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Premier ogłasza stan epidemiiPremier ogłasza stan epidemii

Dezynfekcja autobusów MZKDezynfekcja autobusów MZK

Nie będzie plaży przed ratuszemNie będzie plaży przed ratuszem

Tylko przelewemTylko przelewem

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświato-
wych zostanie przedłużone do 

Świąt Wielkanocnych” – poinformował 
premier Mateusz Morawiecki na piąt-
kowej 22 marca) wieczornej konferencji 
prasowej z udziałem ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego. Premier ogłosił 
też wprowadzenie stanu epidemii oraz 
wyższe kary za złamanie kwarantanny.

„Podjęliśmy decyzję o dalszym wstrzy-
maniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trud-
na decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do 
dalszego rozprzestrzeniania koronawiru-
sa” – powiedział premier.

Przypomnijmy, że tegoroczna przerwa 
w nauce z okazji Świąt Wielkanocnych ma 
potrwać od 9 do 14 kwietnia.

Wprowadzenie stanu epidemii

Premier ogłosił też wprowadzenie 
w naszym kraju stanu epidemii.

– Wprowadzamy dziś stan epidemii, 
który daje nowe prerogatywy, ale też na-
kłada nowe obowiązki – oznajmił premier 
Mateusz Morawiecki.

– Ogłoszenie epidemii w kraju jest 
trudną decyzją, ale patrząc na kraje Eu-
ropy Zachodniej, patrząc na liczbę osób, 
które umierają codziennie, te trudne decy-
zje i odpowiedzialne zachowania wszyst-
kich Polaków są decyzjami ratującymi ży-
cie – powiedział Minister Zdrowia Łukasz 
Szumowski.

Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że wpro-
wadzenie stanu epidemii oznacza, iż mi-

nister zdrowia na terenie Polski, a woje-
wodowie na terenie swoich województw 
mogą na mocy ustawy o chorobach za-
kaźnych „wyznaczać rolę personelu me-
dycznego, ale także innych osób w zwal-
czaniu epidemii”.

Różnica między obowiązującym do 
tej pory stanem zagrożenia epidemiczne-
go i wprowadzonym stanem epidemicz-
nym polega na możliwości ustanowie-
nia tzw. strefy zero. Taka strefa to obszar 
wokół ogniska wirusa. Strefami zero mo-
gą być miasta lub wyznaczone przez mi-
nistra regiony.

Stan epidemii daje także możliwość 
m.in. czasowego ograniczenia określonego 
sposobu przemieszczania się, czasowego 
ograniczenia lub zakaz obrotu i używania 
określonych przedmiotów lub produktów 
spożywczych, czasowego ograniczenia 
funkcjonowania określonych instytucji 
lub zakładów pracy, zakazu organizowa-
nia widowisk i innych zgromadzeń ludno-
ści, obowiązku wykonania określonych za-

biegów sanitarnych, nakazu udostępnienia 
nieruchomości, lokali, terenów i dostarcze-
nia środków transportu do działań prze-
ciwepidemicznych przewidzianych pla-
nami przeciwepidemicznymi, obowiązku 
przeprowadzenia szczepień ochronnych.

Wyższe kary za złamanie kwarantanny

Decyzją premiera wzrosną kwoty ka-
ry za złamanie obowiązku poddania się 
kwarantannie.

– Wprowadzamy bardziej surowe kary 
za złamanie kwarantanny – wzrastają one 
z 5 tys. zł na 30 tys. zł, wprowadzamy tak-
że mechanizmy śledzenia tego, czy dany 
człowiek przebywa rzeczywiście w domu 
pod adresem, który zadeklarował – poin-
formował szef rządu.

Zamojski MZK wprowadził specjal-
ne procedury związane z ochroną przed 
koronawirusem.

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów i pra-
cowników, pojazdy są dwa razy dziennie dezyn-
fekowane. Odkażane są uchwyty, kasowniki i 
poręcze. Autobusy są również ozonowane. Na 
trasy wyjeżdżają tylko te autobusy, które ma-
ją wydzieloną kabinę kierowcy. Pojazdy, które 
nie miały zabudowanej kabiny, zostały wyco-
fane z użytkowania. 

- W ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy 
spotkania z pracownikami Spółki, rozmawiali-
śmy m.in. o zasadach bezpieczeństwa i higieny, 
jakich wszyscy musimy przestrzegać. Rozdaliśmy 
załodze indywidualne pojemniki z płynem do de-
zynfekcji, a kierowcom również rękawiczki jedno-
razowe - mówi prezes MZK Sp. z o. o w Zamo-
ściu Krzysztof Szmit.

Pasażerowie powinni wiedzieć też, że od 
18 marca do odwołania kierowcy komunika-
cji miejskiej nie będą prowadzić sprzedaży 
biletów. Od 20 marca wprowadzone zostały 
ograniczenia w kursowaniu autobusów MZK. 
Ze zmianami można zapoznać się na stronie  
www.mzk.zamosc.pl.  

źródło: UM Zamość

Ze względu na 
obecną sytuację epi-
demiologiczną Tur-
niej Plaża Open, czy-
li Mistrzostwa Polski 
w siatkówce plażowej 
kobiet i mężczyzn nie 
odbędzie się.

Rozgrywki w ramach 
turnieju miały rozpocząć 
się w Zamościu 23 ma-
ja i potrwać do 25 maja. 
W czwartek, 19 marca 
organizatorzy poinfor-
mowali, że impreza zo-
stała odwołana.

Do końca marca Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Za-
mościu będzie przekazywać mieszkań-
com domów jednorodzinnych brązowe 
pojemniki przeznaczone na bioodpa-
dy, które zastąpią dotychczas dostar-
czane worki.

Możliwe jednak, że z przyczyn orga-
nizacyjnych (mających związek z obecną 
sytuacją epidemiologiczną), nie wszyscy 
mieszkańcy dostaną pojemniki w tym 
miesiącu.

Urząd Miasta przypomina mieszkań-
com, że do brązowych pojemników po-
winny trafić tylko odpady ulegające bio-
degradacji tzw. BIOODPADY tj. odpadki 
warzywne i owocowe, skórki od warzyw 
i owoców, resztki jedzenia pochodze-
nia TYLKO ROŚLINNEGO, BEZ MIĘSA 
I KOŚCI, skoszona trawa i liście, drobne 
gałązki. PAMIĘTAJMY, ŻE BIOODPADY 
WYRZUCAMY BEZ OPAKOWAŃ, WO-
RECZKÓW I FOLII.

źródło: UM Zamość

W związku z zawieszoną czaso-
wo bezpośrednią obsługą in-
teresantów w Urzędzie Miasta 

Zamość, Wydział Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska prosi o uisz-
czanie opłat z tytułu gospodarowania 
odpadami w formie przelewu.

Nr konta: PKO BP S. A. O/Zamość 22 
1020 3147 0000 8002 0142 7400

W razie pytań można dzwonić pod numery:

• 84 67 72 368, 
• 84 67 72 432, 
• 84 67 72 431

Oddolna inicjatywa Zamościan, która powsta-
ła kilka dni temu na Facebooku, działająca w ra-
mach grupy Widzialna ręka ZAMOŚĆ I OKOLICE, 
organizuje pomoc osobom potrzebującym m.in.: 
zrobienia podstawowych zakupów.

Grupa, w ciągu kilku dni zrzeszyła około 700 osób 
oferujących wszelką pomoc, od robienia zakupów, 
płacenia rachunków przez szkolenia online z ćwiczeń 

rehabilitacyjnych dla dzieci, aż po ostatnią akcję szy-
cia maseczek ochronnych dla zamojskich medyków.

Udział w szyciu deklarują wszyscy, którzy po-
siadają umiejętność szycia oraz maszynę. Masecz-
ki muszą być uszyte z flizeliny. Tkaninę bezpłatnie 
przekazuje zamojska Hurtownia Multiflok. Paniom, 
które chcą szyć maseczki, flizelinę dostarcza Piotr 
Błażewicz, Przewodniczący Rady Miasta Zamość.

"Używamy fizeliny/wigofilu o gęstości co najmniej 
60 g/mkw jak jest cieńsza to trzeba szyć podwójnie lub 
potrójnie, jeśli macie drucik (może być florystyczny) to 
możecie wszyć go w górną część gdzie będzie nos co 
by można było docisnąć, ale jak nie ma to też jest ok, 
a gumki mogą być recepturki i są ok" - to krótka pro-
sta instrukcja szycia od jednej z administratorek gru-
py Moniki Pałczyńskiej.

Uszyte maseczki są odbierane, jeżeli jest taka 
konieczność i dostarczane do obu zamojskich szpi-
tali, dla Terytorialsów i PCK.

Zapotrzebowanie jest ogromne, więc każda po-
moc i każda maszyna do szycia jest na wagę złota. 
Do akcji szycia przyłączyły się już m.in.: panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenia Kobiet na rzecz 
promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, działa-
jących w Gminie Zamość.

Osoby, które chcą dołączyć do szycia, powinny 
kontaktować się na grupie na Facebooku. Poniżej 
prosty „projekt” maseczki oraz zdjęcia z realizacji.

#zostańwdomu i szyj maseczki!

Widzialna Ręka działaWidzialna Ręka działa

PGK zamyka PSZOKPGK zamyka PSZOK

W ramach działań prewencyjnych zwią-
zanych z ograniczeniem rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa PGK Zamość zamyka 
dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

Chodzi o PSZOK zlokalizowany przy ul. 
Droga Męczenników Rotundy 2 oraz PSZOK 
zlokalizowany przy ul. Al. 1-go Maja 16. Punk-
ty będą zamknięte do odwołania.

Nowe pojemniki na bioodpadyNowe pojemniki na bioodpady
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Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańcówRegionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców
Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza,Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza,

Gminy Kurów oraz Powiatu LubelskiegoGminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego
Miasto Zamość jako Lider, wraz 

z Partnerami: Urzędem Gmi-
ny Baranów, Urzędem Gmi-

ny Biszcza, Urzędem Gminy Kurów 
oraz Starostwem Powiatowym w Lu-
blinie od lipca 2016 r. do końca mar-
ca 2020 r. realizuje w ramach progra-
mu „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020” z działania „2.1 Cyfro-
we Lubelskie” projekt „Regionalne 
e-usługi publiczne dla mieszkań-
ców Miasta Zamość, Gminy Bara-
nów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów 
oraz Powiatu Lubelskiego” współfi-
nansowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Całko-
wita wartość projektu opiewała na 
kwotę 5 447 864,29 zł, a dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej wyniosło 
4 630 684,65 zł. Miastu Zamość przy-
znano 2 383 569,51 zł dofinansowa-
nia, Gminie Baranów 677 163,07 zł, 
Gminie Biszcza 665 296, 65 zł, Gmi-
nie Kurów 768 396,78 zł, a Powiato-
wi Lubelskiemu 136 258,64 zł.

Celem projektu było zwiększenie 
możliwości wykorzystania przez oby-
wateli i przedsiębiorców wysokiej jako-
ści elektronicznych usług publicznych 
w relacjach z Urzędem Miasta Zamość, 
Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gmi-
ny Biszcza, Urzędem  Gminy Kurów oraz 
Starostwem Powiatowym w Lublinie.

Projekt „Regionalne e-usługi pu-
bliczne dla mieszkańców Miasta Za-
mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go” był wspólnym przedsięwzięciem 

administracji samorządowej Miasta Za-

mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go. Współpraca w zakresie jego reali-
zacji otworzyła nowe możliwości dla 
Lidera i jego Partnerów, dzięki czemu 
możliwe było uruchomienie elektro-
nicznych usług publicznych w Urzę-
dzie Miasta Zamość, Urzędzie Gmi-
ny Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, 
Urzędzie Gminy Kurów oraz w Staro-
stwie Powiatowym w Lublinie, któ-
re umożliwią obywatelom i przedsię-
biorcom załatwianie spraw w formie 
elektronicznej. W ramach Projektu za-
kupione zostały systemy informatycz-
ne back office oraz front office dla ww. 
urzędów, a także sprzęt niezbędny do 
świadczenia usług drogą elektronicz-
ną i zapewnienia bezpieczeństwa te-
leinformatycznego. Ponadto przepro-
wadzona została integracja systemów 
z zachowaniem wymogów dotyczą-
cych interoperacyjności. 

Projekt „Regionalne e-usługi pu-
bliczne dla mieszkańców Miasta Za-
mość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, 
Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskie-
go” pozwolił na pełne wykorzystanie 
potencjału platformy krajowej ePUAP. 
Łącznie – przez ww. jednostki – zostało 
opracowanych i wdrożonych 89 e-usług 
publicznych dostosowanych do Lide-
ra i Partnerów:

46 e-usług na 3 poziomie dojrzało-
ści (jako usługi nowe i ulepszone), 
w tym przez Miasto Zamość:

• Wniosek o wydanie wypisu/wyry-
su z ewidencji gruntów i budynków;

• Wniosek o udostępnienie materiałów 

z Powiatowego Zasobu Geodezyjne-
go Kartograficznego;

• Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o figurowaniu lub niefigurowaniu 
w ewidencji podatkowej;

• Wniosek o koordynację usytuowa-
nia projektowanych sieci uzbroje-
nia terenu;

• Wniosek o wprowadzenie zmian w ewi-
dencji gruntów i budynków;

• Wniosek o wyłączenie gruntów z pro-
dukcji rolniczej;

• Wniosek o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej;

• Wniosek o dotację z budżetu gminy;
• Rejestracja danych w platformie dia-

logu społecznego i komunikacji oraz 
wyrażenie zgodny na komunikację 
elektroniczną;

• Wniesienie petycji do urzędu przy wy-
korzystaniu platformy dialogu spo-
łecznego i komunikacji.

43 e-usługi na 5 poziomie dojrza-
łości (jako usługi nowe umożliwia-
jące dzięki rozwiązaniom technolo-
gicznym załatwienie spraw w pełni 
elektronicznie), w tym przez Mia-
sto Zamość:

• Prowadzenie spraw w zakresie po-
datku od nieruchomości od osób 
fizycznych;

• Prowadzenie spraw w zakresie podatku 
od nieruchomości od osób prawnych;

• Prowadzenie spraw w zakresie po-
datku rolnego od osób fizycznych;

• Prowadzenie spraw w zakresie podat-
ku rolnego od osób prawnych;

• Prowadzenie spraw w zakresie po-

datku leśnego od osób fizycznych; 
• Prowadzenie spraw w zakresie podat-

ku leśnego od osób prawnych;
• Prowadzenie spraw w zakresie po-

datku od środków transportowych; 
• Prowadzenie spraw w zakresie opłat 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

• Prowadzenie spraw w zakresie zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu;

• Prowadzenie spraw w zakresie dzierżaw;
• Prowadzenie spraw w zakresie wie-

czystego użytkowania; 
• Prowadzenie spraw związanych z ob-

sługą renty planistycznej;
• Prowadzenie spraw związanych ze 

zwrotem opłaty skarbowej;
• Prowadzenie spraw związanych z udzie-

leniem ulg podatkowych; 
• Prowadzenie spraw związanych z roz-

łożeniem należności na raty.

Uruchomienie elektronicznych usług 
publicznych zostało połączone z wyko-
rzystaniem systemów teleinformatycz-
nych w modelu „chmury obliczenio-
wej” (IaaS) oraz zakupem infrastruktury 
sprzętowej, która umożliwiła wdroże-
nie innych systemów oraz zapewnienie 
ciągłości i bezpieczeństwa ich działa-
nia: serwerów wraz z oprogramowanie 
zrządzającym, wielofunkcyjnych zapór 
sieciowych, urządzeń do backupu da-
nych oraz zestawów komputerowych. 

Dzięki realizacji projektu w Urzę-
dzie Miasta w Zamościu:Dzięki re-
alizacji projektu w Urzędzie Miasta 
w Zamościu: 

• uruchomiono i zmodernizowano 4 

systemy teleinformatyczne: portal 
podatkowy, platformę dialogu spo-
łecznego i komunikacji, rozbudowa-
no system dziedzinowy oraz system 
zarządzania budżetem Miasta- uła-
twią one załatwianie spraw podat-
kowych i księgowych oraz komuni-
kację z urzędem;

• wprowadzono usprawnienia dla osób 
niepełnosprawnych w zakresie korzy-
stania z e-administracji;

• 82 urzędników nabyło kompetencje 
cyfrowe pozwalające wdrożyć nowo-
czesne aspekty e-administracji;

• uruchomiono 10 nowych e-usług na 
3 poziomie dojrzałości oraz 15 na co 
najmniej 4 poziomie dojrzałości;

• doposażono Miasto w sprzęt infor-
matyczny, który usprawni e-admini-
strację oraz ułatwi załatwianie spraw 
urzędowych przez Internet.Grupą do-
celową Projektu stanowili mieszkań-
cy i podmioty gospodarcze działające 
na terenie Miasta Zamość, Gminy Ba-
ranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów 
oraz Powiatu Lubelskiego.

Grupą docelową Projektu stanowili 
mieszkańcy i podmioty gospodarcze 
działające na terenie Miasta Zamość, 
Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gmi-
ny Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 
5 447 864,29 zł. Projekt był realizowa-
ny od lipca 2016 r. do marca 2020 r.

Beneficjenci – Lider: Miasto Za-
mość oraz Partnerzy Projektu: Gmi-
na Baranów, Gmina Biszcza, Gmina 
Kurów, Powiat Lubelski.



i niestety wróci. Parafrazy, pastisze słynnych tekstów 
zawsze są w cenie. Każdy temat jest dobry. I nawet je-
śli z koronawirusem nie ma żartów, to już z niego war-
to się pośmiać. Gdyby jednak było komuś skrajnie nie 
do śmiechu proszę poczytać o epidemiach, zarazach, 
morowym powietrzu… Tak więc ten wirus to nic nowe-
go – poza nazwą. Takie czasy – rodzimy się i umieramy. 
Nikt nie zna dnia ani godziny i nie jest to kwestia wiary, 
tylko obserwacji… 

Bądź gotowy dziś 
do drogi, tylko umyj 
przedtem/potem no-
gi… i koniecznie mydłem 
ręce. Bez mydła ręka rę-
kę myła w czasach bez-
powrotnie? minionych, 
czyli przed epidemią. 
Co ciekawe w ostat-
nich miesiącach w Pol-
sce we Włoszech oraz 
Francji wzrosła sprzedaż 
„Dżumy” Alberta Camusa. 
Taka izolacja to dosko-
nały czas na nadrobie-
nie zaległości czytel-
niczych. Szkoda tylko, 
że biblioteki zamknięte. 
Warto przeto mieć w do-
mu książki – to banał – ale 
jakże prawdziwe staje się po-
wiedzenie, że dom bez książek to 
dom bez okien. Spory zestaw „lektur 
na czas zarazy” można znaleźć w inter-
necie. Począwszy od wspomnianej „Dżu-
my” (Pojmowanej nie tylko jako zaraza, ale i to, co każ-
dy z nas nosi w sobie.), przez „Miłość w czasach zarazy” 
Marqueza (Wszak żaden czas nie zwalnia nas od miłości. 
Ata od zawsze wystawiana jest na próbę.) po „Bastion” 
Kinga – ale w tym przypadku lepiej, aby słowo nie sta-
ło się ciałem. Warto sięgnąć po „Miasto ślepców” Sara-
mago (Mowa tam o epidemii ślepoty. Tylko że większa 
część z nas i tak zdaje się nie zauważać tego, co istot-
ne. Przywykliśmy do niektórych epidemii?). Tym, któ-
rzy na siłę szukają nosicieli wirusa – prawdopodobnie 
po to, by wskazać winnych. Stygmatyzować później? - 
podać należy „Mszę za miasto Arras” Szczypiorskiego. 
Jak ciekawie spędzić czas domowej kwarantanny? Pod-
powiedzi poszukajcie w „Dekameronie” Boccaccia. Snu-

cie opowieści, które mogą się złożyć na zbiorową an-
tologię – historii z czasów zarazy. Można też wzorem 
Defoe pisać własny „Dziennik roku zarazy”. Warto pa-
miętać, że kto czyta, żyje podwójnie. Autor tych słów - 
Umberto Eco - wprawdzie zmarł, ale pamięć o nim trwa. 
Może, kto pisze, żyje wiecznie?

A teraz wróćmy do tych parafraz, parodii i pastiszów 
– żeby nie używać słowa trawestacja, bo to wiadomo 

przystanek z traw(k)ą, lepiej się więc nie 
zatrzymywać. Jak się po-

śmiać z tego co wydaje 
się poważne? Wszystko 

po to żeby ocalić w sobie 
resztki człowieczeństwa. 
Można nie robić nic i po-

paść w obłęd nasłuchu-
jąc, czy już dotarł…, ale moż-
na też napisać „rozważania 
Pana Cogito o braku droż-

dży”, piosenkę o epidemii pod 
wszystko mówiącym tytułem 
„Zaraza we wsi”, nakręcić 
własną edycję „Jak oni się 

maskują” i obnażać naduży-
cia. Można przerobić znane 

piosenki, dostosowując je 
do „dziś”. Zaakcentować 
tutaj chciałbym, że szaleń-

stwo spowodowane kolorem 
oczu też wydaje się niebez-

piecznym zjawiskiem, ale 
nie muszę mieć racji. 

Trzymajcie się ciepło i z daleka. Wirtualnie zaś 
ściskam Was z bliska. Myślę sobie, że zaraza kiedyś musi 
minąć… niech każdy, kto nie musi wychodzić, zostanie 
w domu. Bo jeśli za długo to potrwa czeka nas „Bardzo 
martwy sezon” (to tytuł książki Marcina Kołodziejczy-
ka) i Głód… niekoniecznie Mastertona. 

„A ty potęgo ludożercza, spełń najtajniejsze z mo-
ich marzeń:” ( to z Tuwima) - by ten co kłamie na ogniu 
skwierczał, ale nie cierpiał od oparzeń. (to moje). „Nie 
chcę nic więcej – bo wiem, że jestem w nieskończono-
ści, w morzu miłości do ludzi” (to Iwaszkiewicz) Rzecz 
to prawdziwa, nie umiem pływać, miałem obawy… ale 
spokojnie jeszcze nie tonę, płynę pontonem” (to ja). 

Piotr Piela 

Ale to już było…Ale to już było… Finalista z ZamościaFinalista z Zamościa

Trudny czas i sytuacja, jakiej nigdy nie było: na-
uka „zdalna”, lekcje przez internet, ale w tym świe-
cie przysłoniętym niemal zupełnie wirusem w ko-
ronie pojawiają się jednak przebłyski słońca. Takim 
słonecznym promieniem okazała się informacja Ko-
mitetu 44. Olimpiady Artystycznej w sekcji historii 
sztuki, na którą czekaliśmy z niecierpliwością. Olim-
piadę, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji, 
organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Ar-
tystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Ja-
na III w Wilanowie. Zainteresowani wiedzą, jakie 
uprawnienia mają laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych, bo tu od lat niewiele się zmie-
nia. Osobiście mam sentyment do tej właśnie Olim-
piady, bo sama byłam kiedyś jej finalistką. Do dziś 
wspominam tygodniowy pobyt w stolicy, który dla 
uczennicy maturalnej klasy liceum ogólnokształ-
cącego z małego miasta okazał się decydującym 
w wyborze studiów i zawodowej drogi – zwiedza-
nie muzeów, moja pierwsza wizyta w pałacu w Nie-
borowie, gdzie herbatę w filiżankach podawał nam 
dawny służący ostatnich właścicieli, który w powo-
jennej rzeczywistości podjął tu po prostu zwykłą 
pracę. W programie było także zwiedzanie Żela-
zowej Woli, spektakle teatralne – pamiętam „Po-
wrót Odyssa” w Teatrze Studio Józefa Szajny – le-
gendy polskiego teatru. Takie przeżycia pozostają 
w pamięci na zawsze. Kilkanaście lat temu z zado-
woleniem przyjęłam informację o zmianie orga-
nizacyjnej Olimpiady, do uczestnictwa w której 
dopuszczono uczniów szkół artystycznych (czyli 
w sekcji Plastyki – mogli brać udział uczniowie li-
ceów plastycznych). Moja pierwsza finalistka Ania 

doszła do ostatniego (trzeciego) etapu – czyli do 
centralnych eliminacji - w nietypowym czasie – 
akurat w tygodniu tuż po katastrofie smoleńskiej. 
Olimpiady wprawdzie nie odwołano, ale wtedy kraj 
nasz zatrzymał się - nie odbywały się żadne kultu-
ralne przedsięwzięcia. Można powiedzieć – pech 
albo chichot historii, bo gdy po dziesięciu latach 
znalazł się uczeń będący prawdziwym pasjonatem 
historii sztuki, rzeczywistość przygotowała znowu 
dziwny scenariusz. W związku z decyzją zamknię-
cia szkół z powodów epidemiologicznych odwo-
łano wszystkie olimpiady i konkursy ogólnopol-
skie – w tym ten trzeci - finalny – etap Olimpiady 
Artystycznej, przy jednoczesnym zagwarantowa-
niu tytułu finalisty wszystkim zakwalifikowanym 
do tego etapu. Tak więc Cyprian Bachta, uczeń 
klasy III Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Bernarda Morando w Zamościu został 
finalistą 44. Olimpiady Artystycznej. Prawdziwy 
sukces, bo Cyprian (w tym roku szkolnym przygo-
towuje się także do dyplomu w Szkole Muzycznej) 
w dziedzinie historii sztuki nie ma sobie równych. 
Ale można powiedzieć, że to sukces niepełny, bo 
bez możliwości sięgnięcia po główny laur. Szkoda 
też, że zamiast pięknych wspomnień z uczestnic-
twa w ogólnopolskiej rywalizacji z możliwością 
tygodniowego udziału w życiu kulturalnym, po-
zostaną przede wszystkim te smutne - z wirusem 
w koronie w tle.

Izabela Winiewicz-Cybulska

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
 X Kopaczkę konną - 200 zł, sku-
ter - 200 zł. Tel. 530 486 525

 X Hak do Forda Galaxy. Tel. 
515 796 951 

 X Alufelgi z oponami, zimo-
we 205/55/16 VW Szaran. 
Tel. 510 831 706

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

 X Opony 13, 14,15 - stki, fe-
lgi różne. Beczki 200-litro-
we, wóz z beczką do gno-
jówki + pompa gratis. Tel. 
515 796 951

 X Kopaczka do ziemniaków, 
zgrabiarka 7-mka, opryski-
wacz, opielacz 3 - rzędowy, 
urządzenie do załadunku 
- oryginał do ciągnika. Tel. 
515 796 951

 X BMW 316 compact, 2002 r., 
c. 4800 zł. Tel. 534 368 019

 X Sprzedam alufelgi z opo-
nami, letnie, 14” komplet, 
c. 800 zł. Tel. 668 844 362

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

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

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

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

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

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

 X Pompa paliwowa, nowa, 
oryginał, Białoruś. Tel. 886 
756 302

 X Bagażnik samochodowy, 
„Skoda”. Tel. 84 68 59 08

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 2005 
r., Zamość. Tel. 505 987 592 

 X Sprzedam VW Passata 1.9 
stan dobry, 93 r., Zamość. 
Tel. 518 236 810

 X Felgi + opony Alu, Renault 
Clio 67x14  165/65/16, 800 
zł. Tel. 504  511 054 

 X Sprzedam rozrzutnik obor-
nika, jednoosiowy. Tel. 84 
671 33 12

 X Honda Legend 3.5 V6, benz. 
+ gaz, 1998 r., c. 14 900 zł. 
Tel. 793 135 666

 X Opel Zafira , CDTI 120 km, 
2008 r, 234 tys. Przebiegu, 
cena 14200 zł. Tel. 698 
833 604

 X Kultywator brony piątki, 
pług 3-skibowy, tanio. Tel. 
798 095 051

 X Sprzedam ciągnik 3603P. 
Tel. 662 547 449

 X Sprzedam BMW  E39 3.0 
Diesel, 2001 r., lift, c. 5900 
zł. Tel. 792 770 635

 X Sprzedam Chevrolet Aveo 
2007 r., 75 tys. km, stan bdb. 
Tel. 514 365 671

 X Opel Zafira CDTi 120 km, 6 
biegów, 234 tys. Przebiegu. 
Tel. 698 833 604

 X Przyczepka na resorach 
150x100, stan bdb., bez re-
jestracji, c. 850 zł. Tel. 665 
295 934

 X Motocykl Pannonia 250 
kompletna, rok 1966, je-
den właściciel, z papiera-
mi. Tel. 660 358 211

 X Dwa koła 13” kompletne, 
cena 110 zł za oba. Tel. 84 
638 65 45

 X Dwie felgi 16 do Żuka, cena 
50 zł za szt. Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam Clio czerwony, 
2001r., silnik uszkodzony. 
Tel. 84 639 81 87

 X Instrukcja w języku polskim 
VW Polo 1.2 benzyna. Tel. 
666 576 465

 X Sprzedam sprzęt rolniczy, 
likwidacja gospodarstwa. 
Tel. 605 058 232

 X Sprzedam samochód „Łada”. 
Tel. 664 454 930

 X Sprzedam felgi stalowe 15 
i 16 cali, ładne, jeździły w 
BMW, tanio. Tel. 509 491 169

 X Sprzedam Opel Astra 2, 
piękny, okazja, 5 tys., wszel-
kie informacje pod nr tel. 
881 778 421

 X Sprzedam Passat B4 com-
bi, rok 1996, sprawny. Tel. 
692 796 317

 X Nissan Micra, benzyna, gaz, 
998 cm3, 2000 r, 800 zł. Tel. 
730 552 227

 X Sprzedam Ford Mondeo 
combi, srebrny, diesel 1.8, 
rok 1997, klimatyzacja, c. 
3500. Tel. 730 552 227

 X Toyota Corolla 2006 r, die-
sel, długie opłaty, c. 5900. 
Tel. 607 560 836

 X Sprzedam Opel Vectra B 
1999, UAZ 463 B. Tel. 661 
301 040

 X Sprzedam dwa wozy do cią-
gnika, kompletne po 1000 

zł, 1 wóz konny do ogrodu 
700 zł, do uzgodnienia. Tl. 
530 486 525

 X Siewnik Amazone prze-
wracarka do siana. Tel. 512 
929 324

 X Sprzedam wóz przystoso-
wany do ciągnika, platfor-
ma na kołach 18, stan do-
bry, cena 600 zł. Tel. 725 
161 034

 X Kupię Seicento z małym prze-
biegiem. Tel. 533 877 844

 X Przyczepka do traktora jed-
noosiowa, dł. 3 m 30 cm/120 
cm, 3000. Tel. 531 819 321

 X Sprzedam Polonez Caro 
1500 zł, pierwszy właści-
ciel, 99r, B+G, 118 860 km. 
Tel. 664 515 599

 X Dwa kpl. kół „15”, dwa „14”, 
sprzęt rolniczy. tel. 515 
796 951

 X Sprzedam głowicę do cią-
gnika Ursus, 6 cylindrów, 
nowa. Tel. 728 641 138

 X Przyczepa rolnicza. Tel. 730 
925 039

 X Części używane do Forda 
Galaxy 1.9 TDI 1998. Tel. 
515 796 951

 X Ciągnik Ursus, C 4011 z silni-
kiem C360. Tel. 698 381 984

 X Sprzedam części do samo-
chodu marki VW Golf III w 
dobrym stanie, Zamość. 
Tel. 518 236 810
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MASZ NAKAZ  
ZAPŁATY? 

 A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ
579 942 942,  

www.absolutio.pl. 

Organizujemy 
przyjęcia  

okolicznościowe  
i catering.  

Komunie i chrzciny.  
Bar „Jędrek”  

Zamość. 
Tel. 84 639 99 37

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Telewizor Panasonic TX-28 
MK1P, 32 cale, r. Prod. 99, 
c. 70 zł. Tel. 572 623 102

 X Dwa fotele tapicerowane, 
tanio. Tel. 501 055 957

 X Narożnik duży, pojemnik 
na pościel, c.350 zł. Tel. 
579 077 696

 X Śrutownik żarnowy. Tel. 84 
61 860 61

 X Sprzedam torbę sportową 
dużą, „Prince”, c. 35 zł. Tel. 
791 137 235

 X Vidaron 9 l. do drewna, 
ochronno- dekoracyjny w 
oryginalnym opakowaniu. 
Tel. 84 671 34 37

 X Piękna suknia ślubna, 
rozmiar 40-44, okazja. Tel. 
605 168 003 

 X Sprzedam pralkę typu 
„Frania”, tanio. Tel. 605 
168 003

 X Trzy pralki automatyczne, 
- 350 zł, imadło średnie - 
120 zł. Tel. 530 486 525

 X Łóżeczko drewniane z 
materacem, kuchenka 
gazowa, zlewozmywak. 
Tel. 698 479 302

 X Dwa siedzenia konne - 300 
zł, zegar ścienny - 120 zł, 

imadło do rur, kompletne. 
Tel. 530 486 525

 X Kojce szt. 2 dla psów - 
dużego i małego. Klatki dla 
gołębi szt. 2, urządzenie do 
załadunku bel, udźwig 4 t. 
Tel. 515 796 951

 X Parnik węglowy 100 l, bec-
zka 200 l szt. 6, zamrażar-
ka nowa, pralka automaty-
czna, bale deski - sosna. 
Tel. 515 796 951

 X Słoma w belach 120, siec-
zkarnia cala metalowa - 
nowa, WÓZ na kołach 15 
- trach z beczką do gnojów-
ki. Tel. 515 796 951

 X Silnik elektryczny 6,7 kW z 
reduktorem obrotów. Tel. 
513 434 633 

 X Rury ściekowe 16 m, kana-
pa narożna, stół, krzesła, 
leżanka lekarska, waga 
lekarska. Tel. 696 815 510

 X Młynek rafowy z silnikiem 
1,5 kW, śrutownik na konia, 
szatkownica elektryczna. 
Tel. 536 772 779

 X Sprzedam pompę pali-
wową do Ursusa C-328, 
c. 350 zł. Tel. 535 424 482

 X Łóżko metalowe, szt. 2, dąb 
„ w pniu”,⌀42 3 mb, ⌀30 2,5 
mb. Tel. 505 533 878

 X Pompa do szamba 500l. na 
min., elektryczna, 3 faz. Tel. 
886 756 302

 X Zawiesia linowe 4-hakowe, 
dł. 1,5 - 2 m, nieużywane. 
Tel. 509 945 093

 X Farba Dulux, tropikalne 
słońce, 20 l., połowa ceny. 
Tel. 535 495 484

 X Zestaw podtynkowy „Grohe”, 
grzejnik łazienkowy, sedes, 
jak nowe. Tel. 84 638 59 08

 X Ule warszawskie zwykłe 
(4-letnie). Tel. 660 358 211

 X Stare zegary, duże poroża. 
Tel. 660 358 211

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

 X Dwa fotele, kolor jasny, 
kremowy (lekkie). Tel. 660 
358 211

 X Szatkownica duża, ręczna, 
na 4 noże, z szufladą. Tel. 
84 638 65 45

 X Rower damka 28”, przer-
zutki. Tel. 664 334746

 X Manekin na bluzki - tors 
damski. Tel. 609 091 561

 X Manekin stojący na odzież. 
Tel. 609 091 561

 X Wieszak na odzież - gon-
dola. Tel. 609 091 561

 X Słoma bele 120, cyrkular-
ka + 2 piły fi 80, kantów-
ka + bale i deski. Tel. 515 
796 951

 X Owies czarny, odmiana 
Gniady, 60 zł kwintal. Tel. 
790 888 846

 X Sprzedam kpl. mebli, skóra, 
brąz 3+2+1. Tel. 791 212 903 

 X Ziemniaki jadalne, czer-
wone, dowóz gratis. Tel. 
512 997 501

ZWIERZĘTA
 X Piękny czarny kot, ok. 2 
lata, porzucony, szuka 
domu. Tel. 507 921 302

 X Budę ocieplaną z przed-
sionkiem, dla dużego psa. 
Tel. 600 443 398

 X Sprzedam k lacz z im-
nokrwistą, 5 letnia źreb-
na, chodzi w zaprzęgu, 
nie boi się ruchu uliczne-
go Tel. 665 225 697 

 X Amstaf suczka, 8 tygod-
ni, ojciec z rodowodem 
szaro-biała. Oddam. Tel. 
512 070 881

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 
V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę stołową 
lub tokarkę. Tel. 600 894 089

 X Zamienię kajak wędkarski 
na sprzęt budowlany. Tel. 
790 217 963

KUPIĘ
 X Drzwi wewnętrzne, prawe, 
2 szt., proszę dzwonić wiec-
zorem. Tel. 721 519 896

 X Kuferkową maszynkę do 
szycia. Tel. 501 565 019

 X Płyty winylowe. Tel. 607 
187 807

 X Rower do ćwiczeń w domu. 
Tel. 515 967 381

 X Namiot handlowy 2x3 lub 
3x3 m, może być uszkod-
zony. Tel. 721 086 818

 X Domek dla dzieci drewniany, 
na działkę. Tel. 720 742 461

 X Kupię dorosłą samicę pa-
wia. Tel. 604 201 213

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes 
kilkuletni. Tel. 793 061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowozem. 
Tel. 530 558 450

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

 X Mały silnik spalinowy 2,5 
do łodzi, sprawny. Tel. 602 
247 516

 X Kupię wersalkę w dobrym 
stanie. Tel. 500 083 159

 X Kupię okno dachowe, może 
być z demontażu, Zamość, 
kontakt wieczorem. Tel. 
507 955 372

INNE
 X Przyjmę używaną wieżę 
na płyty. Tel. 695 958 316

 X Przyjmę 2 fotele i 2 pufy. 
Tel. 730 666 780.

 X Oddam meble za darmo. 
Tel. 02 253 628

 X Przyjmę za darmo uży-
wany rower męski, koła 
28. Nie mam za co kupić. 
Tel. 695 958 316

 X Oddam za darmo tap-
czanik jednoosobowy, 
w stanie dobrym. Tel. 
602 802 212

 X Oddam gruz w Zamościu. 
Tel. 605 551 413
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Różne

 X Pomogę przy pracach 
wiosennych. Tel. 88 177 
84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może 
być na pół etatu, po-
siadam ubezpieczenie 
o niepełnosprawności, 
umiarkowanej. Tel. 725 
161 034

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

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy na umowę o pra-
cę jako ochroniarz, straż, 
sprzątacz. Zatrudnię 
operatora koparko- ła-
dowarki oraz brukarzy. 
Tel. 602 479 654

 X Przyjmiemy do szycia fi-
ranek i zasłon. Kontakt. 
84 638 01 20

 X Szukam pracy jako opie-
kunka całodobowa, mam 
referencje. Tel. 515 954 612

 X Oferuję wycinkę drzew. 
Tel. 607 958 957

 X Opiekunka z dobrymi 
referencjami do starszej 
osoby, Zamość. Tel. 792 
244 198 

 X Zatrudnię osobę do pi-
sania na komputerze (3 
miesiące). Tel. 609 499 780

 X Poszukuję krawcowej 
do współpracy, może 
być emerytka. Tel. 510 
751 254

 X Zlecę wykonanie alar-
mu do domu z monito-
ringiem. Tel. 720 742 461

 X Pan Złota Rączka - usługi 
w domu i ogrodzie, so-
lidnie. Tel. 792 184 243

 X Fotowoltaika - zlecę wy-
konanie instalacji i do-
kumentacji do Zakładu 
Energetycznego. Zamość. 
Tel. 606 217 616

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka lub sprzedawczy-
ni. Tel. 530 012 622

 X Usługi, naprawy w domu. 
Szybko, solidnie. Tel. 792 
184 243

PRACA

 X Wolny b/z 50+ pozna pa-
nią do stałego związku. 
Dom, miłość, dobro. Tel. 
663 662 743

 X Poznam Panią od 25 do 40 
lat. Tel. 513 676 588

 X Kawaler 45 lat pozna pan-
nę w stosownym wieku w 
celu założenia rodziny. Tel. 
697 116 785

 X Poznam wolnego i inte-
ligentnego katolika b/z. 
Ja atrakcyjna 45+ b/z po 

18.00. Tylko poważne ofer-
ty. Tel. 518 329 428

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

 X Łodzianin 60+ pozna panią 
bez nałogów z Zamościa z 
lokalem. Tel. 721 086 818

 X Zmotoryzowany 60+ po-
zna panią na dobre i złe, z 
wioski lub miasta. Tel. 666 
577 459

 X Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno - desantowej 
na rencie wojskowej, (słu-
żyłem w czerwonych be-
retach), lat 52, zwiąże się 
na stałe z kobietą, która 
mieszka na wsi z dala od 
cywilizacji. Tel. 507 530 822.

 X 40 letni mężczyzna po-
szukuje osoby wolnej na 
wesele, Zamość, Tel. 500 
582 289

 X Poznam Panią chętnie w 
każdym wieku. Czekam 

na telefon i sms. Tel. 666 
627 303

 X Singielka lat 47 pozna Pana 
do 52 lat z Zamościa albo 
okolic, cel - stały związek. 
Tel. 502 323 080

 X Poznam Panią 60+ do do-
brej znajomości, samotny. 
Tel. 602 247 516

 X Wolny 46- lat, szczupły. 
Poznam Panią 35 - 45 lat 
do bycia razem. Tel. 730 
704 839

TOWARZYSKIE

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

KUPIĘ GARAŻ  
W ZAMOŚCIU  

UL. HRUBIESZOWSKA 
PRZY PEC-U.

TEL. 512-04-34-04

• Dom drewniany z bu-
dynkami gospodarczy-
mi na dziale 0,83 ha, 
Polany gm. Krynice, 
cena 150 tys. zł

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

• Dom Kotlice Kolonia 
131m2 na działce 38a, 
Cena 150 tys. zł.

• Gospodarstwo i maga-
zyny Zawalów. Cena 
1.83mln. zł.

• Działka Lipsko Polesie 
38a. Cena 75 tys. zł.

• Wynajem młyn 
Niewirków, około 
400m2

• Połowa domu na 
sprzedaż 89,23m2 306 
tys. Zł

• Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

• Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 me-
trów. Cena 370 000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

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

• Mieszkanie M3 Zamość ul. Wąska 
piętro 4/4, cena 225 tys. zł 

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

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

• Dom i budynki gospodarcze w 
Wólce Złojeckiej, działka 0,35ha, 
cena 295tys. zł

• Dom w Zamościu, ul. Klonowa, 
działka 0,25 ha, cena 444 tys. zł

• Działka 0,14ha Zamość ul. Majdan, 
cena 80 tys. zł,

• Garaż w zabudowie szeregowej, 
Zamość ul. Koszary cena 41 tys. zł.

• Mieszkania bezczynszowe Zamość 
ul. Traugutta i ul. Heweliusza

• Nowy dom w wysokim standardzie, 
Zamość ul. Chełmońskiego 

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

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

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIEREKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

KUPIĘ 
MIESZKANIE  

W 
ZAMOŚCIU

 MOŻE 
BYĆ DO 

REMONTU

PŁACĘ 
GOTÓWKĄ

TELEFON: 
661 793 930

Dom opieki
Wolne miejsca
tel. 667 513 777NIERUCHOMOśCI

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

SPRZEDAM
 X Siedlisko, dom, stodoła, obo-
ra, działka 1,68 ha. Anielpol 
22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 
511 797 664

 X Garaż z kanałem, ul. 1 - maja, 
18 m². Tel. 792 516 055

 X Mieszkanie  54m² w Zamościu, 
parter, ul. Peowiaków. Tel. 
608 381 574

 X Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola 
w gm. Tarnawatka oraz las 
0,75 ha w gm. Krasnobród. 
Tel. 696 815 510 

 X Działka 0,31 ha pod budo-
wę. Tel. 515 796 951

 X Działka 700 m², bud. Centrum 
Zamościa, uzbrojona. Tel. 
509 945 093

 X Działka bud. 18 arów, Zamość 
Osiedle Królewskie, ul. 
Batorego. Tel. 664 334 746

 X Działka bud. 20 arów, Wólka 
Panieńska. Tel. 502 226 573

 X Sprzedam parter domu, 
Zamość, ul. Waryńskiego, 
210 tys. zł. Tel. 604 333 646

 X Domek letni góralski na 
ogrodzonej  działce w 
Krasnobrodzie. tel. 602 
189 760

 X Dom z budynkami gospo-
darczymi. Tel. 662 547 449

 X Działkę rolną o pow. 3 ha, po-
łożona przy asfaltowej dro-
dze gminnej w miejscowo-
ści Płoskie. Tel. 504 562 058

 X Do sprzedania: Działka w 
Sitaniec Błonie 435 z dwo-
ma domami jeden z nich 
zamieszkalny, drugi w sta-
nie surowym oraz z cztere-
ma oddzielnymi działkami 
o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@
gmail.com 

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

 X Działka bud. 16 ar,  ul. 
Monopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414 501

 X Sprzedam grunt o pow. 
1771 m² w Zamościu przy 
ul. Północnej 14, na dział-
ce stoi dom jednorodzin-
ny (niezamieszkały). Tel. 
519 375 976

 X Las w Krasnobrodzie 1 ha, 
w ciekawej okolicy. Tel. 574 
235 637

 X Działka budowlana 930 m², 
Zamość, ul. Młyńska 21, do-
jazd dobry. Tel. 606 144 131

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

 X Gospodarstwo rolne 7,5 ha 
z budynkami murowany-
mi w m. Lipina Stara. Tel. 
84 618 60 61

 X Sprzedam 2 działki. Tel. 84 
639 55 39 

 X PILNIE sprzedam 1 ha pola 
w Werbkowicach, pierwsza 
klasa. Tel. 696 542 226

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

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

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

 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 
ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

 X Kupię siedlisko, działkę, pole 
na Roztoczu. Tel. 601 206 529

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu 
(do 40 m²). Tel. 501 055 957

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

WYNAJMĘ 
 X Szukam domu do wyna-
jęcia w Zamościu. Tel. 669 
747 294

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej i pięknej okolicy 
Zamościa. Tel. 666 627 303

 X Szukam domu do wynaję-
cia dla rodziny w Zamościu 
lub okolicy. Tel. 737 919 849

DO WYNAJMU  
 X Dwa pokoje , kuchnia, łazien-
ka, wygody. Koło Zamościa, 
piękne otoczenie. Tel. 605 
544 385

 X Wynajmę kawalerkę dla 1 
os., ul. Lwowska, Zamość. 
Tel. 782 256 537

 X Mieszkanie 2 pokoje, 50 m². 
Tel. 664 882 341

 X Mieszkanie 2 pok., na 2 pię-
trze, ul. Młyńska, Zamość. 
Tel. 886 562 376

 X Pokój do wynajęcia, ul. Orla, 
600 zł - jednoosobowy, dwu-
osobowy - 500 zł/os. Dom 
z ogrom. Tel. 516 055 166

 X Lokale 95 m², Nowy Rynek 
20. Tel. 512 336 129

 X M a ł e  m i e s z k a n i e ,  u l . 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

ZAMIENIĘ
 X Z a m i e n i ę  m i e s z k a n i e 
czynszowe w Zamościu, 
46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

 X Mieszkanie 3-pokojowe po 
kapitalnym remoncie, 45 
m², I piętro, zamienię na 
większe 65 m² do II p., oko-
lice Orzeszkowej, Oboźna, 
Wiejska. Tel. 508 874 307

 X Zamienię mieszkanie 43 m² 
1-pokojowe na 2-pokojowe 
w Zamościu. Tel. 730 666 780



BEZPŁATNE BADANIA USG
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza do skorzystania z możliwości wykonania 

bezpłatnych badań USG prostaty, jąder oraz nerek i pęcherza moczowego u mężczyzn, 
USG jamy brzusznej oraz USG płuc.

Rejestracja na bezpłatne badanie USG prostaty, jąder oraz nerek i pęcherza moczowe-
go u mężczyzn rozpocznie się 7 marca 2017r. Badania będą się odbywały w dniach 18-24 
marca 2017 roku w Hotelu Artis (Sitaniec 1) oraz w Hotelu Jubilat (ul. Wyszyńskiego 52).

17 marca rozpocznie się rejestracja na badanie USG jamy brzusznej. Badania będą 
wykonywane w weekend 25-26 marca w Zamościu w Hotelu Jubilat (ul. Wyszyńskiego 52).

Rejestracja na bezpłatne USG płuc, opłucnej oraz USG żeber rozpocznie się 17 marca. 
Badania przeznaczone są dla osób, które w nieodległej przeszłości leczyły choroby płuc 
lub przebyły uraz klatki piersiowej, a także dla wieloletnich palaczy z dolegliwościami od-
dechowymi. Badania będą wykonywane w Hotelu Artis (Sitaniec 1) w dniach 28-30 marca.

Rejestracja telefoniczna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
- 15.00, na poszczególne badania rozpoczyna się w wyznaczone dni i trwa do wyczerpania 
miejsc. Badania wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i nie ma rejonizacji.

• 84 638 80 90,
• 84 638 80 91,
• 84 638 55 12.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #10, prosimy wysłać na podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość. 
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #8: „Chleb otwiera każde usta”. 
Zwyciężyła Pani Halina Kasperkiewicz z Przewodowa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać w 
Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

▼    KRZYŻÓWKA    ▼ REKLAMA

REKLAMA

Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
W pracy niepokoje, które, to Ty właśnie będziesz inicjować. Postaraj się bardziej skutecz-
nie panować nad emocjami. Być może właśnie teraz zechcesz się uwolnić i zacząć
działać na własną rękę.

Byk (20.04-20.05)
Twoje starania nie zostały niestety, ocenione pozytywnie. Przemyśl wszystko starannie
od początku i oceniaj kwestię w kategoriach ogółu, a nie własnych wyobra żeń. Wtedy
sprawy nabiorą zupełnie innego wymiaru.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Masz szansę zrealizować stare zobowiązania i rozpocząć nowe projekty, które pozwolą Ci
podnieść swój status, nie tylko materialny. Niczego nie musisz się lękać. Uda Ci się. Nie
zrobisz niczego, czego potem trzeba żałować.

Rak (22.06-22.07)
Twoje wysiłki w pracy zostaną dostrzeżone i zaowocują odpowiednim uznaniem. To
może być nawet propozycja podwyżki lub awansu. Łatwiej nawiążesz kontakty ze wszyst-
kimi, bez względu na wiek i stanowisko.

Lew (23.07-22.08)
Będziesz w tych dniach wyjątkowo energiczny i aktywny w rozwiązywaniu zawodowych
problemów. Pewne sprawy przyczynią się do poszerzenia kręgu znajomych. To bardzo ko-
rzystny układ dla Twojej pozycji w pracy.

Panna (23.08-22.09)
Zanim zainwestujesz pieniądze w jakiś interes, dokładnie sprawdź warunki tej transakcji.
Do wszystkiego trzeba dojrzeć, pamiętaj, nic na siłę. Pamiętaj, że po przespanej nocy
wszystko może być już inne.
Waga (23.09-22.10)
Nawet jeśli ostatnio nie układało się między wami najlepiej, to wyciągnij kolejny raz rękę.
Rodzinne uroczystości mogą być bardzo wygodnym pretekstem do tego, aby odzyskać
dawny klimat.

Skorpion (23.10-21.11)
Musisz zaakceptować fakt, że tylko zmiany w podejściu do świata prowadzą do sukcesu.
Partnerzy biznesowi mogą być bardzo wymagający w negocjacjach. Więcej słuchaj,
a mniej mów. Zyskasz opinię dyskretnego fachowca.

Strzelec (22.11-21.12)
Uda ci się w końcu uporządkować swoje pogmatwane sprawy uczuciowe. Nawet, jeśli
na początku zaboli, to zaraz potem odczujesz ulgę. Nie osądzaj jednak zbyt pochopnie.

Koziorożec (22.12-19.01)
Nie zawsze udaje się zrealizować wszystko to, co zaplanujemy. Uważaj na słowa. Ktoś
za Twoimi plecami wprawdzie nie chce Ci zaszkodzić ale i nie chce dopuścić, żebyś mógł
zbyt szybko się usamodzielnić.

Wodnik (20.01-18.02)
Rodzina będzie się upierała, żeby zrobić w domu remont. Powiesz, że nie macie na to
czasu ani pieniędzy, ale w duszy przyznasz, że po prostu Ci się nie chce. Atmosfera nie
będzie najlepsza. Nie ma się czym przejmować.

Ryby (19.02-20.03)
Spotkasz popierających Cię ludzi. To czas rozszerzania Twojego terytorium. Dlatego mo-
żesz podejmować działania, które wymagają wielkiej dyscypliny i staranności, a równo-
cześnie dużego rozmachu

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #41, prosimy wysłać 
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość,
 dostarczać do Biblioteki w Łabuniach 

lub do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie 
krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #39: „Brak to byt ze 
znakiem minus”. Upominek otrzyma Pan Jacek 
Szenski. Gratulujemy, książkę można odebrać 
w Redakcji - Staszica 35.
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Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#13, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  
redakcja@kurierzamojski.pl  

(zdjęcie prawidłowo 
wypełnionego kuponu)

Atrakcyjną nagrodę książkową za roz-
wiązanie krzyżówki ufundowała „Księ-
garnia na Solnym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie 
krzyżówki #11: „Pies dobry na wiatr nie 
szczeka”. Upominek otrzyma Pan Jan 
Radliński. Gratulujemy, książkę moż-
na odebrać w Redakcji - Staszica 35.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA REKLAMA 

Kalendarz najbliższychKalendarz najbliższych
wydarzeń:wydarzeń:

#zostańwdomu#zostańwdomu
Zamość dn. 19.03.2020 r.

INFORMACJA
Z uwagi na zagrożenia spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

oraz znacznym zmniejszeniem liczby przewożonych pasażerów Miejski Zakład Komunikacji  w Zamościu
wprowadza z dniem 20 marca br ograniczenia w  kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej jn.

( ograniczenia dotyczą wakacyjnego rozkładu jazdy)

1)  0 05:50 – 17:12 Nie zostaną wykonane kursy z Os. Sł. Stok z g. 16:45, 18:08 i
19:05 oraz ze Szczebrzeskiej z godz. 17:35, 18:40 i 19:35 z Kol. Płoskie.

2)  1 06:27 - 09:56 13:13 – 16:34 bez zmian
3)  2 05:52 – 09:08 13:52 – 16:53 kursuje z przerwą
4)  3 05:30 – 22:27 Bez kursów z Lwowskiej z g. 10:15, 11:40, 13:05, 18:25, 

19:35. 20:40 i 21:38,  kursu z 05:15 z Kol. Sitaniec oraz z Sitaniec Rondo z g. 09:41, 11:00, 
12:27, 13:44, 19:08, 20:13 i 21:11.

5)  4 06:20 – 10:15 14:30 - 17:33 kursuje z przerwą
6)  7 06:18 -  09:15 13:50 – 17:09 Kursuje z przerwą
7)  8 06:17 - 08:00 13:57 - 15:43 bez zmian
8)  9 zawieszona
9)  10 06:00 – 19:50 Bez kursów ze Szpitala Jana Pawła II z g. 10:51, 11:58, 

13:20, 18:35 i 19:50 oraz z Powiatowej z g. 10:15, 11:25, 12:44, 18:00 i 19:15

10)  11 05:30 – 08:49 13:34 – 17:49 kursuje z przerwą
11)  14 06:40 – 10:26 12:16 – 16:19        bez zmian
12)  17 06:18 – 10:06 13:40 – 17:29 bez zmian
13)  21 05:05 -  09:46 13:52 – 17:45 kursuje z przerwą
14)  31 06:13 – 16:45  Bez kursu z g16:55 z Granicznej oraz z 17:30 Hrubieszowskiej
15)  33 05:25 – 09:06 15:28 – 17:50 kursuje z przerwą
16)  44 05:07 – 09:40 14:15 – 17:10 kursuje z przerwą
17)  47 09:32 – 11:18 bez zmian
18)  49 06:02 – 07:44 15:40 – 17:42 bez zmian
19)  54 06:30 – 08:00 15:50 – 16:30 bez kursu z  Białobrzeg 

                                                                                 z g. 5:55 i 19:25 z Zamościa
20)  56 05:55 – 10:33 13:35 – 17:10 kursuje z przerwą

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zarząd MZK Sp. z o.o. w Zamościu

mailto:redakcja@kurierzamojski.pl

