. 7x64, Lu-
neta Zaiss 7x50. Tel. 604 281 010

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

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, nowa z eżektorami. Tel. 

604 281 010

Drewno rozpałkowe, huśtawki ogro-
dowe. Tel. 608 074 175

Sprzedam chodzik, rower, telewizory, 
silnik duży, kosiarka spalinowa, piła 

na prąd, szafy, wózek inwalidzki, brusy 
łopatowe za ½ ceny, drzewo opałowe 
liściaste. Tel. 84 639 55 39

Nowa glazura 200 szt., 15x15 cm, 25 
gr za 1 szt. Tel. 84 638 65 45

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Kosa spalinowa, mało używana. Tel. 
660 358 211

Rower 3-kołowy elektryczny i reha-
bilitacyjny, nowy, c. 4500 do negoc-

jacji. Tel. 668 832 425

Beczkę na wodę o pow. 0,50 ha w Ja-
rosławcu, gm. Sitno, cena do uz-

godnienia. Tel. 508 079 632

Beczkę na wodę o poj. 800 l., stan 
dobry, c. 320 zł. Tel. 508 079 632

Sprzedam wózek dziecinny, 
2-częściowy, bardzo dobry stan, 

niedrogo. Tel. 696 679 782

Sprzedam termę gazową, 120 li-
trów, niemiecką, niedrogo. Tel. 696 

679 782

Sprzedam silnik elektryczny 4kW w 
komplecie z podwoziem, c.420 zł do 

uzg. Tel. 530 486 525

Sprzedam pralki automat, mało uży-
wane, sprawne, c.300 zł/szt. Do 

uzg. Oraz kuchenki gazowe, piekarnik 
na prąd, cena 120 zł/szt., 3 szt. Tal. 
530 486 525

Styropian twardy, rury hydrauliczne. 
Tel. 696 815 510

Sprzedam tanio drzewo na opał. Tel. 
605 168 003

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę 
dla bliźniaków. Tel. 605 168 003

Silnik 0,55kW, 3 fazy, izolacja, baweł-
na. Tel. 664 515 599

Cegła kratówka, typ K2, 25x12x13,5. 
Tel. 664 515 599

Krajalnica Zelmer, nowa. Tel. 664 
515 599

Domek dla dzieci, drewniany 
200X150. Tel. 664 515 599

Sokownik – nowy. Tel. 84 639 61 94

Huśtawkę, garaż metalowy, drzwi 
drewniane 80 i 90, drut 16. Tel. 

884 382 477

Butla gazowa, okrągła, ważna do 
27.07.26r. Tel. 511 621 165

Kultywator ogrodowy w dobrym st-
anie technicznym, sz. 2 m. Tel. 698 

833 604

Rower 3-kołowy z napędem elek-
trycznym, rehabilitacyjny. Tel. 668 

832 425

Kanapę 2-os., rozkładaną, c. 1300 zł. 
Tel. 697 388 448

Przyczepkę barową Niewiadów, tel. 
517 656 758

Tanio sprzedam zestaw: stół do 
kuchni i 4 pufy, stan bdb. Tel. 530 

054 065

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, kabel siłowy, cyrkularka. Tel. 
507 639 018

Rower dziecinny do lat 10, stan dob-
ry, c. 50 zł. Tel. 519 106 797

Maszyna szafkowa do szycia, 100 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam meble kuchenne 500 zł. 
Tel. 501 532 172

Tanio sprzedam dwie wersalki, stan 
dobry. Tel. 664 011 653

Dywany wełniane 3x4, 2,75x3,30. 
3,25x2,30. 3,40x2,40. Tel. 664 

454 930

Meble ogrodowe, stół +6 fote-
li, łóżeczko dziecięce, biurko. Tel. 

664 454 930

Gra stołowa “Piłkarze”, rower góral, 
wózek dziecięcy. Tel. 664 454 930

Sokowirówka, serwis porcelanowy 
do kawy – 12 osób. Tel. 664 454 930

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 z 
ezektorami, nowa. Tel. 604 281 010

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Dwa regały pokojowe z szafami 
2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 pufy, 

4 taborety, cena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

ZWIERZĘTA
Sprzedam dwie krowy wysokocielne 

- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 
792 184 243

KUPIĘ
Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

INNE
Przyjmę używaną pralkę, nie mam za 

co kupić. Tel. 695 958 316

Zlecę wykonanie utwardzenia w ga-
rażu, Zamość. Tel. 793 061 934

Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 
Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

Pilnie potrzebuję używany telewizor w 
dobrym stanie, pralkę. nie mam za co 

kupić. Tel. 695 958 316

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

657 091

Różne
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Koła kompletne 13 do golfa –, cena 
50zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Części do Żuka i Warszawy, felgi, 
uszczelki, automat rozrusznika. Tel. 

884 639 376

Opony ”14, 185 felga. Tel. 884 
639 376

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 568

Sprzedam alufelgi do mercede-
sa W210- W211, 16 cali. Tel. 790 

888 994

Sprzedam betoniarkę 150 l oraz sil-
nik elektryczny. Tel. 517 732 156

Sprzedam Romet (Komar 3), rok 
1988, zarejestrowany, sprawny, 

mało używany. Tel. 660 358 211

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, fiat 126. Tel. 608 074 175

Dwie głowice do ciągnika “trzy-
dziestki” i “sześćdziesiątki”, c. 100 

zł/szt. Tel. 530 486 525 

Sprzedam motocykl Suzuki SV 650N, 
rok prod. 2002, cena 59000. Tel. 

500 582 289

Rower Jubilat, składak, koła 24”, 
c.190 zł. Tel. 505 987 592

Sprzedam Toyotę Auris, po kolizji. 
Tel. 793 061 934

Sprzedam Mercedes 124D, czarny, 
pojemność 2000, diesel, hak ho-

lowniczy, 1991 r., 45 tys. zł. Tel. 510 
831 706

Przyczepka samochodowa na reso-
rach, stelaż, plandeka – bez doku-

mentów. Podnośnik 1,5 tony. Tel. 84 
638 59 08

Spojler płaski, szerokość mocowania 
117. Tel. 790 534 473

Sprzedam śrutownik mały na ka-
mienie, szatkownica na kapustę, 

brony “trójki”, opony używane wielo-
sezonowe 195/55 R15, kultywator 11 
łap. Tel. 536 772 779

Siewnik do siania zboża, szer. 2 
m., stół kwadratowy, rozkłada-

ny, 2 fotele z podłokietnikami. Tel. 
536 772 779

Części samochodowe Syrena, War-
szawa, Fiat 126p. Tel. 608 074 175

Felgi do Citroena, 4-otworowe z 
oponami 185/65 R15, 200 zł. Tel. 

730 790 345

Sprzedam Opel Vectra 1999r., 2.0 
136 km, benz+LPG, przeb. 238 

tys., c.2200 zł. Tel. 697 388 448

Koła do Audi “14”, tanio. Tel. 511 
621 165

Opel Astra 2, 1999 r., DTL, 1700, 
c.1900zł. Tel. 579 077 696

Koła zimowe “15” do renault, po jed-
nym sezonie. Tel. 721 882 332

Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

Części do Kamaza, nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Pług 2-skibowy. Tel. 792 516 055

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt. 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61 521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy przód, 
tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 10s., 
2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania do 
samochodu lub ciągnika, z głowi-

cą, wyrób fabryczny, stan dobry. Tel. 
602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 3,900 
zł. Tel. 696 218 400

Prostownik Bester, akumulator 6 v, 
12 volt i 24 volt. Tel. 602 180 9

Sprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372

Sortownik mały na kamienie. Tel. 
536 772 779

Siewnik 2m zaczepiany do ciągnika. 
Tel. 536 772 779

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

Sprzedam Toyotę Auris 1,4 diesel 
2007. Najmniejsze zużycie paliwa. 

Tel. 665 225 697

Sprzedam prasę kostkę i siewnik Po-
znaniak. Tel. 665 225 697

Opony zimowe 205/55/16, 4 sztuki. 
Tel. 511 655 658

Sprzedam zgrabiarkę do siana, 
7-rzędową, kultywator grudziądzki 

16 łap. Tel. 501 122 568  

Bagażnik samochodowy 300zł. 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

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

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, 
cyrkolarka +2 piły z daszkiem pod 

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

USŁUGI  
BUDOWLANE 

690400599
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #28, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #28: „Gęsto na plażach”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Danuta Domańska  
z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 3 sierpnia 2021 roku 

w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

N I S K I E  C E N Y
od 27.07 do 07.08.2021 r.

Fix do potraw Knorr
Unilever
27 g - 64 g, wybrane rodzaje
cena za 1 kg = 73,71 - 31,10/92,23 - 38,91

249
1 szt.

cena
bez karty

199
1 szt.

cena z kartą

Melon Galia*
kraj pochodzenia: 
Hiszpania

299
1 szt.

Melon 
Cantaloupe*
kraj pochodzenia: 
Hiszpania

299
1 szt.

999
1 opak.

z kuponem

bez kuponu
1199

1 opak.

A K T Y W U J

Papier ksero 
A4 Xerox Economy
80 g/500 arkuszy

Lody Big Milk Algida Intense
Unilever
1 litr, mix smaków989

1 szt.

Pełna oferta na stronie 16

* Ceny tych produktów obowiązują tylko w dniach 27-31.07.2021

799
1 szt.

z kuponem

bez kuponu
965

1 szt.

A K T Y W U J

Mleczko 
do czyszczenia Cif
Unilever
780 g, mix rodzajów
cena za 1 litr = 10,25/12,38


