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Zrzutka na zdrowieZrzutka na zdrowie

Wspomóż walkę z koronawirusemWspomóż walkę z koronawirusem

Na portalu www.siepo-
maga.pl ruszyła zbiór-
ka pieniędzy na zakup 

środków ochrony osobistej 
dla medyków (m.in. mase-
czek, rękawic, fartuchów 
i przyłbic). To inicjatywa Za-
mojskiego Klubu Rotariań-
skiego wspierana przez Pre-
zydenta Zamościa Andrzeja 
Wnuka.

- Projekt #Zamoscnazdro-
wie jest odpowiedzią na potrze-
by zgłaszane przez zamojskie 

szpitale i personel medyczny 
w związku z epidemią koronawi-
rusa w Polsce. Zakłada on inter-
wencyjną zbiórkę pieniędzy na 
zakup środków ochrony osobi-
stej dla medyków. To właśnie oni 
są teraz na pierwszej linii frontu 
walki z nowym patogenem. Sy-
tuacja zmienia się dynamicznie. 
Nie wiemy, co przyniesie jutro, 
ale wiemy, że w grupie siła! Ra-
zem możemy wygrać! Zachęca-
my do pomocy, a jeśli to w da-
nej chwili niemożliwe - prosimy 

o udostępnianie. Liczy się każ-
da złotówka! - apelują organi-
zatorzy zbiórki.

Zbiórka skierowana jest 
zarówno do darczyńców indy-
widualnych, jak i podmiotów 
instytucjonalnych i biznesu.

Zbiórka ruszyła w czwar-
tek, 2 kwietnia. Celem orga-
nizatorów jest zgromadze-
nie kwoty 50 000 zł. Na jego 
osiągniecie jest 14 dni. Zachę-
camy do pomocy!

Zarząd Fundacji Samo-
dzielnego Publicznego 
Szpitala Wojewódzkie-

go im. Papieża Jana Pawła 
II w Zamościu w porozumie-
niu z Dyrekcją Szpitala uru-
chomił zbiórkę środków fi-
nansowych, które zostaną 
przeznaczone dla Szpitala 
Papieskiego na potrzeby 
związane ze zwalczaniem 
koronawirusa (SARS-CoV-2), 
m.in. na zakup sprzętu oraz 
środków ochrony. 

Instytucje, podmioty go-
spodarcze i osoby prywat-
ne zainteresowane wspar-
ciem tej akcji mogą dokonać 
wpłaty środków finansowych 
na rzecz Szpitala Papieskiego 
za pośrednictwem Fundacji na 
konto bankowe:

Bank Pekao S.A. I O.  
w Zamościu  

nr 31 1240 2816 1111 
0000 4015 3557 z dopi-
skiem „koronawirus”.

- Cała zebrana kwota zo-
stanie przekazana na cele zwal-
czania wirusa SARS-CoV-2. In-
formację o wynikach tej akcji 
przedstawimy do publicznej 
wiadomości po jej zakończe-
niu. W imieniu Zarządu Fundacji 
wszystkim darczyńcom serdecz-
nie dziękuję. - mówi Bogdan 
Kawałko, Prezes Zarządu Fun-
dacji Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala.
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Czas Wielkanocy zawsze krzepił serca Polaków, 
a Zmartwychwstanie Pańskie 

napełniało nadzieją i wiarą w ludzką dobroć.
Niech czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

da nam siłę do pokonywania trudów 
dnia codziennego, a Zmartwychwstały

Jezus Chrystus czuwa nad naszymi rodzinami.
Życzymy Świąt bezpiecznych, zdrowych i radosnych,

wiary w lepsze jutro i obfitych łask Bożych
od Zmartwychwstałego Zbawiciela.

Przewodniczący
Rady Gminy Zamość

Wojciech Suchowicz

Wójt Gminy Zamość

Ryszard Gliwiński

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Zamość
i Czytelnicy Nowego Kuriera Zamojskiego

Projekt wg pracy plastycznej Natalii Stręciwilk. 
Nagroda w konkursie „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2020”

Wesolego

A��ujaAndrzej Wnuk

Prezydent Zamościa

Piotr Błażewicz

Przewodniczący Rady
Miasta Zamość

Chry�us Zma�wychw�ał,
abyśmy i my mogli się odrodzić.

W ten sz�ególny �as
proszę p�yjąć ży�enia

zdrowia i pogody ducha.
Niech święta będą okazją

do odpo�ynku
w gronie najbliższych.

Tego ży�ą

3Życzenia WialkanocneŻyczenia Wialkanocne

Zdrowia!Zdrowia!



Pierwsza osoba, która od dwóch ty-
godni przebywała w kwarantannie 
zbiorowej w Zamościu, opuściła ją. 
- poinformował zamojski ma-
gistrat. Mężczyzna trafił 
tam bezpośrednio po 
powrocie z zagrani-
cy. Podczas czterna-
stodniowego pobytu 
w izolacji nie zacho-
rował, dzięki czemu 
dziś mógł bezpiecz-
nie wrócić do rodziny.

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, obowiązkowa 
14-dniowa kwarantanna dotyczy osób, 
które wjeżdżają do Polski z zagranicy, ale 

We wtorek, 31 marca odbyła się 
konferencja prasowa z udziałem 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, podczas, której ogłoszono 
dodatkowe obostrzenia dla Pola-
ków, mające zminimalizować roz-
przestrzenianie się koronawirusa. 
- Chcemy uniknąć za wszelką cenę te-
go, co spotkało zachód Europy. Chce-
my wypłaszczać krzywą zakażeń i jed-
nocześnie nie doprowadzić do selekcji 
chorych" - podkreślił premier Mora-
wiecki - w związku z tym podjęliśmy 
kolejne decyzje dot. następnych obo-
strzeń - ogłosił szef rządu.

Ogłoszone 31 marca obostrzenia to:
Zasada dystansu społecznego
Obowiązek utrzymania co najmniej 
2-metrowej odległości między pieszy-
mi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są: ro-
dzice z dziećmi wymagającymi opieki 
(do 13 roku życia) oraz osoby niepeł-
nosprawne lub niemogące się samo-
dzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ograniczenia w liczbie klientów 
w sklepach, na targach, na poczcie 
(od 1.04.2020 r.)
Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby 
na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małe-
go, jak i wielkopowierzchniowego), 
a także do każdego lokalu usługo-
wego może wejść maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi iloczyn liczby wszyst-
kich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD - Jeśli w sklepie jest 5 kas, 
to w jednym momencie na terenie 
sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD - Jeśli w banku są 3 sta-
nowiska obsługi, to w jednym mo-
mencie na terenie banku może prze-
bywać 9 osób.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, 
a nie tych, które są czynne.

Targowisko – 3 klientów na 1 punkt 
handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także 
targów, straganów i bazarków. Z tą 
różnicą, że liczba osób przebywa-
jących na targu nie może być więk-
sza niż trzykrotność liczby punktów 
handlowych.

PRZYKŁAD  Jeśli więc na osiedlo-
wym bazarze jest 20 takich punktów, 

to na jego terenie może przebywać 
w jednym momencie maksymalnie 
60 klientów.

Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 
okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać 
w jednym momencie tyle osób, ile 
wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2.

PRZYKŁAD Jeśli w placówce jest 5 
okienek, wówczas w  jednym mo-
mencie na jej terenie może przeby-
wać 10 osób.

Ograniczenie funkcjonowania skle-
pów budowlanych i nowe obowiąz-
ki dla wszystkich sklepów
W weekendy wielkopowierzchniowe 
sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy musia-
ły dostosować się także do nowych, 
ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy 
klienci muszą robić zakupy w jedno-
razowych rękawiczkach,

w godzinach od 10:00 do 12:00 skle-
py i punkty usługowe mogą przyjmo-
wać i obsługiwać jedynie osoby po-
wyżej 65 roku życia. W pozostałych 
godzinach sklepy i lokale usługowe 
są dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia.

Dodatkowe wymogi w zakładach 
pracy (od 2.04.2020 r.) 
Pracodawca ma obowiązek zorgani-
zować pracownikom rękawiczki oraz 
środki do dezynfekcji, a także zapew-
nić 1.5 m odległości między stanowi-
skami pracy.

Zamknięte hotele i inne miejsca 
noclegowe

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

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

Koncertują on-lineKoncertują on-line

Tablety dla wykluczonych cyfrowoTablety dla wykluczonych cyfrowo

Pierwszy po kwarantanniePierwszy po kwarantannie
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W tym trudnym czasie Orkiestra Sym-
foniczna im. Karola Namysłowskie-
go przygotowała dla Państwa wy-

jątkowy projekt. Chcemy przypomnieć kilka 
naszych koncertów, których nagrania posia-
damy w kolekcji archiwalnej Orkiestry. W 15. 
rocznicę odejścia Jana Pawła II i 100-lecie je-
go urodzin 5 i 11 kwietnia udostępnimy za po-
średnictwem Facebooka retransmisję koncer-
tu pt. „Golgota Polska. Artyści polscy Janowi 
Pawłowi II w hołdzie”.

Niestety, Orkiestra Symfoniczna im. Karola 
Namysłowskiego w Zamościu nie może się tym 

razem spotkać na koncercie w sali koncertowej. 
W tej trudnej dla wszystkich sytuacji chcemy jed-
nak wraz z Państwem przeżyć ponownie wyjątko-
we wydarzenie – koncert „Golgota Polska. Artyści 
polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie”. To wyjątko-
we dzieło powstało w 2010 roku, 5 lat po śmierci 
Ojca Świętego i zostało zrealizowane przez czo-
łowych polskich artystów wraz z Orkiestrą Sym-
foniczną im. Karola Namysłowskiego, pod batu-
tą Tadeusza Wicherka.

- Mamy nadzieję zagościć w Państwa domach, 
podczas koncertów internetowych. Przed świętami 
Wielkiej Nocy wybraliśmy oratorium Golgota Polska. 
To dzieło, jako Narodowy Koncert Papieski świetnie 
koresponduje z atmosferą Wielkiego Postu i przy-
gotowaniem do Wielkanocy. Solistami koncertu by-
li między innymi: Dorota Miśkiewicz, Alicja Majew-
ska, Grzegorz Wilk i Piotr Cugowski. Naszej Orkiestrze 
towarzyszył chór Cappella Gedanensis – wyjaśnia 
Tadeusz Wicherek, Dyrektor Orkiestry Symfo-
nicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Inspiracją do powstania „Golgoty Polskiej” 
były obrazy Jerzego Dudy-Gracza zgromadzo-
ne w zbiorach Jasnej Góry. Koncert, który swoją 
premierę miał 1 kwietnia 2010 w Filharmonii Bał-
tyckiej był prawdziwym spektaklem, słowa, ob-
razu i dźwięku.

W 14 stacjach-utworach powiązano cierpie-
nie wycieńczonego Chrystusa na Drodze Krzyżo-
wej z życiem i cierpieniem Jana Pawła II. Autorami 
muzyki do utworów byli Andrzej Zarycki (10 pie-

śni) i i Włodzimierz Korcz (4 pieśni). Całość zosta-
ła dopełniona tekstami literackimi Moniki Partyk.

Koncert zarejestrowany przez Telewizję Polską 
wydano następnie w formie płyty. Projekt zrealizo-
wano staraniem naszej Orkiestry oraz Stowarzysze-
nia Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej „Gospel” 
pod kierownictwem ks. Zdzisława Ossowskiego.

Koncert został podzielony na dwie części. 
Retransmisja 1. części odbyła się w Niedzielę Pal-
mową, 5 kwietnia a 2. części odbędzie 11 kwiet-
nia (retransmisja obydwu części  o godzinie 19:00 
na Fb Orkiestry).

W 15 lat po odejściu Jana Pawła II uczestnic-
two w naszej retransmisji może być dobrą okazją 
do refleksji i zadumy. Szczególnie w tym trudnym 
i wyjątkowym czasie, gdy Polska i świat stają wo-
bec kryzysu i jeszcze większej potrzeby społecz-
nej solidarności.

- Linki do transmisji znajdziecie Państwo na stro-
nie Urzędu Miasta Zamość, stronie www.namyslo-
wiacy.pl i naszym Facebooku. Serdecznie zapra-
szamy! – zachęca Dyrektor zamojskiej Orkiestry.

By móc uczestniczyć w retransmisji kon-
certu, wystarczy 11 kwietnia o godzinie 19:00 
wejść na stronę Fb Namysłowiaków: fb.com/
namyslowiacy.

Serdecznie zapraszamy!

[materiał nadesłany]

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ma 
wpływ na wiele dziedzin naszego życia. 
Jedną z nich jest edukacja. W tym trudnym 

dla nas wszystkich czasie Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego postanowił wesprzeć uczniów 
w regionie i przekazać im sprzęt umożliwiają-
cy zdalne nauczanie. Z pomocy skorzystają wy-
kluczeni cyfrowo, czyli w tym przypadku naj-
bardziej potrzebujący. 

Badanie zapotrzebowania

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa 
Narodowego UMWL w oparciu o informacje uzy-

skane od dyrektorów szkół województwa lubel-
skiego (za pośrednictwem Kuratorium Oświaty 
w Lublinie) ustalił, że potrzeby w zakresie sprzętu 
komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej 
zgłosiło blisko 6200 uczniów. Informacje o proble-
mach w zakresie organizacji zdalnego nauczania 
zgłosiło 1170 szkół (podstawowych i ponadpod-
stawowych), czyli tylko połowa wszystkich szkół 
z województwa, w których ze względu na stan 
epidemiczny trzeba było zorganizować naucza-
nie na odległość.

Wsparcie dla maturzystów i ósmoklasistów  

Ze względu na ogromną liczbę zgłoszonych 
potrzeb Zarząd Województwa Lubelskiego posta-
nowił w pierwszej kolejności wspomóc maturzy-
stów i ósmoklasistów. Chodzi o zakup 1900 sztuk 
tabletów na kwotę blisko 2,5 mln zł.

Do młodzieży trafią w sumie:

- 883 tablety dla uczniów klas ósmych,

- 270 tabletów dla uczniów klas maturalnych,

- 747 tabletów dla pozostałych najbardziej 
potrzebujących uczniów.

Co ważne, tablety będą wyposażone w kom-
pletne oprogramowanie oraz bezpłatny dostęp 
do Internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakoń-
czenia roku szkolnego.

Trafią do uczniów wykluczonych cyfrowo

Zakup sprzętu będzie sfinansowany z budże-
tu samorządu województwa. Przy realizacji za-
mówienia samorząd skorzysta z zapisów ustawy 
specjalnej ograniczającej negatywny wpływ wal-
ki z koronawirusem. Właścicielem sprzętu będzie 
samorząd lub szkoła, a nie uczeń. Pozwoli to na ko-
rzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez 
szkoły nie tylko w okresie epidemii.

Tablety będą przekazane starostom wszyst-
kich powiatów województwa lubelskiego w ce-
lu rozdysponowania ich na szkoły prowadzone 
przez powiaty i gminy według wykazów opra-
cowanych przez Departament Kultury, Edukacji 
i Dziedzictwa Narodowego UMWL.

źródło:  
Urząd Marszałkowski  

Województwa Lubelskiego

Do Komunii na jesieniDo Komunii na jesieni
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, Bi-

skup Marian Rojek podjął decyzję, że wszystkie 
pierwsze komunie święte w Diecezji Zamojsko - 

Lubaczowskiej odbędą się nie wiosną, a jesienią.  

„Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak 
pewności, co do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że 
Pierwsze Komunie Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
zostają przełożone na październik 2020 r.” – czytamy w de-
krecie wydanym 2 kwietnia 2020r. przez ks. biskupa Maria-
na Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Księża Dziekani całej diecezji w porozumieniu z probosz-
czami mają jak najszybciej opracować nowe kalendarium ko-
munii i poinformować o nim rodziców.

Poniżej publikujemy dekret Ks. Biskupa Mariana Rojka

„Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pew-
ności, co do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że Pierw-
sze Komunie Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zosta-
ją przełożone na październik 2020 r.

Proszę duszpasterzy oraz rodziców dzieci pierwszokomu-
nijnych, aby wykorzystać obecny czas ograniczeń co do moż-
liwości spotkań duszpasterskich i katechetycznych na bardziej 
intensywną ewangelizację w środowiskach rodzinnych. Niech 
mobilizuje ona do osobistego świadectwa wiary i zaowocuje 

mocniejszym pragnieniem przyjęcia przez dzieci Pana Jezusa 
w Komunii Świętej.

Zobowiązuję również Księży Dziekanów, aby po uzgodnie-
niu z Księżmi Proboszczami w jak najbliższym czasie opracowa-
li nowe kalendarium Pierwszej Komunii Świętej dla swoich de-
kanatów i miast na październik 2020 r., a duszpasterzy proszę 
o poinformowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o no-
wych terminach."

+ Bp Marian Rojek
Zamość, 2 kwietnia 2020 r.

Coraz więcej ograniczeńCoraz więcej ograniczeń
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Zgodnie z ogłoszonymi kolejnymi ograni-
czeniami dotyczącymi koronawirusa, od 1 
kwietnia do odwołania, obowiązuje zakaz 
przebywania na plażach i terenach zielo-
nych pełniących funkcje publiczne.

W przypadku Zamościa zakaz dotyczy Par-
ku Miejskiego i bulwarów nad rzeką Łabuńką. 
Urząd Miasta apeluje do mieszkańców o odpo-
wiedzialne zachowania i przestrzeganie obowią-
zujących zasad. Straż Miejska i Policja, wspiera-
ne przez miejski monitoring, będą patrolować 
te tereny i reagować na każde wezwanie doty-
czące łamania zakazu grupowania się.

Pierwsza osoba, która od dwóch ty-
godni przebywała w kwarantannie 
zbiorowej w Zamościu, opuściła ją. 
- poinformował zamojski ma-
gistrat. Mężczyzna trafił 
tam bezpośrednio po 
powrocie z zagrani-
cy. Podczas czterna-
stodniowego pobytu 
w izolacji nie zacho-
rował, dzięki czemu 
dziś mógł bezpiecz-
nie wrócić do rodziny.

Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, obowiązkowa 
14-dniowa kwarantanna dotyczy osób, 
które wjeżdżają do Polski z zagranicy, ale 

również tych, które miały kontakt z cho-
rymi lub podejrzewanymi o zakażenie 
koronawirusem. Osoba, która nie może 

odbywać kwarantanny w miej-
scu zamieszkania, zostaje 

skierowana do ośrodka, 
w którym zorganizo-
wano kwarantannę 
zbiorową.

UM Zamość przy-
pomina, że osoby, 

które odbywają kwa-
rantannę domową ma-

ją obowiązek korzystania 
z aplikacji Kwarantanna domo-

wa. Szczegółowe informacje znajdziecie 
na stronie www.gov.pl.

Hotele i inne miejsca noclegowe (dzia-
łające na zasadzie wynajmu krótko-
terminowego) zostały zamknięte. 
Mogą pozostać otwarte tylko i wy-
łącznie dla: osób w kwarantannie lub 
izolacji; personelu medycznego; osób 
w delegacji i dla tych, którzy korzy-
stają z usług noclegowych w ramach 
wykonywania obowiązków służbo-
wych (dotyczy to np. pracowników 
budowlanych),

Automatyczna kwarantanna dla 
bliskich osób w  kwarantannie 
(1.04.2020 r.)
Rozszerzona została lista osób, pod-
legających obowiązkowej kwarantan-
nie domowej. Od, środy, 1 kwietnia są 
nią objęci wszyscy, którzy mieszkają 
z osobą kierowaną na kwarantannę. 
PRZYKŁAD Jeśli więc jeden z Two-
ich domowników (współlokatorów) 
poddany zostanie kwarantannie od 
1 kwietnia 2020 z powodu powrotu 
z zagranicy lub kontaktu z zarażonym 
– Ty również będziesz musiał ją odbyć.
Zawieszenie rehabilitacji i  za-
mknięcie salonów kosmetycznych 
i fryzjerskich
Zamknięte zostają bez wyjątków 
wszystkie zakłady fryzjerskie, ko-
smetyczne, salony tatuażu i piercin-
gu. Tych usług nie będzie można re-
alizować również poza salonami – np. 
wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszone zostaje również wyko-
nywanie zabiegów rehabilitacyjnych 
i masaży – zarówno w placówkach 
publicznych, jak i prywatnych. Wy-
jątkiem są sytuacje, w których reha-
bilitacja jest bezwzględnie wymaga-
na stanem zdrowia pacjenta.

Stacje benzynowe
Na stacjach benzynowych wprowa-
dzono obowiązek dezynfekcji (po 
każdym kliencie) przedmiotów do-
tykanych przez kupujących, płacą-
cych (m.in. dystrybutorów, termina-
li płatniczych itp.)

Zakaz wychodzenia z domu osób do 
18. roku życia bez opieki dorosłego
Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 
18 roku życia, nie będą mogły wyjść 
z domu bez opieki. Tylko obecność ro-
dzica, opiekuna prawnego lub kogoś 
dorosłego usprawiedliwia ich obec-
ność na ulicy.

Zakaz korzystania z parków, plaż, 
bulwarów, promenad i rowerów 
miejskich
Zakaz przebywania na plażach i te-
renach zielonych, pełniących funk-
cje publiczne. Zakaz dotyczy więc 
parków, zieleńców, promenad, bul-
warów, ogrodów botanicznych i zoo-
logicznych, czy ogródków jordanow-
skich. Zakaz korzystania z rowerów 
miejskich.

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki 
powinny wykonywać zdalnie. Wyją-
tek mogą stanowić jedynie czynności, 
w których praca zdalna nie gwaran-
tuje możliwości realizacji ich kluczo-
wych obowiązków.

Limit pasażerów również w pojaz-
dach 9+ (od 2.04.2020 r.)
W zbiorowym transporcie publicz-
nym wcześniej obowiązywała już 
zasada „tyle pasażerów, ile połowa 
miejsc siedzących w pojeździe”. Te-
raz rozszerzono ten wymóg także 
na pojazdy, które mają więcej niż 9 
miejsc siedzących, w tym transport 
niepubliczny – np. dowożących do 
pracy w zorganizowany sposób, czy 
prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, 
to na pokład pojazdu może jednora-
zowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie weszło w życie 
w czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie 
dotyczy samochodów osobowych.

 Za złamanie zakazów grozi kara 
od 5 do nawet 30 tys. zł.
Źródło: www.gov.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

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

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 
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W czasie epidemii koronawirusa zajęcia w szko-
łach i na uczelniach zostały zawieszone. Dzie-
ci i młodzież przebywają w swoich domach, a 
wiedzę zdobywają, ucząc się zdalnie. Problem 
w tym, że nie wszyscy uczniowie posiadają 
sprzęt komputerowy, który pozwala im na na-
ukę przez internet.

Aby pomóc takim osobom, zamojska Fir-
ma Multi Serwis Ireneusz Dybziński rozpo-
częła zbiórkę laptopów, komputerów PC i mo-
nitorów (nie muszą być sprawne). Ofiarowane 
przez mieszkańców sprzęty zostaną przez firmę 
bezpłatnie odnowione i przekazane potrzebu-
jącym rodzinom.

Urządzenia można dostarczać na ulicę Par-
tyzantów 53 firma Multi Serwis i FENIX (w piw-
nicy pod sklepem elektronicznym). Telefon kon-
taktowy: 511 173 654.

W związku ze stanem epidemii, od 3 do 
11 kwietnia br. Lasy Państwowe wpro-
wadzają tymczasowy zakaz wstępu do 

lasów, a Parki Narodowe pozostają zamknięte 
– poinformował w piątek w komunikacie re-
sort środowiska.

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związ-
ku ze stanem epidemii oraz dyspozycją Premie-
ra RP, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, 
Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy za-
kaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozosta-
ją zamknięte” – przekazał w komunikacie resort.

Ministerstwo tłumaczy, że decyzja wynika 
z faktu, że wiele osób mimo zagrożenia epidemią 
gromadziło się na terenach zarządzanych przez LP.

„Niestety, ostatnie dni pokazują, że mimo 
próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas 
odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, 
m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Pań-
stwowe” – podkreślono.

Dlatego, zgodnie ze specustawą dotyczącą 
COVID-19, dyrektor generalny Lasów Państwo-
wych oraz dyrektorzy Parków Narodowych po-
lecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 
11 kwietnia br. włącznie.

Dodano, że zakaz wstępu będzie egzekwowa-
ny przez Straż Leśną i Straż Parków Narodowych.

„W czasach epidemii jedynie solidarne i odpo-
wiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skró-
cenie i na szybki powrót do normalnego funkcjo-

nowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych 
zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie ży-
cie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy 
je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie 
się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom” 
– zaapelowało ministerstwo.

PAP
Michał Boroń

Pokaźny pakiet maseczek ochronnych (700 
szt. jednorazowych z fizeliny i 1000 szt. 
wielokrotnego użytku z bawełny) trafił 

do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Zamościu. Ofiarowali je strażakom 
przedsiębiorcy z naszego regionu. 

- Część maseczek ochronnych została już prze-
kazana strażakom z jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, kolejne zostaną przekazane według 
zapotrzebowania i rozwoju sytuacji. - mówi mł. 
bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy Komendy 
Miejskiej PSP w Zamościu i składa podziękowania 
firmom, które je podarowały: firmie Jobon Sp. 
z o. o. ze Zwierzyńca oraz Przedsiębiorstwu 
Produkcyjno - Handlowemu Florian Kapica 
ze Szczebrzeszyna.

- Każdy taki gest pokazuje, że w tym szczegól-
nym i trudnym czasie są osoby i podmioty wykazują-
ce się postawami godnymi pochwały. Lepiej zabez-
pieczony strażak, podwyższa stopień jego ochrony 
i zmniejsza prawdopodobieństwo występowania 
ograniczeń w funkcjonowaniu formacji. - podkre-
śla rzecznik zamojskich strażaków.

48 przypadków naruszenia zakazu grupowa-
nia zanotowała w dniach 23-29 marca, Straż 
Miejska w Zamościu. Na razie skończyło się 
na upomnieniach, ale mandat może wynieść 
nawet 500 złotych.

Warto podkreślić, że w 35 przypadkach to 
mieszkańcy dzwonili do Straży z prośbą o pod-
jęcie interwencji. Zdaniem strażników, to bardzo 
dobry znak świadczący o rosnącym poczuciu od-
powiedzialności społecznej. Wezwania dotyczy-
ły grupowania się osób (2 i więcej) w takich miej-
scach jak szkolne boiska, bulwary, place zabaw, 
amfiteatr, Rynek Wielki itp. Zazwyczaj takim spo-
tkaniom towarzyszyło spożywanie alkoholu, ale 
zdarzały się również interwencje do grupowych, 
sąsiedzkich pogawędek na świeżym powietrzu. 
Strażnicy upominali, tłumaczyli, pouczali i naka-
zywali rozejście się.

W ostatnim czasie działania Straży Miejskiej 
koncentrują się głównie na patrolowaniu miasta 
i sprawdzaniu, czy mieszkańcy stosują się do za-
kazów- tu z pomocą przychodzi również miejski 
monitoring. Od ubiegłego tygodnia Straż Miejska 
i Policja przez głośniki radiowozu przypominają 
o obostrzeniach, a jeśli patrole zauważają skupi-
ska ludzi, przez megafon wzywają do rozejścia się.

źródło: UM Zamość
Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu, 
wprowadził od 1 kwietnia 2020 r. możliwość 
zawieszenia z przesunięciem terminu waż-
ności, zakupionego biletu okresowego. Do-
tyczy to pasażerów, którzy z powodu pande-
mii SARS-CoV-2 nie korzystają z przejazdów 
komunikacją miejską. 

Jak informuje Katarzyna Płaza z MZK Za-
mość - warunkiem uznania terminu zawiesze-
nia od dn. 1 kwietnia jest zdeponowanie biletu 
w MZK. Bilet należy przesłać listem poleconym 
na adres: „MZK Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Li-
powa 5. 22-400 Zamość", w terminie do 7 
kwietnia br. (decyduje data stempla poczto-
wego). Bilety wysłane po 7 kwietnia będą za-
wieszane zgodnie z datą nadania.

Akcja #zostańwdomu została pozytywnie 
przyjęta przez Polaków. Okazuje się jednak, 
że izolacja wpływa na część naszego społe-
czeństwa bardzo negatywnie. Wypada za-
tem połączyć ją z akcją #niehejtuj.

Strach przed epidemią koronawirusa prowa-
dzi coraz częściej do stygmatyzowania osób zaka-
żonych oraz tych, które zostały poddane kwaran-
tannie. Takie nieprzyjemne sytuacje - jak wynika 
z listu naszej Czytelniczki - mają miejsce także 
w naszym regionie. Chodzi m.in. o miejscowość 
Łabunie, gdzie u księdza z parafii wykryto koro-
nawirusa. Sanepid poddał kwarantannie osoby 
które miały z nim kontakt. [Na stronie Urzędu 
Gminy Łabunie podano, że w kwarantannie do-
mowej przebywa 40 mieszkańców gminy (stan 

na 30 marca)  – przyp. red.]. Nasza Czytelniczka 
żali się, że w związku z tą sytuacją mieszkańcy 
gminy są źle traktowani przez osoby z okolicz-
nych miejscowości.

„Witam serdecznie. Bardzo bym chciała, aby 
Państwo poruszyli temat dyskryminacji ludzi z miej-
scowości Łabunie. W ostatnim czasie niejednokrot-
nie, bardzo dużo osób zostaje zmieszanych z błotem. 
Są wyzywani, wytykani palcami „bo Ty jesteś z Ła-
buń, więc trzymaj się z daleka”. Ludzie dostali dwu-
tygodniową kwarantannę z „pracy”, bo pochodzą 
z Łabuń, mimo że nie mieli styczności w ostatnim 
czasie z kościołem, ludźmi zarażonymi oraz z oso-
bami na kwarantannie. Pytam jak tak można? Mo-
że niech ludzie z Zamościa wywieszą transparenty, 
że ludziom z Łabuń wstęp wzbroniony. Takie sytu-

acje są po prostu skandaliczne. Jak można tak per-
fidnie, w tak podły sposób traktować ludzi. Proszę 
o nagłośnienie sprawy i przyjrzenie się tej sprawie 
bliżej. Pozdrawiam serdecznie.” - czytamy w liście. 
Nie jest to odosobniony przypadek. Kurierzy nie 
chcą dostarczać paczek, firmy dowozić towarów.

Apelujemy zatem #zostańwdomu i #niehej-
tuj. Wspierajmy się w tych trudnych czasach.
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SPRZEDAM
 X Pralka Frania, c. 120zł, 
łózko polowe składane, 
c.100zł. Tel. 84 638 05 86

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

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

 X Narożnik duży, pojem-
nik na pościel, c.350 zł. 
Tel. 579 077 696

 X Śrutownik żarnowy. Tel. 
84 61 860 61

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

 X Vidaron 9 l. do drew-
na, ochronno- dekora-
cyjny 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 automaty-
czne, - 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 ścien-
ny - 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 zała-
dunku bel, udźwig 4 t. 
Tel. 515 796 951

 X Parnik węglowy 100 
l, beczka 200 l szt. 6, 
zamrażarka nowa, pra-
lka automatyczna, bale 
deski - sosna. Tel. 515 
796 951

 X Słoma w belach 120, 
sieczkarnia cala meta-
lowa - nowa, WÓZ na 
kołach 15 - trach z bec-
zką do gnojówki. Tel. 
515 796 951

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

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

 X Młynek rafowy z silni-
kiem 1,5 kW, śrutown-
ik na konia, szatkowni-
ca elektryczna. Tel. 536 
772 779

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 klacz zim-
nokrwistą, 5 letnia źreb-
na, chodzi w zaprzęgu, 
nie boi się ruchu uliczne-
go Tel. 665 225 697 

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 wędkar-
ski 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 uszko-
dzony. Tel. 721 086 818

 X Domek dla dzieci drewnia-
ny, na działkę. Tel. 720 
742 461

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

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

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

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

 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 wiec-
zorem. 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

 X Przyjmę ziemię z wyko-
pu. Tel. 518 310 895

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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 ope-
ratora koparko- ładowarki 

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

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 Kawaler, lat 49, pozna panią 
do lat 55 z Zamościa, może 
być wdowa. Tel. 695 958 316

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

• Mieszkanie, ulica 
Wiejska, 45,46m2, 
piwnica 3,6m2, cena 
250 000 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:
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 X Głowicę Ursus Zetor 6 cy-
lindrów, nowa. Tel. 728 
641 138

 X Kopaczkę konną - 200 zł, 
skuter - 200 zł. Tel. 530 
486 525

 X Hak do Forda Galaxy. Tel. 
515 796 951 

 X Alufelgi z oponami, 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

SPRZEDAM
 X Łaka 1 ha, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

 X Działka 22 ary Chomęciska 
Małe. Wszystkie media. 
Wydane warunki zabudo-
wy. 60000zł tel. 531362025

 X Dom, stodoła, obora, działka 
1,68 ha. Anielpol 22, 22-310 
Krasiczyn. Tel. 511 797 664

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

 X 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Do wynajęcia zadbana, ume-
blowana kawalerka przy ul. 
Orzeszkowej w Zamościu, 
warunki najmu do uzgod-
nienia. Tel. 602 802 212 
Mieszkanie M3 wynajmę od 
lutego Warszawa Ursynów, 
metro. Tel. 575 664 045

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

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

Sprzedam 1 ha 
pola, klasa 1, 
Werbkowice. 

Tel. 696 542 226
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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

NIERUCHOMOśCI

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

www.absolutio.pl. 

Przyjmujemy zamówienia  
na wyroby świąteczne  

- Wielkanoc 2020.
Bar „Jędrek” 

Zamość, 
ul. Hrubieszowska. 

Tel. 693 128 927, 
        84 639 99 37

http://www.absolutio.pl/


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

bezpłatnych badań USG płuc, USG ginekologiczne oraz USG dla ciężarnych

Trwa rejestracja na bezpłatne USG płuc, opłucnej oraz USG żeber. Badania przezna-
czone są dla osób, które w nieodległej przeszłości leczyły choroby płuc lub przebyły uraz 
klatki piersiowej, a także dla wieloletnich palaczy z dolegliwościami oddechowymi. Badania 
będą wykonywane w Hotelu Artis (Sitaniec 1) w dniach 28-30 marca 2017r.

27 marca rozpocznie się rejestracja na badanie USG narządów kobiecych (jajniki, 
macica) oraz USG ciąży. Badania będą wykonywane w dniach 5-7 kwietnia w Zamościu 
w Hotelu Jubilat (ul. Wyszyńskiego 52).

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 wyczer-
pania 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 #12, 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 #10: „Brak to byt ze znakiem 
minus”. Zwyciężył Pan Lucjan Kielar z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - 
Plac Stefanidesa 6.

▼    KRZYŻÓWKA    ▼Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Trudny okres życiowy masz już za sobą. Pamiętaj, szanuj to co masz. Bądź wytrwały,
a wszystko ułoży się po Twojej myśli. Miłość, partnerstwo czy też przyjaźń można znaleźć
wszędzie lub bezmyślnie utracić.

Byk (20.04-20.05)
Przed Tobą zmiany na lepsze, nawet w miłości. Co nie musi wcale oznaczać rozstania.
Wycisz się i słuchaj podszeptów intuicji. Przed Tobą nowe możliwości i tylko od Ciebie za-
leży, jak tę szansę wykorzystasz.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Obiecana zmiana stanowiska trochę się odwlecze. I nie denerwuj się, bo to tylko
odłożone na później. Bliźnięta nie powinny podejmować samodzielnych decyzji związa-
nych z finansami. Powiększyć majątek możesz tylko przy pomocy kogoś znajomego.

Rak (22.06-22.07)
Unikaj napięć i nie martw sie na zapas. Nie bój się zmian i przerwij ten toksyczny zwią-
zek. Należy całkowicie zmienić swoje postępowanie i zadbać o wypoczynek. Niespodzie-
wany przypływ gotówki.

Lew (23.07-22.08)
Nie musisz być samotny. Możesz wszystko zmienić. Wybór należy do Ciebie. Nie staraj się
zagłuszać samotności pracą. Nie czas na podejmowanie nowych wyzwań i nie zaczynaj
czegoś czego nie musisz. Zwolnij tempo życia.

Panna (23.08-22.09)
Wskazana jest dokładność i porządek w dokumentach, jak również znajomość przepisów.
To może przydać się w czasie kontroli. W życiu prywatnym czeka Cię czas flirtów. Nie radzę
jednak prowokować, bo to nie będzie mile widziane nawet przez grono zaprzyjaźnionych.
Waga (23.09-22.10)
Waga pozna kilka nowych osób z którymi się zaprzyjaźni. A zwłaszcza z kimś, z kim bę-
dzie chciała pozostać dłużej i zmieć swoje dotychczasowe życie. Nie bądź jednak zbyt
pewna siebie, bo nie wszystkie sprawy ułożą się po Twojej myśli.

Skorpion (23.10-21.11)
Miłość dla Skorpiona jest bardzo ważną sprawą. Uważaj jednak aby nie skompromitować
się związkiem z osobą już związaną z kimś na stałe. Nie rzucaj słów na wiatr.

Strzelec (22.11-21.12)
Ktoś blokuje Twoje starania w sprawach zawodowych. Uważaj aby nie podejmować się
spraw skazanych na przegraną. Należy najpierw udoskonalić swoje umiejętności. Skup
się na rozwiązaniu spraw sercowych, bo od nich zależy Twoja przyszłość.

Koziorożec (22.12-19.01)
To nie będzie zbyt miły tydzień dla Koziorożców. Musisz się liczyć z tym, że nie wszystko
co było zaplanowane uda się zrealizować. Brak dobrego nastroju spowodowany będzie
nadmiarem obowiązków. W tych trudnych chwilach możesz liczyć na bliskie osoby.

Wodnik (20.01-18.02)
Twoje ambitne plany mają dużą szansę na realizację jeżeli nie będziesz siedzieć
z założonymi rękami. Należy jednak umieć oddzielać sprawy zawodowe od osobistych.
Spadnie na Ciebie nadmiar obowiązków, ale na pewno sobie z tym poradzisz.

Ryby (19.02-20.03)
Gwiazdy są wyjątkowo przychylne dla Ryb w tym tygodniu. Sprzyjają nie tylko w sprawach
miłosnych ale także w finansowych. Tak więc nie przegap okazji. Nie musisz myśleć
o problemach innych. Bardzo miło jest być osobą kochaną, uwielbianą.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #43, 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 #41: „Pies dobry na wiatr 
nie szczeka”. Upominek otrzyma Pan Ryszard 
Mazurek. Gratulujemy, książkę można odebrać 
w Redakcji - Staszica 35.
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Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#15, 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 rozwią-
zanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 
w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #13: 
„Brak to byt ze znakiem minut”. Upominek 
otrzyma Pani Agnieszka Wielowiejska. 
Gratulujemy, książkę można odebrać w Re-
dakcji - Staszica 35 (po 1.05.2020r.)
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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

