
nr  27(308)

Wtorek  6  lipca  2021 r. ISSN 2450-5579

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
RE

KL
AM

A 

TO MIEJSCE 
CZEKA NA CIEBIE!
TEL.: 730 210 777

Arabeska kawiarnia & cocktail bar Arabeska kawiarnia & cocktail bar 

nowe miejsce w Zamościu! nowe miejsce w Zamościu! 
ul. Bazyliańska 1ul. Bazyliańska 1 str. 2str. 2



Dziś trochę w  innym tonie - 
czym jest i po co istnieje Fun-
dacja Zibera w Zamościu?

Fundacja Zibera jednoczy ko-
biety, które chcą tworzyć lepsze 
otoczenie oraz te kobiety które 
potrzebują zmiany - poprawy ja-
kości życia, zmiany zawodowej, fi-
zycznej, duchowej..

I  właśnie o  przemianie było 
19-ste Otwarte Spotkanie dla Ko-
biet Fundacji Zibera, które odbyło 
się 25.06.2021 przy ulicy Pereca 10 
w siedzibie firmy Goldier.

Gościem specjalnym była Ewa 
Miszczuk - certyfikowana reflek-
solog. Pani Ewa opowiadała m.in. 
o  uciskowym masażu stóp, któ-
ry pozwala uwolnić organizm od 
wielu schorzeń - tak ponieważ sto-
py są zwierciadłem stanu naszego 
organizmu.

Ponadto dyskutowałyśmy jak 
małe zmiany wpływają na wszyst-
kie wymiary ludzkiego życia oraz 
jak wpływają na poprawę relacji 
międzyludzkich np. „aby kobiecie 
było lżej w życiu dobrze aby wło-
żyła sukienkę lub spódnicę ;)” - po-
wiedziała Pani Miszczuk. 

W  kobiecym gronie (za każ-
dym razem to grono ma inny 
skład) rozmawiałyśmy na tematy 

ważne o  których na codzień nie 
mówi się.. 

Fundacja Zibera skupia ko-
biety o  różnych profilach z  róż-
nych środowisk - każda z nas jest 
inna i każda to akceptuje. Na pod-
stawie tych wspólnych spotkań 
umacniamy naszą społeczność 
w gotowość do prowadzenia dia-

logu, motywujemy i  wprowadza-
my realną zmianę. 

Zapraszamy na kolejne 
Otwarte Spotkanie Fundacji Zibe-
ra 24ego września 2021. Tymcza-
sem zachęcamy do obserwowa-
nia naszego fanpage na Facebook 
@fundacjazibera.

Jagoda Kupiec

Takiego wydarzenia w  pol-
skich kinach jeszcze nie by-
ło! Po raz pierwszy w histo-

rii polscy widzowie wraz z gość-
mi otwarcia festiwalu w  Cannes 
będą mogli uczestniczyć w świa-
towej premierze „Annette”, naj-
nowszego filmu z  Adamem Dri-
verem i Marion Cotillard w reży-
serii Leosa Caraxa. To bezprece-
densowe wydarzenie to prezent 
dla wszystkich spragnionych 
wielkich kinowych i muzycznych 
emocji. 

Już 6 lipca 2021 o  godzi-
nie 21:00 rozpocznie się świato-
wa premiera „Annette” w Cannes 
i  równocześnie wyjątkowy po-
kaz w ponad 80 kinach w Polsce, 
w tym również w Centrum Kultury 
Filmowej „Stylowy” w  Zamościu! 
Podczas gdy Adam Driver i  Ma-
rion Cotillard pojawią się na czer-

wonych schodach, polscy widzo-
wie zasiądą w  kinowych fotelach 
i  doświadczą tych samych can-
neńskich emocji, odkrywając je-
den z  najbardziej oczekiwanych 
filmów roku. Bilety na to niepo-
wtarzalne wydarzenie są już do-
stępne w sprzedaży!

„Annette" to prezent, którego 
wyczekiwali miłośnicy kina, muzy-
ki i  kultury, za którymi tęskniliśmy 
przez ostatni rok  – powiedział dy-
rektor festiwalu w  Cannes, Pierre 
Lescure. Z  kolei dyrektor artystycz-
ny festiwalu, Thierry Fremaux, do-
dał, że organizatorzy nie mogli wy-
marzyć sobie piękniejszego i  bar-
dziej spektakularnego powrotu do 
Pałacu Festiwalowego. „Annette" 
Leosa Caraxa jest uosobieniem te-
go, czym jest kino  – podsumował 
Fremaux.

Bilety: 20 zł (normalny), 18 zł 
(ulgowy) dostępne w  kasach CKF 
Stylowy, ul. Odrodzenia 9 oraz on-
line: www.stylowy.net 
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„Róża Luksemburg jest postacią rozpoznawal-
ną na całym świecie. Własną wielkością prze-
słoniła swoją liczną rodzinę. Choć nie brakowa-
ło w  niej nietuzinkowych postaci, krewni Róży 
przez dziesięciolecia pozostawali poza kadrem. 
To się jednak zmienia” - zachęcają organizato-
rzy wystawy.

Przedstawicielstwo Fundacji im. Róży Luk-
semburg w  Polsce we współpracy z  Centrum 
„Synagoga" Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego z okazji 150. rocznicy urodzin Róży 
Luksemburg przygotowało w zamojskiej syna-
godze wystawę „Poza kadrem. Rodzina słyn-
nej zamościanki". Ekspozycja przedstawia uro-
dzone w Zamościu rodzeństwo Róży oraz bra-
tanice i bratanków z warszawskimi aktami uro-
dzenia.

Członkowie tej żydowskiej rodziny utrzy-
mywali ze sobą bliskie kontakty, żyli polskim 
życiem, ich indywidualne losy nierozerwalnie 
splotły się z historią Polski. Na wystawie zoba-
czymy m.in. lekarza społecznika domagające-
go się wprowadzenia systemu powszechnych 
ubezpieczeń społecznych, kupca wydającego 
fachowy miesięcznik medyczny, innego kupca, 
który otrzymał od cara wysokie odszkodowa-
nie za niesłuszne uwięzienie, adwokatkę upo-
minającą się o prawa kobiet w odrodzonej Pol-
sce, żołnierza legionów Piłsudskiego zamor-
dowanego w  Auschwitz, ochotnika w  wojnie 
1920 r. zastrzelonego w Katyniu, żonę apteka-
rza i jej dzieci, którzy dzięki zesłaniu na Syberię 
uniknęli śmierci z rąk niemieckich faszystów.

Nic w tej opowieści nie jest oczywiste, jed-
nowymiarowe. Wystawa oprowadza zwiedza-
jących ścieżkami przebiegającymi z daleka od 
utartych szlaków i schematów.

Wernisaż wystawy odbędzie się 
w  czwartek, 8 lipca 2021, o  godz. 18:00 
w Centrum "Synagoga" FODŻ w Zamościu.

Książnica Zamojska im. S. K. Zamoy-
skiego w Zamościu zaprasza na wy-
darzenie pn. Wszystkie książki mó-

wią..., które rozpocznie się 9 lipca 2021 
r. o godz. 17.00 na Rynku Wodnym w Za-
mościu. 

Akcja zainauguruje działalność Letniej 
Czytelni Książki i  Prasy. Ponadto posłuży 
promocji książki i  czytelnictwa oraz Lite-
rackich Patronów Roku 2021. W razie nie-
sprzyjających warunków pogodowych or-
ganizatorzy zapraszają do Centrum „Syna-
goga" przy ul. Pereca 14.

Z pasji podróżniczej, wieloletniego do-
świadczenia cukierniczego i  miłości 
do kawy powstała kawiarnia & coctail 

bar Arabeska. Nowe miejsce na mapie Zamo-
ścia, ulokowane na ul. Bazyliańskiej 1 (Stare 
Miasto Zamość) przyciąga wielbicieli natural-
nych smaków - prawdziwych lodów produko-
wanych “jak za dawnych lat”, domowych ciast 
i  lokalnie palonej kawy. Do tego akcenty eg-
zotyczne - chałwa z Grecji i Turcji oraz baklava. 

Wnętrze Arabeski zaprojektowano 
z  dbałością o  każdy detal, realizując zamysł 
połączenia kawiarni i  cocktail baru ze skle-
pem z  naturalnym rękodziełem. Znajdziecie 
tu Państwo egzotyczne drewno tekowe z In-
donezji (misy, stoliki, instrumenty) i kolekcjo-
nerskie okazy minerałów z całego świata. Na 
miłośniczki niepowtarzalnej biżuterii czeka-
ją projekty Doriana Grabowskiego (biżuteria 
srebrna) czy chociażby oryginalne szkło we-
neckie Murano. Ciekawostką są zegarki i biżu-
teria vintage z Pracowni Drobiny Czasu. 

W  Arabesce czeka na Was wiele natu-
ralnych i  smacznych przyjemności! Śnia-
dania to przygotowane na miejscu bajgle, 
smakowity jogurt z granolą, świeżo wyciska-
ne soki i  rogaliki na słodko lub słono. Cock-
tail bar - idealny na upalne lato i romantycz-
ne, relaksujące wieczory. Każdy znajdzie coś 
dla siebie - ulubione owocowe smaki zebra-
ne w naturalnych dodatkach i najwyższej kla-
sy trunki. Wybierać można ze specjalnie stwo-
rzonej dla Arabeski selekcji koktajli tradycyj-
nych i  bezalkoholowych. Lody - prawdziwe 
i  produkowane według starych receptur 
to już  znak rozpoznawczy Arabeski! Podawa-

ne nie tylko w pojedynczych porcjach, ale też 
w  bogatych deserach lodowych. W  nich po-
czuć można prawdziwy smak śmietanki, owo-
ców i czekolady. 

Nie ma kawiarni bez kawy! Specjalna se-
lekcja kawy palonej na Roztoczu cieszy sma-
kiem w przeróżnych opcjach, również w dese-
rach lodowych i drinkach.

Kawiarnia & coctail bar Arabeska to rów-
nież miejsce spotkań tematycznych. Właści-
ciele zapraszają na cykl spotkań z  artystami, 
pisarzami i  specjalistami. Artystyczna scena 
Arabeski otwiera się na lokalnych muzyków 
i artystów! 

Aktualności, menu i wydarzenia Arabeski  
znajdziecie Państwo  

na Facebook: facebook.com/arabeskazamosc,  
oraz www.arabeskakawiarnia.pl. 
Rezerwacja miejsc i serwisu przeką-

sek cocktail bar pod nr. 516-080-055
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Dobra wiadomość dla rolników z  Zamojszczyzny. Za-
mojskie Zakłady Zbożowe po 20 letniej przerwie, po-
nownie otworzyły w Skierbieszowie punkt skupu zboża. 

W  uroczystym otwarciu obiektu, które odbyło się 
w niedzielę (27.06) udział wzięli m.in.: europoseł Beata Ma-
zurek, poseł Beata Strzałka, wójt gminy Skierbieszów Sta-
nisław Sokal, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Sta-
rosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Prezes Za-
rządu podległej resortowi rolnictwa spółki Elewarr - Daniel 
Alain Korona, wiceprezes spółki Elewarr - Monika Parafiano-
wicz, dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego - Sebastian Paul, Marcin Kulig - przedstawiciel Rady 
Nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych, Krzysztof 
Gałaszkiewicz - dyrektor lubelskiego oddziału regionalne-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kami-
la Grzywaczewska - dyrektor KOWR w Lublinie, Maryla Sym-
czuk - dyrektor Cukrowni w Werbkowicach.

- Zamojskie Zakłady Zbożowe to ostatni młyn, który w 100 
procentach należy do Skarbu Państwa. Można odnieść wraże-
nie, że poprzednie rządy za wszelką cenę chciały Zamojskie 
Zakłady Zbożowe doprowadzić do upadku. Jeszcze kilkana-
ście lat temu spółka posiadała 16 punktów skupu. W ostatnim 
czasie Zamojskie Zakłady Zbożowe miały tylko jeden skup - 
w Tuczapach. Aż do piątku 25 czerwca, kiedy otwarty został 
drugi punkt skupu - w  Skierbieszowie i  teraz zaczynamy tak 
naprawdę od nowa rozbudowę Zamojskich Zakładów Zbo-
żowych. Jako przedsiębiorstwo mamy obecnie jeden problem 
- popyt na nasz sztandarowy produkt, czyli mąkę zamojską, 

przewyższa podaż. W  związku z  tym, że produkt dobrze się 
sprzedaje i  jest poszukiwany na terenie całego kraju, zdecy-
dowaliśmy się rozwijać Zamojskie Zakłady Zbożowe. 20 lat te-
mu ten punkt skupu w Skierbieszowie został sprzedany w ręce 
prywatnego przedsiębiorcy, w tych rękach przez te lata funk-
cjonował, kilka miesięcy temu ukazało się ogłoszenie o sprze-
daży, my ten punkt skupu postanowiliśmy odkupić i teraz jest 
on ponownie własnością Zamojskich Zakładów Zbożowych. - 
mówił podczas konferencji w Skierbieszowie Piotr Błaże-
wicz, członek zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych.

- Kapitał ma narodowość - mówimy tak odkąd przejęliśmy 
rządy w naszym kraju i inwestujemy tu, gdzie można, wspiera-
my te działania, które są dobre i ten przykład, który tutaj dzisiaj 
mamy, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ta strategia o któ-
rej mówimy w Brukseli - "od pola do stołu" naprawdę ma sens, 
ponieważ ten skup wyeliminuje tak naprawdę pośredników 
i da szansę rolnikom z Zamojszczyzny na dobre ceny. - pod-
kreśliła europoseł Beata Mazurek.

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk dodał natomiast, że 
Miasto Zamość, tak jak do tej pory, nadal będzie wspierać 
Zamojskie Zakłady Zbożowe. 

- Wybudowaliśmy już nowy parking i nową drogę - ul. Na-
mysłowskiego, w razie czego pomożemy tez jeśli chodzi o no-
wy grunt pod rozbudowę zakładów - zapewnił prezydent 
Wnuk - Młyn musi się rozwijać, mam nadzieję, że z tej mąki bę-
dzie chleb i że będzie go coraz więcej i tego życzymy Zamoj-
skim Zakładom Zbożowym - dodał.

Starosta Zamojski i  Wicestarosta Zamoj-
ski działający w  imieniu Powiatu Zamojskie-
go podpisali (24.06) akty notarialne na mo-
cy, których Prezydent Miasta Zamość dzia-
łający imieniu i na rzecz Miasta Zamość oraz 
wykonujący zadania z  zakresu administra-
cji rządowej działający w  imieniu i  na rzecz 
Skarnu Państwa darował Powiatowi Zamoj-
skiemu nieruchomość Skarbu Państwa ozna-
czoną jako działka nr 13/58 o pow. 0,0946 ha 
i  jako działka nr 13/93 o pow. 0,0766 ha sta-
nowiącą własność Miasta Zamość, położo-
ną w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w ce-
lu utworzenia jednej nieruchomości. Po sca-
leniu działek, nieruchomość będzie spełnia-
ła wszelkie wymogi działki budowlanej, z do-
stępem do drogi publicznej, na której możli-
we będzie wykonanie planowanej przez Po-
wiat Zamojski inwestycji – budowy siedzi-
by Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz 
utworzenie parkingu podziemnego dla inte-
resantów i pracowników Starostwa Powiato-
wego w Zamościu.

Wykonanie inwestycji pozwoli na skupie-
nie administracji powiatowej, wojewódzkiej 

i miejskiej w jednym miejscu co zapewni do-
godne warunki dla mieszkańców oraz przy-
czyni się do lepszego i sprawniejszego zała-
twiania interesantów.

Wskazaną nieruchomość Powiat Zamoj-
ski nabył z przeznaczeniem na realizację ce-
lu publicznego określonego w  art. 6 pkt. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 
r. poz. 65 z późn. zm.) tj. budowa i utrzymanie 
pomieszczeń dla urzędów administracji – sie-
dziby Starostwa Powiatowego w Zamościu.

W poniedziałek (28.06) odbyła się ce-
remonia podpisania aktu erekcyj-
nego oraz wmurowanie kamienia 

węgielnego pod rozbudowę Samodzielne-
go Publicznego Sanatorium Rehabilitacyj-
nego im. Janusza Korczaka w  Krasnobro-
dzie. Inwestycja jest dofinansowana z Fun-
duszu przeciwdziałania COVID-19. Jej sza-
cowany koszt to 80 mln zł.

W  uroczystości udział wzięli m.in. wice-
prezes Rady Ministrów, minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin, wiceminister zdro-
wia Waldemar Kraska, poseł do PE Beata Ma-
zurek, posłowie na Sejm RP Tomasz Zieliński 
i  Beata Strzałka, wicewojewoda lubelski Ro-
bert Gmitruczuk, wicemarszałek wojewódz-
twa lubelskiego Michał Mulawa, starosta za-
mojski Stanisław Grześko, burmistrz Krasno-
brodu Kazimierz Misztal, biskup Marian Rojek.

Po rozbudowie, obiekt ma być przezna-
czony dla osób, które przeszły zakażenie CO-
VID-19 i  potrzebują specjalistycznej rehabi-
litacji, aby zniwelować pochorobowe powi-
kłania, najczęściej związane z  zaburzenia-
mi ciśnienia krwi, zakrzepami zatorowymi, 
zmniejszeniem wydolności oddechowej czy 
ogólnym osłabieniem organizmu.

- Krasnobród to miejsce do którego tłum-
nie przyjeżdżają mieszkańcy nie tylko Lubel-
szczyzny, ale i  całej Polski. Jest on znany ja-
ko uzdrowisko już od XIX-wieku. Teraz, dzię-
ki wsparciu ze strony rządu, ta długo wycze-
kiwana i  potrzeba inwestycja będzie mogła 
dojść do skutku – mówił podczas uroczy-
stości wicepremier Jacek Sasin. -  To sa-
natorium potrzebuje nowego życia, impulsu. 
W ciągu 60 lat zmieniły się standardy, oczeki-
wania kuracjuszy, a  i  degradacja infrastruk-
tury jest czymś naturalnym przez tak dłu-
gi czas. Dlatego potrzeba tutaj nowych in-
westycji. I  ta nowa inwestycja właśnie dziś 
tu się zaczyna. Ona się zaczyna dzięki stara-
niom przede wszystkim powiatu zamojskie-
go i  pana starosty Stanisława Grześko, któ-
ry  niezwykle mocno zabiegał o  to, by ta in-
westycja mogła się rozpocząć - podkreślił wi-
cepremier.

Dzięki tej inwestycji podniesiony zosta-
nie potencjał wzrostu gospodarczego regio-
nu, powstaną nowe miejsca pracy i rozszerzy 
się oferta usług sanatoryjnych na terenie wo-
jewództwa lubelskiego. Rozbudowa obiektu 
już się rozpoczęła, a  jej zakończenie plano-
wane jest na grudzień 2022 roku.
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Jeszcze w tym roku na regionalnych liniach kolejo-
wych pojawi się 9 sztuk nowych Elektrycznych Ze-
społów Trakcyjnych (EZT) serii Impuls 2, wyprodu-

kowanych przez firmę NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym 
Sączu. Pojazdy zostaną zakupione przez województwo 
lubelskie ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Łączna wartość to ponad 165 mln zł, z  czego środki 
unijne to ponad 130 mln zł.  

Zakupione elektryczne zespoły trakcyjne zwiększą 
standard taboru przeznaczonego do obsługi pasażerskiej 
mieszkańców naszego regionu oraz stopniowo zastępo-
wać będą kilkudziesięcioletnie elektryczne zespoły trak-
cyjne EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach 
kolejowych województwa.

- Zakup nowych składów to, po inwestycjach drogowych, 
kolejny krok w kierunku poprawy komunikacyjnej w regionie. 
Jako samorząd województwa zdajemy sobie sprawę, że no-
woczesny transport musi być nie tylko szybki, bezpieczny, wy-
godny i ekologiczny, ale także, jak pokazują wydarzenia zwią-
zane z pandemią COVID-19, odporny na różne kryzysy. Kolej 
jest tego gwarantem - przekonuje Jarosław Stawiarski, mar-
szałek województwa lubelskiego.

Nowe dwuczłonowe pojazdy tzw. EZT będą mogły po-
ruszać się szlakami kolejowymi województwa lubelskiego 
z prędkością eksploatacyjną 160 km/h, zapewniając kom-
fortową podróż 195 pasażerom. Wśród udogodnień po-
dróżni będą mogli znaleźć m.in. wydzieloną przestrzeń do 
bezpiecznego przewozu ośmiu rowerów, ładowarki USB, 
czy też dwa miejsca dla podróżnych o ograniczonej mobil-
ności. W każdym  z pojazdów pojawi się również defibryla-
tor AED.

Nowe pociągi na torach LubelszczyznyNowe pociągi na torach Lubelszczyzny



Szereg wydarzeń rozrywkowych, 
kulturalnych i sportowych zaplano-
wano z okazji tegorocznych Dni To-

maszowa Lubelskiego. Gwiazdami im-
prezy będą rockowo - folkowy zespół 
ENEJ oraz discopolowa formacja DAJ 
TO GŁOŚNIEJ.

Dni Tomaszowa Lubelskiego 2021 od-
będą się w dniach 10-11 lipca. Na sobotę, 
10 lipca zaplanowano otwarty turniej sza-
chowy o  puchar burmistrza miasta w  sa-
li klubowej TDK oraz animacje dla dzieci 
w  Parku Miejskim. W  niedzielnym (11.07) 
programie imprezy znalazły się natomiast: 
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o  Pu-
char  Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek, 
program muzyczny dla dzieci oraz koncer-

ty gwiazd - zespołów Daj to Głośniej oraz 
Enej.

Ponadto w  programie dwudniowe-
go święta miasta: przejażdżki kucykami, 
dmuchańce, pokazy Tomaszowskiej Aka-
demii Sztuk Walki, Roztoczańskie klasyki, 
stoiska gastronomiczne i handlowe, ręko-
dzieło.

Małgorzata Korba rzecznik ZUS 
w  województwie lubelskim po-
informowała o  wprowadzonych 

zmianach w  programie „Dobry Start 
300+”: od tego roku wypłaty świadcze-
nia na wyprawkę szkolną tylko na rachu-
nek bankowy, a wnioski jedynie elektro-
niczne. Obsługą i wypłatą świadczeń zaj-
mie się teraz Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 
lipca do 30 listopada tylko przez internet, 
za pomocą: Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE), portalu Emp@tia albo ser-
wisu bankowości elektronicznej. – Jeste-
śmy gotowi do obsługi programu. Na PUE 
stworzyliśmy specjalny kreator wniosków. 
Pomoże uniknąć błędów przy staraniu się 
o  świadczenie „Dobry Start” – informuje 
prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. 

ZUS wypłaci świadczenie „Dobry 
Start” na rachunek bankowy wskaza-
ny przez rodzica. Wypłaty będą wyłącz-
nie bezgotówkowe. Jeśli wniosek wpły-
nie do końca sierpnia, to rodzic otrzyma 
300+ najpóźniej 30 września. Jeżeli wpły-
nie później, to świadczenie trafi do upraw-
nionego w ciągu dwóch miesięcy od zło-
żenia wniosku.

Osobom, które będą potrzebowa-
ły pomocy w  złożeniu elektronicznego 
wniosku o 300+, zapewni ją w swoich pla-
cówkach ZUS. W tym celu pracownicy Za-
kładu pojawią się również w  wybranych 
jednostkach terenowych KRUS, Poczty 
Polskiej i urzędach gmin.

Rodzice mogą otrzymać świadczenie 
„Dobry Start” w wysokości 300 zł na dziec-
ko raz do roku, bez względu na dochód 
rodziny. Można je przeznaczyć na zakup 
podręczników, zeszytów i  sprzętów po-
trzebnych dziecku. Świadczenie przysłu-
guje na uczniów szkół podstawowych, li-
ceów, szkół policealnych oraz innych pla-
cówek edukacyjnych do ukończenia przez 
nich 20 roku życia, a w przypadku uczniów 
z  niepełnosprawnościami – do ukończe-
nia 24 lat. Obecnie z  programu korzysta 
niemal 4,5 mln dzieci.

Z  danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że niemal każde go-
spodarstwo domowe w  Polsce, w  któ-
rym są dzieci, ma dostęp do internetu 
(99,5 proc.). Automatyzacja obsługi wnio-
sków w ZUS i bezgotówkowe wypłaty da-
dzą budżetowi państwa oszczędności. Do 
tej pory koszt obsługi świadczenia na jed-
no dziecko wynosił 10 zł, obecnie spad-
nie do 30 gr. Według szacunków w ciągu 
10 lat oznacza to oszczędności na pozio-
mie 488 mln zł.

Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy” w  Zamościu serdecznie za-
prasza na wakacyjne seanse fil-

mowe. Od 2 lipca do 26 sierpnia 2021, 
codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 10:30 w zamojskim kinie na 
najmłodszych widzów czekają znako-

mite animacje oraz filmowe hity, peł-
ne przygód i humoru. Bilety: 16 zł.

W repertuarze m.in.: Mustang z Dzi-
kiej Doliny: Droga do Wolności – kolej-
ny rozdział ukochanej przez wszystkich 
historii ze studia Dreamworks o uroczej 

dziewczynce, Lucky, której przygoda ży-
cia zaczyna się, kiedy poznaje mustan-
ga o imieniu Wolny Duch; Raya i ostat-
ni smok - nowa animacja Disneya, pe-
łen niezwykłych przygód film opowiada 
o  samotnej wojowniczce z  fantastycz-
nego królestwa Kumandra, która usiłu-
je odnaleźć ostatniego smoka, aby przy-
wrócić światło i nadzieję w  jej podupa-
dłym świecie; Kraina smoków - animo-
wana komedia o szalonych przygodach 
trójki niezwykłych przyjaciół: smoka, 
chłopca i  leśnego skrzata. Ekranizacja 
bestsellerowej książki dla dzieci i  mło-
dzieży, która znalazła ponad 3 milio-
ny nabywców na całym świecie; Hotel 
Transylwania 4  - animacja uwielbiana 
przez najmłodszych, ale i  starszych wi-
dzów. Drakula i jego towarzysze powra-
cają z nowymi przygodami. 

Te i  wiele innych animacji i  filmów 
familijnych czeka w wakacyjnym reper-
tuarze zamojskiego kina. Szczegółowe 
informacje, bieżący repertuar, sprzedaż 
biletów: www.stylowy.net 
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Członkowie Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość we wtorek (29.06) zor-

ganizowali w  Muzeum Historycznym 
Zamojskiego Inspektoratu Armii Kra-
jowej im. Stanisława Prusa „Adama" 
w  Bondyrzu uroczystość z  okazji 100. 
urodzin żołnierza ZWZ - Armii Krajo-
wej, mjra Tadeusza Kopcia ps. „Bra-
tek" - Honorowego Prezesa Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość.

Wydarzenie było okazją do wyra-
żenia ogromnej wdzięczności Panu Ma-
jorowi za jego czynny udział w  walce 
zbrojnej o  wyzwolenie Ojczyzny na te-
renie Zamojszczyzny podczas II woj-
ny światowej oraz wieloletnie zaanga-
żowanie w społeczną działalność w ŚZ-
ŻAK Okręg Zamość. W  imieniu Prezy-
dium ŚZŻAK O/Z  uroczystość rozpo-
czął prezes związku Poseł Sławomir Za-
wiślak, który podkreślając wojenne czy-
ny Jubilata, także jego zasługi w  pracy 
społecznej na rzecz Związku, podzię-
kował majorowi za wspólne lata wzoro-
wej współpracy, szczególnie zaś za pięk-
ny przykład krzewienia wśród młodych 
pokoleń Polek i Polaków, postaw patrio-
tycznych i etosu Armii Krajowej. Jedno-
cześnie z okazji tak wyjątkowego jubile-
uszu życzył w imieniu swoim, jak zebra-
nych gości kolejnych, długich lat życia 
w  zdrowiu i  wszelkiej pomyślności. Ży-
ciorys i fragmenty pracy społecznej mjr 
T. Kopcia przedstawił Wiceprezes ŚZŹAK 
O/Z, Prezes Koła Rejonowego w Zamo-
ściu Marian Derkacz.

Podczas uroczystości Prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławo-
mir Zawiślak odczytał list Szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i  Osób Repre-

sjonowanych Ministra Jana Józefa Ka-
sprzyka skierowany do Dostojnego Ju-
bilata oraz przy obecności oficerów Woj-
ska Polskiego - Dowódcy 3. Zamojskie-
go Batalionu Zmechanizowanego ppłk. 
Sebastiana Grella i Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w  Zamościu ppłk. 
Wojciecha Witka wręczył ww. wyjątko-
we odznaczenie. Zasłużony kombatant 
na wniosek złożony w  imieniu władz 
Związku przez Prezesa ŚZŻAK O/Z został 
uhonorowany Medalem „Obrońcy Oj-
czyzny 1939-1945", przyznawanym prze 
ww. Szefa UDSKiOR w  uznaniu wybit-
nych zasług położonych w walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wraz z  najlepszymi życzeniami 
urodzinowymi jubilat otrzymał bukie-
ty kwiatów, upominki, listy gratulacyj-
ne a zaproszeni goście, przyjaciele i ro-
dzina pana Majora, hucznie odśpiewali 
„200 lat!", wznosząc toast za jego zdro-
wie. Wzruszony spotkaniem i tak miłym 
przyjęciem jubilat podziękował wszyst-
kim za pamięć i miłe spotkanie. Kolejną 
niespodzianką po otrzymanych urodzi-
nowych życzeniach i prezentach był tort 
urodzinowy.  Rozmowy przy poczęstun-
ku umilały piosenki śpiewane przez uta-
lentowanych harcerzy z 10. DH „Traper-
ski Krąg" z Suśca. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

  W  tym wyjątkowym wydarzeniu 
uczestniczyli rodzina oraz liczni przyja-
ciele Honorowego Prezesa, w tym m.in. 
prezesi kół rejonowych i członkowie ŚZ-
ŻAK O/Zamość, przedstawiciele władz 
samorządowych, wojska, harcerze z 10. 
DH „Traperski Krąg" z Suśca.

Tadeusz Kopeć ps. „Bratek"- urodził 
się 28.06.1921 r. w Złojcu. Żołnierz ZWZ 

- AK od grudnia 1941 r. do lipca 1944 r. 
Działał w  lasach Puszczy Solskiej, Re-
jon Susiec, Obwód Tomaszów Lub., In-
spektorat Zamość. Służył pod dowódz-
twem obw. – mjra W. Szczepankiewicza, 
ps. „Drugak", d-cy   plutonu M. Wardy 
ps. „Polakowski", d-cy rej. W. Kopcia ps. 
„Ligota". Brał udział w likwidacji gospo-
darstw niemieckich w  Łosińcu i  Naro-
lu, likwidacji szpicli w Tomaszowie Lub. 
i Suścu, w zniszczeniu tartaku w Długim 
Kącie i Suścu, zniszczeniu urządzeń ko-
lejowych na stacjach Długi Kąt, Susiec 
i Maziły, w wysadzeniu lokomotywy na 
moście rzeki Świder, w  walce z  oddzia-
łem niemieckim pod Biłgorajem w cza-
sie marszu na zgrupowanie wszystkich 
oddziałów w  Lasach Janowskich. Wal-
czył w  obronie ludności polskiej przed 
napadami Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii - w  bitwach w  Sahryniu, Wilkowie 
i Posadowie, podczas której został ran-
ny. Od chwili powstania ŚZŻAK Okręg 
Zamość Tadeusz Kopeć aktywnie dzia-
łał w  Związku – początkowo w  Kole Nr 
2 w  Zamościu, pełniąc funkcje członka 
Zarządu Koła a  następnie Wicepreze-
sa Związku. Jest również członkiem Za-
rządu Okręgu a  od 2002 roku – Wice-
prezesem Zarządu Okręgu. Brał czyn-
ny udział w licznych uroczystościach pa-
triotyczno-religijnych także jako czło-
nek pocztu sztandarowego Okręgu. Po-
nadto uczestniczył w  bardzo licznych 
spotkaniach z  młodzieżą i  mieszkańca-
mi regionu przekazując swoją drogę par-
tyzancką, informacje o  działalności Ar-
mii Krajowej na terenie Zamojszczyzny, 
m.in. walkach toczonych z  okupantem 
niemieckim podczas Powstania Zamoj-
skiego, Akcji Burza. Aktualnie przebywa 
u rodziny w Szczecinie, gdzie w nowym 
środowisku stara się nadal upowszech-
niać etos Armii Krajowej. 

29 czerwca w  sali konferencyjnej Ko-
mendy Miejskiej PSP w Zamościu mia-
ło miejsce przekazanie obowiązków 
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Zamościu. W związku z przej-
ściem na emeryturę po ponad trzydzie-
stu latach służby bryg. Andrzeja Kna-
pa, komendant miejski PSP st. bryg. Ja-
cek Sobczyński – powierzył z  dniem 1 
lipca, pełnienie obowiązków dowód-
cy JRG mł. bryg. Robertowi Niściorowi 
dotychczasowemu dowódcy I  zmiany 
w JRG Zamość. 

Uroczystość była również okazją 
do wyróżnienia i  podziękowania dla 
sekc. Karola Swatko za godne reprezen-
towanie KM PSP w  Zamościu podczas 
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych 
w  Brazylijskim JIU-JITSU, które odbyły 

się 12 czerwca w Mińsku Mazowieckim. 
Karol zdobył mistrzostwo w dwóch ka-
tegoriach: GI oraz NO GI. 

Następnego dnia, po przeprowa-
dzeniu ostatniej zmiany służby, ustępu-
jącemu dowódcy, strażacy tradycyjne 
zorganizowali pożegnanie „na mokro” 
w zbiorniku ppoż. 

- Na zasłużonej emeryturze życzy-
my naszemu koledze spokoju, zdrowia 
oraz realizacji pasji, na które brakowa-
ło czasu. Nowemu Dowódcy, życzymy 
wszelkiej pomyślności oraz życzliwo-
ści i samych dobrych decyzji na nowym 
stanowisku. - mówi w imieniu własnym 
oraz innych pracowników jednostki, 
Andrzej Szozda, rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej PSP w Zamościu.

http://www.stylowy.net


Zamojski magistrat poinformował, że 
rynek Starego Miasta zyska nowych 
lokatorów. Goście nie będą ani nie-

proszeni, ani pospolici. Z  naszym mia-
stem łączy ich miejsce na Światowej Li-
ście Niematerialnego Dziedzictwa Ludz-
kości UNESCO. A  mowa o  sokołach wę-
drownych.

7 lipca 2021 r. o godz. 9.00 cztery wy-
klute w  tym roku osobniki pojawią się 
w wolierze na wieży ratuszowej. Sokoły bę-
dziemy mogli obserwować za pomocą ka-
mer, umieszczonych w klatce. Kiedy ptaki 
poczują się pewnie w nowym miejscu, za-
czną krążyć nad zamojskim rynkiem i oko-
licami. Takie widoki w sercu miasta to rary-
tas na skalę światową.

Sokoły w  Zamościu jak podaje Polski 
Związek Łowiecki to część programu od-
budowy populacji tego gatunku w Polsce, 
który prowadzony jest przez myśliwych od 
lat 90. Dzięki staraniom Stacji Badawczej 
Polskiego Związku Łowieckiego w  Czem-
piniu udało się przywrócić sokoły wędrow-
ne na przeważającej części naszego kraju.

Sokoły na zamojskim rynku nie będą 
biernymi lokatorami. Ich zadaniem będzie 
pomaganie w ochronie zabytkowych kamie-
nic przed gołębiami, gdyż jako ornitofagi spe-
cjalizują się w polowaniu na ptaki. Ich obec-
ność będzie taktowana ale majestatyczna. 
Kto z mieszkańców Zamościa przychodzi na 
imprezy organizowane na rynku Starego Mia-
sta przez myśliwych ten wie, że sokoły to pięk-
ne, szlachetne   i  inteligentne ptaki, których 
pozazdrości nam nie jedno miasto w Polsce.

Ptaki, które zagoszczą na naszym ryn-
ku pochodzą od par hodowlanych utrzy-
mywanych przez sokolników zrzeszonych 
w  Polskim Klubie Sokolników Polskiego 
Związku Łowieckiego. Mają około pięciu 
tygodni. Nie są jeszcze w  pełni lotne, ale 
potrafią samodzielnie pobierać pokarm 
i nie potrzebują szczególnej opieki ze stro-
ny rodziców. Zostaną umieszczone w spe-
cjalnym „gnieździe” na wieży ratuszowej, 
gdzie spędzą 10 dni. W tym czasie dorosną 
im pióra i nabędą zdolności lotu. Najważ-
niejszym elementem jest tu zapoznanie 
się młodych ptaków z  otoczeniem, przez 
co uznają je w krótce za miejsce swojego 
urodzenia i po wypuszczeniu będą się go 
trzymać.

W  tym okresie adaptacyjnym będą 
karmione przez człowieka, ale w  sposób 

uniemożliwiający im kontakt z nim, a co za 
tym idzie, oswojenie się. Po włożeniu pta-
ków do gniazda, aż do momentu uwolnie-
nia na wieży ratuszowej będą pełnione ca-
łodobowe dyżury. Sokołów będą doglądać 
miejscowi myśliwi – sokolnicy.

Po okresie dziesięciu dni klatka z soko-
łami zostanie otwarta i od tego momentu 
będą mogły swobodnie oblatywać teren, 
ale wciąż będą regularnie dokarmiane, do 
czasu, kiedy ich umiejętności łowieckie po-
zwolą na samodzielne zdobywanie poży-
wienia. Po około miesiącu do dwóch pta-
ki opuszczą okolice reintrodukcji i  przez 
pierwszy rok do dwóch będą wędrować po 
roztoczańskim niebie. W rejony rynku po-
winny powrócić wiosną, gdzie mamy na-
dzieję założą swoje naturalne gniazdo ce-
lem powiększenia rodziny.
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1137 zł - to kwota, którą uda-
ło się zebrać podczas Pierw-
szego Charytatywnego Bie-
gu KILOMETRY DOBRA, zor-
ganizowanego wczoraj 
(29.06) przez Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną - Koło w Zamościu. 

Pieniądze te zasilą  re-
mont budynku przy ul. Orlicz-
-Dreszera w  Zamościu, który 
ma być przeznaczony na pro-
wadzenie warsztatów terapii 
zajęciowej. 

W  Biegu udział wzięli 
funkcjonariusze Służby Wię-
ziennej z  Zakładu Karnego 
w  Zamościu oraz żołnierze 
z 3. Batalionu Zmechanizowa-
nego i  32. Zamojskiego Woj-

skowego Oddziału Gospodar-
czego. Bieg wsparła również 
związana z Zamościem aktor-
ka - Beata Ścibakówna, któ-
ra już od wielu lat wspomaga 
działalność Stowarzyszenia.

W trakcie wydarzenia pro-
wadzona była zbiórka pienię-

dzy do puszek na kampa-
nię Kilometry Dobra. Zebra-
ne środki - 1137 zł, wspomo-
gą remont budynku  przy ul. 
Orlicz-Dreszera w  Zamościu, 
przeznaczonego na prowa-
dzenie Warsztatów Terapii Za-
jęciowej.

- Bardzo nam miło, że 
są tacy ludzie, którzy bezin-
teresownie nam pomaga-
ją. Serdecznie za to dziękuję, 
że jesteście Państwo otwar-
ci i  chętni do współpracy na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych. - dziękowała uczestni-
kom Biegu Jadwiga Strom-
kie, przewodnicząca Zarządu 
PSONI Koło w Zamościu.

Do zakończenia remontu 
budynku przy ul. Orlicz - Dre-
szera  i  dostosowania go do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych wciąż brakuje kwoty ok. 
2,5 mln zł.

O  swoich wrażeniach i  do-
świadczeniach z  pobytu 
na stażu w  hiszpańskiej 

Sewilli, opowiada jedna z uczen-
nic Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych  Nr 4 z  Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Dzieci Zamoj-
szczyzny w  Zamościu - Weroni-
ka Bartoszczyk, klasa 3 o profilu 
technik informatyk.

Projekt „Budujemy markę 
ZSP4” - „Międzynarodowa mo-
bilność edukacyjna uczniów i ab-
solwentów oraz kadry kształce-
nia zawodowego finansowany 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w  ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, w którym wzię-
łam udział, umożliwił mi odbycie 
dwutygodniowego stażu zawo-
dowego. 

Staż odbywał się w  Sewil-
li, stolicy Andaluzji i  trwał od 12 
do 26 czerwca 2021 r. W  projek-
cie wzięło udział 10 uczennic 
i  9 uczniów naszej szkoły, z  klas 
o  profilach: technik informatyk, 
technik technologii żywności 
oraz kucharz. Wszyscy zostaliśmy 
zakwalifikowani do wyjazdu na 
podstawie określonych kryteriów 

w  procesie rekrutacji. W  organi-
zację projektu zaangażowani by-
li również nauczyciele. Ich zada-
niem było przygotowanie nas do 
wyjazdu za granicę. Jeszcze przed 
rozpoczęciem stażu uczestniczy-
liśmy w  obowiązkowych zaję-
ciach językowych i kulturowych. 

Projekt był zarówno dla mnie, 
jak i dla moich kolegów niesamo-
witym przeżyciem i doświadcze-
niem. Był okazją do zdobycia wie-
dzy, umiejętności zawodowych 
i  kulturowych. Istotnym aspek-
tem stażu było nabycie przez nas 
umiejętności i  kwalifikacji zawo-
dowych. Praktykę zawodową od-
bywałam wraz ze swoim kompa-
nem, w przydzielonej nam firmie 
z  branży informatycznej. Dzięki 
temu mogliśmy porównać meto-
dy pracy przyjęte w  Polsce z  ty-
mi, stosowanymi w  innych kra-
jach. Dzięki praktyce nauczyłam 
się nowych umiejętności pracy 
w  zespole, poznałam inne roz-
wiązania technologiczne, a  tak-
że poprawiłam swoją umiejęt-
ność komunikowania się w  języ-
ku obcym. Oprócz praktyki zawo-
dowej, mieliśmy również czas na 
zwiedzanie największych atrakcji 

turystycznych Hiszpanii. Podczas 
naszego pobytu był realizowany 
bogaty program kulturowy, dzię-
ki któremu mogliśmy odwiedzić 
najważniejsze miejsca znajdujące 
się w  Hiszpanii. Byłam pod wiel-
kim wrażeniem tego kraju.

Po odbytym stażu otrzyma-
łam dokumenty poświadczające 
moje nabyte umiejętności m.in. 
dokument Europass mobilny za-
równo w języku polskim, jak i an-
gielskim, certyfikat o  odbytej 
praktyce, imienne zaświadczenie 
wystawione przez firmę o  odby-
ciu przeze mnie stażu i dokument 
potwierdzający uczestnictwo we 
wszystkich kursach zorganizowa-
nych w Polsce i Hiszpanii. 

Jestem bardzo zadowolona, 
że udało mi się wziąć udział w tym 
projekcie. Dzięki niemu mogłam 
zdobyć dodatkową i  praktycz-
ną wiedzę specjalistyczną, naby-
łam nowe kompetencje społecz-
ne oraz organizacyjne, ale co dla 
mnie najważniejsze - uwierzyłam 
we własne siły i  możliwości, że 
w  przyszłości będę mogła speł-
nić swoje marzenie i  pracować 
w swoim zawodzie, który sprawia 
mi największą radość.

Książnica Zamojska im. 
Stanisława Kostki Zamoy-
skiego zaprasza wszyst-

kich, którzy są uzdolnieni i chcą 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności (śpiew, taniec, gra na in-
strumencie, malowanie, fre-
estyle football) do udziału 
w  Przeglądzie Talentów pod 
hasłem "Zabłyśnij z Książnicą".

Zgłoszenia przyjmowane są 
pod numerem telefonu 84 627 
11 54 w. 29 lub bezpośrednio 
w  Książnicy Zamojskiej (ul. Ka-
mienna 20).

Prezentacja talentów (po 
uprzednim uzgodnieniu) od-
będzie się na Rynku Wodnym 
w Zamościu w niedzielne popo-
łudnie w okresie wakacji.

Hiszpańskie doświadczenia zdobyteHiszpańskie doświadczenia zdobyte

fot.: H. Mąka

Błyśnij talentemBłyśnij talentem



SPRZEDAM
Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 

074 175

Dom 70m2 z małą działką w centrum 
miasta, woda, C.O., gaz, garaż, Za-

mość, 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 Szcze-

brzeszyna. 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. Zamo-
ścia 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 zabudowy 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

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

Sprzedam garaż na Szopinku – Hrubie-
szowska. Tel. 602 375 751

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

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

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

KUPIĘ 
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 
remontu, 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 powy-
żej 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

Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 0,65 ha 
w Wychodach. tel. 784 646 234

Działkę bud. Do 100 arów w okolicy Za-
mościa. Tel. 513 375 540

Kupię małą działkę rekreacyjną albo 
ogródek działkowy - Zamość i okolice. 

Tel. 793 061 934

WYNAJEM
Do wynajmu kawalerka 33m2, ume-

blowana, ul. Peowiaków, cena 1100. 
Tel. 84 62 75 278

Kawalerka do wynajęcia, ul. Peowia-
ków, umeblowana, II piętro. Tel. 84 

627 52 78

Wynajmę kawalerkę, Zamość. Tel. 
537 996 979

Wynajmę pół domu. Tel. 576 096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

Kawalerka do wynajęcia po remon-
cie, umeblowana na Peowiaków. Tel. 

84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z możli-
wością wykupu. Tel. 669 747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Peowiaków 
naprzeciwko parku, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

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.

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. Tel. 
887 688 944

ZAMIENIĘ
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, 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 190 
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

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 technolo-
gii drewna, specjalność - meblar-

stwo, 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

Dam zlecenie na zamontowanie drzwi 
pokojowych wewnętrznych. Tel. 

513 042 729 

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 cha-
rakterze 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

Szukam pracy. Kierowca kat. B z orze-
czeniem o niepełnosprawności. Ren-

cista, paszport, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

PRACA

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
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

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
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

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l 
w koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512 276 720

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

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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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

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

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

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

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

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

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

USŁUGI  
BUDOWLANE 
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #27, 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 #25: „Koń nie miauczy”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Alfreda Klikocka 
z  Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 13 lipca 2021 roku 

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

leclerc.pl

od 06.07 do 17.07.2021 r.

 

Skomponuj 
 z penne

Kawa mielona/
ziarnista Lavazza 
Qualità Oro
Orbico
250 g
cena za 1 kg = 49,16/57,96

cena bez karty

cena z kartą

-15%

1229

1449
1 szt.

1 szt.

Pomidory czerwone
Kraj pochodzenia: Polska

249
1 kg

Szynka parmeńska
80 g
cena za 1 kg = 137,38

1099
1 szt.

1199

Lody Grycan
900 ml/1100 ml, tiramisu, bakaliowe, 
czekoladowe, śmietankowe, waniliowe
cena za 1 litr = 11,81/14,44

1299
1 szt.

Cena tego produktu obowiązuje
tylko w dniach 06.07-10.07.2021

Szczegóły akcji dostępne 
na https://leclerc.pl/aktualnosci
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