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Jesteś seniorem, 
mieszkasz na terenie 

Zamościa i masz 
problemy z poruszaniem 

a chcesz zagłosować?
Zadzwoń  

po bezpłatny transport

tel. 84 1-94-55



Konferencja w DębowcuKonferencja w Dębowcu

We wtorek (30 czerwca) na terenie Regio-
nalnego Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w  Dębowcu odbyła się kon-

ferencja prasowa dotycząca gospodarki odpa-
dami. W spotkaniu z przedstawicielami mediów 
udział wzięła Małgorzata Bzówka – prezes Za-
rządu Spółki PGK oraz Kierownik RZZO w  Dę-
bowcu – Piotr Spalony.

Podczas spotkania poruszono problemy do-
tykające całą branżę odpadową, m.in. rosną-
ce koszty zagospodarowania resztek z  sortowa-
nia odpadów komunalnych, tzw. paliwa alterna-
tywnego RDF. Odpady te nie mogą być składowa-
ne, więc PGK Sp. z  o.o. musi płacić firmom zew-
nętrznym za ich zagospodarowanie polegające 
na termicznym przekształceniu. W 2015 r., stawka 
za odbiór  tony RDF wynosiła 96 zł, w 2017 r.- 174 
zł, w 2020 jest to już ok. 700 zł. Coraz wyższa jest 
tzw. opłata marszałkowska za składowanie śmieci 
(opłata jest ustalana w drodze rozporządzenia Ra-
dy Ministrów i waloryzowana przez Ministra Śro-
dowiska). W 2013 r. jej wysokość wynosiła 115,41 
zł. Natomiast od 2020 r. wynosi aż 270 zł/tonę (do-
tyczy to popiołu i resztek z sortowania). W ubie-
głym roku PGK zapłacił z tego tytułu 917 tys. zł.

Zmiana przepisów dotyczących segregowa-
nia odpadów i  pojawienie się dodatkowej frak-
cji BIO to kolejne koszty. Aby przygotować się do 
odbioru BIO, spółka zakupiła 6,8 tys. sztuk brązo-
wych pojemników za kwotę ok. 516 tys. zł, a także 
śmieciarkę przystosowaną do odbioru odpadów 
biodegradowalnych. Do tego dokonano zakupu 
worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów.

W  2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z  o. o. w  Zamościu odebrało od 
mieszkańców miasta 19,1 tysięcy ton odpadów, 
co daje 384 kg/osobę. Jeszcze 2017 r. było to 13,6 
tysięcy ton. Średnia w  kraju to 312 ton/osobę. 
Większa ilość odpadów, to wyższe koszty odbio-
ru, transportu i  zagospodarowania. Dodatkowo 
rosną też  koszty energii, paliw i  pracy. Z  zawar-
tej umowy wynika, że łączny koszt odbioru i za-
gospodarowania odpadów w  roku 2019 r. wy-
niósł 7,3 mln. Natomiast przewidywane koszty 
w  roku 2020 mogą wynieść ponad 14 mln zł. Za 

okres od stycznia do kwietnia 2020 r. koszty sys-
temu wyniosły 4 721 815,97 zł, natomiast szacun-
kowy koszt systemu od maja do grudnia 2020 r. to 
9 500 000,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi obec-
nie przepisami, rozliczenie z  Wykonawcą opie-
ra się na ilości odebranych i zagospodarowanych 
odpadów, stąd jest to szacunkowy koszt. Szaco-
wane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 2020 r. w Zamościu są 
na poziomie 9 500 000,00 zł.

Modernizacja linii do sortowania odpa-
dów zmieszanych

W  trakcie wtorkowej konferencji przedsta-
wiono także plany inwestycyjne Spółki PGK na 
najbliższe lata, w szczególności te dotyczące pro-
jektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarza-
nia odpadów komunalnych w  Regionie Zamość 
w  zakresie recyklingu i  odzysku poprzez mo-
dernizację instalacji mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania odpadów w  Regionalnym Za-
kładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębow-
cu” realizowanego przy wsparciu środków ze-
wnętrznych pozyskanych z  Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Całkowita wartość projektu to 20.042.644,01 zł, 
a wartość dofinansowania wynosi 11.133.712,62 
zł. W  ramach projektu przewidziano rozbudowę 
istniejącej linii do sortowania odpadów komunal-
nych zmieszanych; budowę hali na odpady zbie-
rane selektywnie; budowę zbiornika na odcieki 
z infrastrukturą towarzyszącą; doposażenie kom-
postowni w  urządzenia separujące odpady oraz 
modernizację PSZOK. 

Przebudowa linii sortowniczej pozwoli na 
zwiększenie odzysku surowca z odpadów komu-
nalnych zmieszanych, przystosowanie strumienia 
frakcji nad sitowej do postaci umożliwiającej pro-
dukcję dobrej jakości paliwa alternatywnego RDF, 
zwiększenie wydajności poprzez eliminowanie 
przerw technologicznych na wymianę kontene-
rów, przez dobudowę stacji załadowczych z prze-
nośnikami obrotowo - rewersyjnymi. Obecnie na 
linii sortowniczej w RZZO w Dębowcu odzysk su-
rowca odbywa się wyłącznie w sposób ręczny, je-
dynie metale żelazne są pozyskiwane za pomocą 
separatora magnetycznego.

Tegoroczna 45. edycja Zamojskiego Lata 
Teatralnego, ze względu na trwający stan 
epidemii będzie inna niż dotychczasowe. 

Przedstawienia będą odbywały się raz w  ty-
godniu, ale za to przez niemal przez całe lato. 
Wszystkie spektakle wystawiane będą w ple-
nerze. Wstęp na nie będzie bezpłatny, jednak 
trzeba będzie  wcześniej pobrać wejściówkę 
i wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.

Szczegóły 45. edycji ZLT przedstawiono pod-
czas czwartkowej (2.07) konferencji prasowej 
w Zamojskim Domu Kultury. W spotkaniu udział 
wzięli Wiceprezydent Miasta Zamość Piotr Zając, 
Dyrektor Wydziału Kultury i  Sportu Piotr Orze-
chowski, Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury Ja-
nusz Nowosad i Kierownik Programowy ZLT Gra-
żyna Kawala.

Tegoroczne Zamojskie Lato Teatralne wystar-
tuje 15 lipca i potrwa do 12 września. Spektakle 
odbywać się będą raz w tygodniu – w środy. Wy-
jątkiem będzie ostatni spektakl, który zaplanowa-
no na sobotę.

– Kluczem programowym tegorocznego La-
ta Teatralnego jest 440. Rocznica powstania Mia-
sta Zamościa. Zagramy dla Państwa siedem spek-
takli zawodowych oraz dwa wydarzenia muzycz-
ne. Spektakle będą wystawiane w przestrzeni miej-
skiej: na Rynku Wielkim, Rynku Wodnym oraz Parku 
Miejskim – sięgamy tym samym do korzeni Lata Te-
atralnego, ponieważ pojawiają się tylko wydarzenia 
plenerowe – mówi Dyrektor Zamojskiego Domu 
Kultury, Janusz Nowosad.

– Kolejną inspiracją tegorocznej edycji, obok 
440-lecia Zamościa, jest jubileusz 45-lecia ZLT. Te inspi-
racje są kluczem programowym. Staraliśmy się nawią-
zywać do tradycji teatralnych Miasta i  ZLT. Spektakle 
są różnorodne. Trzy z nich będą typowo uliczne. Będą 
również dwa wydarzenia muzyczne. Rozpoczniemy 
“Szachami” czyli spektaklem, który był ostatnim wyda-
rzeniem artystycznym przed II Wojną Światową, odbył 
się w lipcu 1939 roku, były to Żywe Szachy. Zakończy-
my inscenizacją przygotowaną przez Zamościanina. 
Bardzo zapraszamy na wszystkie wydarzenia  - doda-
je kierownik programowy ZLT, Grażyna Kawala.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia 45. ZLT 
będzie można pobrać od 6 lipca w Zamojskim Do-
mu Kultury (ul. Partyzantów 3). Dodatkowo trze-
ba będzie wypełnić oświadczenie o stanie zdro-
wia.  Wymogi sanitarne narzucą też organizację 
widowni. Siedzenia będą w stosownej odległości 
i nie będzie ich można przestawiać.  Jeśli przepi-
sy do tej pory się nie zmienią, konieczne będzie 
także  badanie  temperatury widzów przed spek-
taklem. Wymagane będzie także zakrywanie no-
sa i ust. Od 17 lipca w związku z nowymi przepisa-
mi nakaz noszenia maseczek podczas oglądania 
spektaklów nie będzie obowiązkowy, zwiększy 
się też liczba osób, nadal obowiązkowe pozosta-
nie jednak zachowanie dwumetrowego dystansu 
społecznego.

Program 45. Zamojskiego Lata Teatralnego:

15. lipca –   Szachy – Balet Cracovia Danza 
w Krakowie, godz. 20.00, Rynek Wielki
22. lipca – Wiśniowy sad – Teatr Latarnia 
w Białymstoku, godz. 20.00, Park Miejski
29. lipca – Lament na placu Konstytucji – Te-
atr Polonia w Warszawie, godz. 21.00, Rynek 
Wodny
5. sierpnia – Makbet – Teatr Lalki i Aktora Ku-
buś w Kielcach, godz. 18.00, scena plenerowa 
na Rynku Wielkim
12. sierpnia – L̀ Estrada – Teatr Na Walizkach 
we Wrocławiu, godz. 18.00, Rynek Wielki
19. sierpnia- Komendianci – Teatr Pantomimy 
Mimo w Warszawie, godz. 20.30, Rynek Wielki
26. sierpnia – Zaginiony Zamość- koncert pio-
senek klezmerskich- Marta Bizoń z Zespołem, 
godz. 20.00, scena plenerowa na Rynku Wiel-
kim
2. września – Muzyka grecka “Rebetico”- Jor-
gos Skolias & Jarosław Bester,   godz. 20.00, 
scena plenerowa na Rynku Wielkim
12. września – Zagłada – Fundacja Banina 
z Lublina, godz. 19.30, Park Miejski



Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego 
w Zamościu, powraca od 8 lipca 2020 r. z Let-
nią Czytelnią Książki i  Prasy na Rynku Wod-

nym.

„Plenerowa 
biblioteka” dzia-
łać będzie do 30 
sierpnia przez 5 
dni w tygodniu (od 
środy do niedzie-
li). Korzystać z  niej 
mogą osoby w róż-
nym wieku – dzieci, 
młodzież, dorośli. 
W tym roku, oprócz 
możliwości poczy-
tania różnorodnej 
literatury, prowa-
dzony będzie rów-
nież kiermasz „sta-
rej” książki. 

– Inicjatywa 
utworzenia takie-
go miejsca, która 
zrodziła się w  roku ubiegłym, wyrosła z potrzeby 
stworzenia dodatkowej oferty także dla osób, któ-
re nie są „oczywistymi” odbiorcami bibliotek. Ma-

my nadzieję, że szczególnie w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie udowodni ona, że bibliote-

ki są naturalnym 
miejscem spo-
łecznym, wspie-
rającym, bez-
piecznym i  przy-
jaznym. Miej-
scem, w  którym 
można się wie-
le nauczyć, od-
kryć swoje ta-
lenty, rozwijać 
pasje i zaintere-
sowania. – pod-
kreślają organi-
zatorzy Letniej 
Czytelni Książ-
ki i Prasy.

Plenero-
wą bibliote-
kę na Ryn-

ku Wodnym odwiedzać można od śro-
dy do piątku w  godz. 11.00 – 18.00, w  sobo-
tę i  niedzielę w  godz. 12.00 – 18.00. Działal-
ność prowadzona jest zgodnie z  zasadami reżimu  
sanitarnego. 

Namysłowiacy grają na WodnymNamysłowiacy grają na Wodnym

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namy-
słowskiego w Zamościu powraca do dzia-
łalności artystycznej. Namysłowiacy przy-

gotowali dla swoich Słuchaczy cykl koncertów 
plenerowych na Rynku Wodnym. Pierwszy od-
był się w sobotę, 4 lipca.

Podczas koncertu pt. „Klasyka Inaczej” Namy-
słowiacy pod batutą Dyrektora Tadeusza Wicher-
ka zaprezentowali fragmenty znanych utworów 
klasycznych, m.in. Koncert fortepianowy a-moll 
Edvarda Griega, Tańce połowieckie Aleksandra 
Borodina. Nie zabraknie także współczesnych 
aranżacji Zbigniewa Małkowicza, m.in. Suity dla 
dzieci oraz Marsza napisanego przez Tadeusza 
Wicherka.

Dzięki połączeniu klasycznych utworów 
i  współczesnych aranżacji, pierwszy lipcowy kon-
cert plenerowy Orkiestry był okazją do świetnego 
spędzenia lipcowego wieczoru na Rynku Wodnym.

Kolejne koncerty odbędą się w soboty 11, 18 
i 25 lipca, zawsze o godz. 17:00.

Ze względu na wymagania i  przepisy, które 
nakłada na instytucje kulturalne prawo, wejście 
na teren koncertów są możliwe po pobraniu dar-
mowej wejściówki oraz oświadczenia, które trze-
ba uprzednio wypełnić. Należy wziąć ze sobą ma-
seczkę bądź przyłbicę ochronną. Teren wydarze-
nia jest odpowiednio oznaczony i  zabezpieczo-
ny, a Orkiestra zapewnia środki do dezynfekcji rąk.

Wejściówki na koncerty wraz z  oświadcze-
niami można pobierać w  biurze Orkiestry (ul. 
Partyzantów 2), na dwa dni przed terminem  
koncertu. 

Więcej informacji dotyczących działalności 
artystycznej Orkiestry podczas stanu epidemii 
znajduje się na stronie: namyslowiacy.pl/covid 
oraz na stronie Fb: fb.com/namyslowiacy.

45. ZLT45. ZLT

Powrót Letniej CzytelniPowrót Letniej Czytelni

Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55



Cenne malowidła ukryte pod tynkiemCenne malowidła ukryte pod tynkiem

Zmiany, zmiany, zmianyZmiany, zmiany, zmiany

Ostatni punkt kampaniiOstatni punkt kampanii

Podczas prac konserwatorskich 
przy rewitalizacji zabytkowe-
go budynku Akademii Zamoj-

skiej, w  kaplicy na parterze odkry-
to polichromie.

Jak wyjaśnia Lubelski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków w Lu-
blinie – są to malowidła utrzymane 
w  charakterze barokowym. Na skle-
pieniu i  ścianach widoczne są frag-
menty malarstwa iluzjonistycznego, 
są to dwa przedstawienia z życia św. 
Jana Kantego.

Teraz polichromiami zajmą się kon-
serwatorzy zabytków, którzy będą pra-
cować nad zabezpieczeniem, a następ-
nie konserwacją cennego odkrycia.

Na zamojskim Starym Mieście 
szykują się spore zmiany. Plac 
M. Stefanidesa i  Plac Wolności 

przejdą generalny remont, dzięki cze-
mu zyskają nowy, estetyczny wygląd. 
Zmodernizowana zostanie także uli-
ca Łukasińskiego (będzie miała nową 
nawierzchnię, znikną bariery architek-
toniczne). Na realizację tych projek-
tów Miasto otrzymało dofinansowa-
nie z  Funduszu Dróg Samorządowych. 
W środę (1.07) prezydent Andrzej Wnuk 
podpisał umowy z wykonawcą inwesty-
cji - spółką STRABAG.

– To dla nas niezmiernie ważne, ponie-
waż Plac Stefanidesa i Plac Wolności są, po-
za Rynkiem Wielkim, wizytówką miasta. 
Od wielu lat próbowaliśmy pozyskać pie-
niądze na te bardzo kosztowne inwestycje, 
które są warte ok. 17 mln zł, co jest rzadko 
spotykane jeśli chodzi o drogi. Na wysokość 
kosztów wpływa wiele elementów np. za-
kres konserwatorski, materiały, jakie zosta-
ną użyte do realizacji zadania, ale również 
ogrom prac związanych z przebudową ko-
lizji podziemnych - powiedział prezydent 
Zamościa Andrzej Wnuk.

„Remont konserwatorski- Prze-
budowa Placu Melchiora Stefanidesa 

(droga gminna nr 110594L) wraz z od-
cinkiem ulicy Łukasińskiego (droga 
powiatowa nr 3314L) od km 0+010,89 
do km 0+566,60 w Zamościu”.  

Projekt zakłada m.in. przywrócenie 
historycznego poziomu ulic poprzez li-
kwidację schodów przy Bramie Lubel-
skiej Nowej i Nadszańcu Bastionu VI. Uli-
ca Łukasińskiego będzie miała nową na-
wierzchnię z  kostki granitowej (warstwa 
ścieralna z  czerwonej kostki granitowej 
płomieniowanej), która poprzez różnico-
wanie kolorystyczne będzie wyznaczać 
strefy funkcjonalne, oddzielające ruch 
pieszy i  kołowy. Krawężniki zostaną zli-
kwidowane, by cała przestrzeń była po-
zbawiona barier architektonicznych.

Ruch samochodowy na ul. Łukasiń-
skiego będzie spowolniony, ruch pieszy 
i rowerowy będą traktowane prioryteto-
wo, zgodnie ze współczesnymi wymaga-
niami jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne.

Na terenie objętym projektem poja-
wią się m.in. elementy małej architektury: 
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 
kraty ochronne wokół drzew - wszystko 
utrzymane w stylistyce minimalistycznej, 
będącej tłem dla otaczającej przestrzeni.

Plac Stefanidesa i  ulica Łukasińskie-
go (na odcinku od ronda Jana Zamoy-
skiego do „ekonomika”) będą miały no-
we oświetlenie, a  zaprojektowane latar-
nie będą nawiązywać do charakteru Pla-
cu Stefanidesa. Całość uzupełnią nasa-
dzenia, będą to m.in. drzewa liściaste 
o kulistej koronie przeznaczone do prze-
strzeni miejskich, a  także bluszcze, krze-
wy, zieleńce. Zgodnie z zawartą umową, 
wykonawca ma czas na realizację zadania 
do 03.11.2021 r.

„Remont konserwatorski- Prze-
budowa Placu Wolności (droga gmin-
na nr 110595L) wraz z odcinkiem ulicy 
Kościuszki (droga gminna nr 110522L) 
od km 0+202,0 do km 0+308,0 oraz od-
cinkiem ulicy Okopowej (droga po-
wiatowa nr 3322L) od km 0+000 do 
km 0+180,70 w  Zamościu”. Całkowity 
koszt zadania: 4.284.965,55 zł. Dofi-
nansowanie: 2.570.979,00 zł.

Plac Wolności będzie miał m.in. no-
wą nawierzchnię kostki granitowej, któ-
ra swoją kolorystyką będzie nawiązywa-
ła do przebudowywanej ulicy Łukasiń-
skiego (o  czym piszemy wyżej) oraz no-
wą konstrukcję placu, oświetlenie (opra-
wy LED), monitoring i elementy małej ar-

chitektury (ławki, kosze na śmieci, stoja-
ki na rowery).

Podobny zakres zadań będzie reali-
zowany na ul. Kościuszki i ul. Okopowej- 
na odcinku od wlotu ronda Braci Poma-
rańskich do granicy pasa kolejowego do-
tychczasowa nawierzchnia będzie zastą-
piona nową, wykonaną z kostki granito-
wej. Projekt zakłada m.in. budowę ka-

nalizacji deszczowej, przebudowę sie-
ci oświetlenia ulicznego na typu LED 
i montaż elementów małej architektury: 
ławki, kosze na śmieci, słupki przystan-
kowe. Zgodnie z zawartą umową, wyko-
nawca ma czas na realizację zadania do 
05.11.2021 r.

źródło: UM Zamość

Prezydent Andrzej Duda przyjedzie do Zamo-
ścia. W  naszym mieście oficjalnie zakończy 
swoją kampanię wyborczą.

W  piątek, 10 lipca ubiegający się o  reelekcję 
prezydent Andrzej Duda odwiedzi Zamość. W na-
szym mieście ma wygłosić ostatnie, tuż przed roz-
poczynającą się następnego dnia ciszą wyborczą, 

przemówienie. Spotkanie wieńczące kampanię od-
będzie się w piątek, 10 lipca o godz. 22.30 na Rynku 
Wielkim w Zamościu. 

W  II turze wyborów, którą zaplanowano na 
niedzielę, 12 lipca, urzędujący prezydent zmierzy 
się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej - Rafałem 
Trzaskowskim.

Promesy z rąk premieraPromesy z rąk premiera

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Za-
mość w środę ( 1 lipca). Podczas spotkania 
w  Delegaturze Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Zamościu, szef rządu wręczył sa-
morządowcom z powiatu zamojskiego symbo-
liczne czeki z  dofinansowaniem z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego inicja-
torem jest prezydent Andrzej Duda. 

Fundusz Inwestycji Lokalnych to wsparcie 
dla samorządów w  czasie wychodzenia z  kry-
zysu spowodowanego pandemią koronawiru-
sa. Przekazane środki pozwolą powiatom, mia-

stom i gminom na prowadzenie inwestycji i uzu-
pełnienie wkładu własnego. Pieniądze te  mogą 
być przeznaczone na drogi, chodniki, przedszko-
la, szkoły, baseny, na każdą działalność inwesty-
cyjną. Jak podkreślił premier – środki te będą tak-
że wsparciem dla polskich małych i średnich firm, 
które wykonują inwestycje dla samorządów.

Powiat Zamojski otrzyma 19 588 433 złotych 
dla wszystkich samorządów gminnych, w  tym 
ponad 5 mln 600 tysięcy złotych dla samorządu 
powiatowego. W przypadku Miasta Zamość kwo-
ta dofinansowania to prawie 9,5 miliona złotych.

Inwestycje w ZZZInwestycje w ZZZ

Wicepremier, Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin odwie-
dził we wtorek (30.06) Zamojskie 

Zakłady Zbożowe. Wiceministrowi towa-
rzyszyli m.in. Prezes Zarządu Zamojskich 
Zakładów Zbożowych Spółka z  o.o. Da-
riusz Danilewicz, Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Michał Mulawa, 
Senator Jerzy Chróścikowski, Starosta 
Zamojski Stanisław Grześko, Poseł Sła-
womir Zawiślak, Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk, a także parlamenta-
rzyści i działacze PiS z naszego regionu.

- Realizujemy politykę uczciwej współpra-
cy pomiędzy producentami, firmami rolno-
-spożywczymi i dostawcami – powiedział wi-
cepremier Jacek Sasin na terenie Zamojskich 
Zakładów Zbożowych, które wkrótce przej-
dą gruntowną modernizację. Dzięki inwe-
stycji, wartej 10 milionów złotych, wzrosną 
m.in. możliwości magazynowe zakładów: 
z 55 do 65 tysięcy ton.

Modernizacja pozwoli też na podniesie-
nie wydajności z obecnych 100 do około 300 
ton na dobę. Skorzystają również dostawcy, 
czyli rolnicy indywidualni.

- Zboże, trafia do tych zakładów bez 
udziału pośredników i  pochodzi wyłącznie 
od polskich producentów. Dzięki temu rol-
nik otrzymuje dobrą cenę i  unika tego, co by-
wa zmorą producentów rolnych w Polsce - za-
granicznych sieci handlowych, nastawionych 
przede wszystkim na maksymalizację swoich 
zysków – powiedział wicepremier Jacek Sa-
sin. Równocześnie podkreślił znaczenie wo-
jewództwa lubelskiego jako spichlerza Pol-
ski i  doskonałego miejsca inwestowania 
w przemysł rolno-spożywczy.

Jacek Sasin zwrócił też uwagę na wpływ, 
jaki przyszła modernizacja firmy będzie mia-
ła na promocję polskich produktów. Cho-
dzi m.in. o  mąkę zamojską i  inne produkty 
opuszczające zakład. – Jestem przekonany 
o tym, że nie mamy się czego wstydzić, a ja-
kość naszych produktów zasługuje na uzna-
nie klientów – dodał.

Zamojskie Zakłady Zbożowe to ostatni 
pszenny młyn na terenie Polski wschodniej 
ze stuprocentowym udziałem Skarbu Pań-
stwa. Przetwarza 25 000 – 30 000 ton psze-
nicy rocznie. Po modernizacji zdolność pro-
dukcyjna wzrośnie do ok. 90 000 ton rocznie.
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Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55



Zamojskie Zakłady Zbożowe to ostatni młyn 
pszenny w  Polsce Wschodniej ze 100% 
udziałem Skarbu Państwa. Młyn działa nie-

przerwanie od 1987 roku, zatrudniając 70 pracow-
ników. Przedsiębiorstwo posiada zdolność przero-
bu 100 ton zboża w ciągu doby. Elewatory zbożo-
we w Zamościu i Tuczapach mogą pomieścić 55 ty-
sięcy ton zboża przerabianego na najwyższej jako-
ści mąkę.

Od około 15 lat, oprócz bieżących napraw, nie 
były przeprowadzane większe inwestycje w zakresie 
zamojskiego młyna i  elewatora. Elewator w  Tucza-
pach został zmodernizowany w 2018 roku. Skróciło 
to znacznie czas skupu zbóż w szczycie skupowym 
i umożliwiło potrojenie ilości skupowanego zboża.

Zamojskie Zakłady Zbożowe sprzedają 100% 
mąki produkowanej przez 33-letni młyn. Zapotrze-
bowanie na asortyment mączny z Zamościa jest ol-
brzymie i  wymaga zwiększenia wydajności młyna 
do 300 ton na dobę. Wysokojakościowe mąki od lat 
zdobywają uznanie konsumentów nie tylko lokal-
nych, ale także z terenu całego kraju. Pszenica sku-
powana przez ZZZ pochodzi od okolicznych rolni-
ków indywidualnych, z  których większość powra-
ca do naturalnych metod upraw bez stosowania na-
wozów sztucznych. Spółka skupując zboża lokalnie, 
nie korzysta usług pośredników obrotu zbożem, ani 
z surowców zagranicznych, przyczynia się do zacho-
wania równowagi ekonomicznej producentów rol-
nych, dbając przy tym o  terminowe wypłaty należ-
ności za skupione zboża. Ciężka praca rolników, ich 
wiedza, doskonałe gleby Zamojszczyzny oraz ol-
brzymie doświadczenie młynarzy to zawartość każ-
dego opakowania mąki z ratuszem. Kilkudziesięcio-
letnie doświadczenie młynarzy gwarantuje, że każ-
dy kilogram mąki jest najwyższej jakości, nie zawiera 
polepszaczy, a wypieki i potrawy są zawsze smacz-
ne. Wśród szerokiego asortymentu mąk piekarni-
czych, flagowym produktem jest „Mąka Zamojska”, 
która posiada certyfikat Ministerstwa Rolnictwa „Po-
znaj Dobrą Żywność”.

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na renomowa-
ne mąki z  Zamościa obliguje ZZZ do niezwłocznej 
modernizacji młyna i  trzykrotnego zwiększenia je-
go wydajności. Zarząd Zamojskich Zakładów Zbo-
żowych Sp. z  o.o. przewiduje ogłoszenie przetargu 
na sporządzenie dokumentacji i modernizację mły-
na jeszcze w  lipcu. Modernizacja zakłada podwyż-
szenie wydajności młyna w Zamościu do 300 ton na 
dobę, rozbudowę o 10 tysięcy ton magazynu z no-
woczesną suszarnią w  Tuczapach lub budowę no-

wego punktu skupowego z  powierzchnią magazy-
nową w  nowej lokalizacji.  Obecnie Zamojskie Za-
kłady Zbożowe przetwarzają 25 - 30 tysięcy ton 
zboża rocznie, a po planowanej modernizacji, zdol-
ność produkcyjna wzroście do 90 tysięcy ton rocz-
nie. Przewidywany koszt inwestycji to łącznie 10 mln 
złotych. Finansowanie inwestycji Zarząd ZZZ upatru-
je w kredycie inwestycyjnym, leasingu maszyn, środ-
kach pomocowych ze Skarbu Państwa oraz dokapi-
talizowaniu Spółki.

Aby zapewnić surowiec do produkcji mąki, 
Zarząd ZZZ wychodzi do rolników z propozy-
cją podpisywania umów handlowych na skup 
zboża oraz jego przechowywanie w  magazy-
nach rolników. Cena skupu będzie ceną rynko-
wąm negocjowalną na dzień podpisania umo-
wy. Spółka będzie także płacić 4 zł za tzw. tono 
miesiąc magazynowania zboża w silosach rol-
ników. Okres przechowywania pszenicy liczo-
ny jest w pełnych miesiącach. Taki „wynajem” 
powierzchni magazynowej od rolników zwięk-
szy zapasy zbożowe młyna bez konieczności 
inwestowania w  infrastrukturę magazynową. 
Rolnikom zaś, przysporzy dodatkowego do-
chodu z wykorzystania silosów, które po sprze-
daży plonów stałyby puste do kolejnych żniw. 
(Wzór umowy zamieszczamy na stronie obok).

30 czerwca 2020r. wizytę w  Zamojskich Zakła-
dach zbożowych złożył Wicepremier, Minister Akty-
wów Państwowych  Jacek Sasin. Wiceministrowi to-
warzyszyli m.in. Prezes Zarządu Zamojskich Zakła-
dów Zbożowych Spółka z  o.o. Dariusz Danilewicz, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał 
Mulawa, Senator Jerzy Chróścikowski, Poseł Sławo-
mir Zawiślak, Starosta Zamojski Stanisław Grześ-
ko, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, a  tak-
że parlamentarzyści i działacze PiS z naszego regio-
nu. Podczas wizyty, Minister Sasin podkreślił, że Za-
mojskie Zakłady Zbożowe dobrze realizują politykę 
rządu, która zmierza ku temu, aby polskie firmy, pol-
skie spółki Skarbu Państwa współpracowały z  pol-
skimi dostawcami i były kołem zamachowym rozwo-
ju polskiego biznesu oraz spółek państwowych. Mi-
nister Jacek Sasin złożył deklarację przekazania po-
trzebnych na realizację inwestycji 10 mln złotych po-
chodzących z budżetu państwa.

Realizacja inwestycji to korzyść dla regionu 
w  postaci planowanego zwiększenia zatrudnienia, 
wsparcia lokalnych producentów, ale także umac-

nianie fundamentów dla dalszego rozwoju Zamoj-
skich Zakładów Zbożowych oraz promowanie pro-
duktów lokalnych na rynku krajowym i  zagranicz-
nym. To wreszcie wymierna korzyść w postaci pod-
wyższenia majątku Skarbu Państwa.

Po zrealizowaniu zamierzonych inwestycji, Spół-
ka będzie mogła skutecznie wpływać na ceny na ryn-
ku zbożowym województwa lubelskiego, dając jed-
nocześnie gwarancję zbytu surowca po atrakcyjnych 
dla rolników cenach. Dzięki stale rosnącemu popy-
towi na wyroby gotowe Zamojskich Zakładów Zbo-
żowych, przedsiębiorstwo zyska możliwość szybkie-
go wzrostu produkcji i sprzedaży. Większa produkcja 
i  większą sprzedaż to gwarancja umocnienia pozy-
cji biznesowej Zamojskich Zakładów Zbożowych na 
rynku krajowym skupu zbóż.

Planowana wielka rozbudowa młyna nie ozna-
cza wcale totalnej komputeryzacji procesu produk-
cyjnego, a co za tym idzie ograniczenia zatrudnienia. 
Sposób produkcji pozostanie tradycyjny, ale zwięk-
szy się wydajność produkcyjna. Władze ZZZ wie-
dzą, że za doskonałym produktem stoją ludzie a nie 
komputery. Nowoczesne rozwiązania służą jedynie 
usprawnianiu produkcji i  ułatwianiu pracy młyna-
rzy znających doskonale sztukę robienia dobrej, ja-
kościowej mąki. Warto podkreślić, że sytuacja zwią-
zana z  Covid 19 nie dotknęła pracowników, a  Za-
rząd zapewnia, że to nie ulegnie zmianie. Wzmożo-
ny popyt na mąkę zaowocował podwyżkami pensji 
i  wszystko wskazuje na to, że kolejne podwyżki są 
bardzo realne.



10 mln zł dla Zamojskich Zakładów Zbożowych10 mln zł dla Zamojskich Zakładów Zbożowych

Zamojskie Zakłady Zbożowe to ostatni młyn pszenny w Polsce Wschodniej 
ze 100% udziałem Skarbu Państwa.

Jacek Sasin złożył deklarację przekazania potrzebnych na realizację inwestycji 
10 mln złotych pochodzących z budżetu państwa. 



1. Towar:
Pszenica konsumpcyjna z roku zbiorów 2020. Towar wyprodukowany we własnym gospodarstwie

2. Ilość:……… (+/-5%) słownie : ……………………………………….   

3 .Cena
wg cennika skupu Nr………….z dnia ……………..dla pszenicy konsumpcyjnej obowiązującego w Spółce w dniu podpisania umowy. 
Cena gwarantowana: ……….......….. zł/tonę netto (słownie: ………….................…… zł za tonę netto )                         . 

Ostateczną ceną zakupu zakontraktowanej pszenicy jest cena określona cennikiem skupu obowiązującym w Spółce w dniu fizycznej dostawy pszenicy do magazynu Kupującego spełniająca kryteria jakościowe dla da-
nej partii pszenicy. Podstawowa cena zakupu nie może być niższa niż gwarantowana cena z dnia podpisania umowy. W przypadku podstawowej ceny pszenicy obowiązującej w dniu sprzedaży niższej niż cena gwaran-
towana,, zastosowanie w zakupie  posiada cena gwarantowana

4. Termin realizacji: 
od ……...…… – do ……...…….r   podać dzień/miesiąc dostawy zboża                          

5. Jakość:
Parametry jakościowe wymagane dla danej partii pszenicy:
Wilgotność    nie więcej niż 14,50 %
Wyrównanie ziarna   nie mniej niż 76,0 % lub
Gęstość ziarna    nie mniej niż  76,0 kg/hl
Zawartość glutenu    nie mniej niż 28,0% lub
Białko     nie mniej niż 13,50 %   
Liczba opadania    nie mniej niż 250 sek
Zanieczyszczenia ogółem   nie więcej niż 6,00%
w tym nieużyteczne   nie więcej niż 2,0%
nasiona szkodliwe, ziarna  porażone śniecią  nie więcej niż 0,50%
sporysz     nie więcej niż 0,05%
ziarna innych zbóż    nie więcej niż 1,0%
przytulia    nie więcej niż 4 szt./100g
Ziarno zdrowe, typowego koloru, wolne od żywych i martwych szkodników zbożowych, pleśni, obcych zapachów oraz nie porażone śniecią. Nie modyfikowane genetycznie. Pobieranie prób dla zbóż zgodnie z PN-EN ISO 
24333:2012, PN-R-74010:1970; Ocena organoleptyczna dla zbóż zgodnie z PN-R-74013:2012; oznaczenie wilgotności zgodnie z PN-90/A/74009, oznaczenie gęstości ziarna w stanie zsypnym zgodnie z PN-ISO-7971-3:2010, 
oznaczenie wyrównania ziarna zgodnie z BN-88-9131-04, oznaczenie liczby opadania zgodnie z PN-ISO-3093:2007, oznaczanie białka, zawartości glutenu, określenie wskaźnika sedymentacji – technika NIR za pomocą 
aparatu Inframatic, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń dla pszenicy zgodnie z PN-69/R-74016 wgBN-88/9131-04.

6. Warunki dostawy: 
DAP - koszt transportu do punktu skupu Kupującego, elewator zbożowy w Zamościu, ul. Kilińskiego 77, po stronie Sprzedającego. Sprzedający dokona awizacji pojazdów podając Nr rejestracyjny pojazdu i nazwisko kie-
rowcy. Kierowca będzie posiadał prawidłowo wystawiony dokument WZ z określeniem właściciela pszenicy, odbiorcy pszenicy oraz Nr umowy .

7. Płatność:
Przelew – 100% płatności po realizacji całości kontraktu, w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury VAT.

8. Ustalenia dodatkowe:
• Ocena jakości pszenicy wg laboratorium Kupującego na jego urządzeniach do badania jakości pszenicy, posiadających ważne świadectwa atestacji. Waga dostawy wg wagi Kupującego posiadająca ważne świadec-

two atestacji.
• W przypadku gdy pszenica nie spełni wymogów jakościowych określonych w pkt 5- Jakość, kwalifikującą ją do zakupu jako pszenica konsumpcyjna, Kupujący zaproponuje Sprzedającemu inną cenę zakupu zgod-

ną z cennikiem skupu obowiązującym u Kupującego w dniu dostawy, uwzględniającą parametry jakościowe danej partii pszenicy. W przypadku nie zaakceptowania przez Sprzedającego nowej, zaproponowanej mu 
przez Kupującego ceny, Kupujący odmówi zakupu danej partii pszenicy.

• Za przechowanie określonej w pkt. 2 ilości pszenicy, do terminu określonego w pkt. 4 Kupujący zapłaci  Sprzedającemu stawkę 4,00 zł netto za 1 tono miesiąc przechowywania pszenicy w swoim maga-
zynie. Okres przechowywania liczony jest za każdy pełny miesiąc od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc deklarowanej sprzedaży pszenicy. Kwota należna za prze-
chowywanie pszenicy (stawka x ilość miesięcy) zostanie dodana do ceny netto za 1 tonę którą dostawca otrzyma w dniu fizycznej sprzedaży pszenicy wg cennika obowiązującego w dniu sprzedaży. Tak okre-
ślona cena jest ostateczna i wiążąca strony umowy. 

• Obecność w dostawie pszenicy szkodników magazynowych żywych lub martwych , lub stwierdzenie obcego zapachu , dyskwalifikuje daną dostawę i Kupujący odmówi zakupu danej partii pszenicy. 
• W przypadku nie wykonania umowy przez Sprzedającego, w tym za nie sprzedanie całości lub części towaru w terminie określonym w niniejszej Umowie, jeśli nie uzgodniono inaczej, Sprzedający zapłaci Kupujące-

mu karę umowną w wysokości 10% wartości towaru nie sprzedanego, w cenie określonej w niniejszej Umowie wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Kupu-
jący zastrzega sobie prawo obciążenia Sprzedającego wartością poniesionej szkody oraz dokonanie potrącenia należności ze wszelkimi zobowiązaniami wobec Sprzedającego. 

• Zapłata należności za sprzedaną pszenicę nastąpi przelewem na konto bankowe Sprzedającego w terminie oznaczonym w pkt 7 – Płatność.

9. Inne warunki
• Sprzedający oświadcza, że do bezpośredniego suszenia pszenicy nie zostały zastosowane następujące paliwa: koks ponaftowy, mieszane odpady komunalne, odpady przemysłowe, oleje recyklingowe, oleje silnikowe 

i hydrauliczne, smary. Ponadto gwarantuje, że względem towaru zostały zachowane wymagane okresy karencji dotyczące stosowania środków ochrony roślin, zostały zachowane zasady higieny osobistej i infrastruk-
tury technicznej przy zbiorze a przechowanie towaru odbywało się suchych, szczelnych magazynach, które są regularnie czyszczone i dezynfekowane, przy zachowaniu ochrony DDD. 

• Sprzedający oświadcza, że pszenica sprzedana w ramach wykonania niniejszej umowy sprzedaży jest zgodna z wszelkimi przepisami prawa, w szczególności unijnymi, dotyczącymi GMO oraz bezpieczeństwa żywno-
ści/pasz, mającymi zastosowanie w chwili zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

• Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowany w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, właściwym ze względu na prowadzenie działalności, zgodnie z wymaganiem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r w spra-
wie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących i wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 106, 
poz. 730)

• Sprzedający oświadcza, że jako podmiot działający na rynku pasz, podlega wymaganiom określonym w Rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r ustanawiającym 
wymagania dotyczące higieny pasz, jest zarejestrowany u właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

• Sprzedający oświadcza, że w uprawie pszenicy zaoferowanej do sprzedaży stosowane były zasady Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administratorem przekazanych danych osobowych są Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o., z siedzibą w Zamościu, przy ul. Kilińskiego 77. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych w Zamojskich Zakładach Zbożowych Sp. z o.o. pod adresem poczty elektronicznej: iod_inspektor@wp.pl. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora dostępna 
jest również na stronie internetowej www.zzz.com.pl .
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Sprzedającego jest zawarcie umowy oraz ochrona żywotnych interesów Administratora oraz innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administra-
tora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem zawarcia umowy handlowej. Podane przez Sprzedającego dane osobowe są przetwarzane na potrzeby zawarcia i realizacji przedmiotowej umo-
wy, informowania o  bieżącej działalności i ofercie oraz rozstrzygania sporów i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w ce-
lu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie  zostaną usunięte lub zanonimizowane. 
Dane z monitoringu wizualnego, funkcjonującego na terenie Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o przechowywane są przez okres 2 tygodni.
Przedsiębiorstwo Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o nie przewiduje udostępniania danych osobowych Sprzedającego podmiotom innym, niż te, którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe (np. biuro 
rachunkowe, kancelaria prawne, podmioty wykonujące usługi przewozowe), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) lub tym podmiotom, które są prawnie 
uprawnione do uzyskania informacji. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje na podsta-
wie danych osobowych, w tym dokonywać profilowania.
Sprzedający ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Sprzedający ma prawo wniesienia 
skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

11. Postanowienia końcowe
• Niniejsza umowa nie jest umową kontraktacji. Dotyczy określonej partii pszenicy.
• Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
• Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd miejscowo właściwy dla Kupującego.
• Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 Kupujący                                                                                                                                    Sprzedający 

UMOWA HANDLOWA Nr 00/SSOR/2020 
z gwarantowaną minimalną ceną zakupu.

 …………………r w Zamościu

Kupujący: 
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o.
ul. Kilińskiego 7722-400 Zamość
Bank: PEKAO S.A.
Nr konta: 70 1240 5497 1111 0010 7431 6354
NIP: 922-00-10-927 
……………………… – Prezes Zarządu
……………………… – V-ce Prezes Zarządu 

Sprzedający:
……………….....….…………..

zam……………………………. 
…………………........………….
NIP: ………….......…………….
reprezentowana przez ………………………………właściciel  

mailto:iod_inspektor@wp.pl
http://www.zzz.com.pl


SPRZEDAM
 X Działka budowlana 77 ha, 
Łabunie, ul. Lipowa, gaz, 
woda, prąd. Tel. 795 949 
510

 X Pole o pow. 2,39 ha, Mini-
strowka, gm. Miączyn. Tel. 
797 457 512

 X Las 1 ha w Krasnobrodzie, 
atrakcyjne miejsce, różne 
drzewa. Tel. 574 235 637

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

 X Sprzedam działkę budow-
laną 22 ary, ul Włościaska. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Roz-
łopach, cena wolnorynko-
wa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szo-
pinku – Hrubieszowska. 
Tel. 602 375 751

 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. 
Na Roztoczu. Tel 508 874 
307

 X Domek 30 m² na ogrodzo-
nej działce, przył. Woda, 
kanalizacja. Działki bu-
dowlane 0,31 ha; 0,2 ha. 
Tel. 515 796 951

 X Dziełka budowlana 0,31 
ha. Tel. 515 796 951

 X Dom piętrowy na działce 
15-arowej, wykończony, 
do zamieszkania, Płoskie. 
Tel. 607 934 520

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-
kojowe do remontu na 
os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 
50m2 na Orzeszkowej lub 
Peowiaków może być do 
remontu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
okolicach Wyszyńskiego w 
Zamościu. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we powyżej 60m2 w Zamo-
ściu w okolicach ul Wyszyń-
skiego. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie w Za-

mościu. Jeden lub dwa 
pokoje. tel. 516 877 739

 X Kupię pole w Gminie Za-
mość. Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z dział-
ką do zamieszkania w Za-
mościu lub okolicy, cena 
do 80 tys., ewentualnie 
mieszkanie. Tel. 739 409 
674

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

WYNAJMĘ 
 X Kawalerka umeblowana - 
3 piętro, 31 mkw. Zamość, 

ul. Kiepury - obok ZUS, tel. 
600 265 531 (po 15:30)

 X Mieszkanie po remon-
cie z nowym sprzętem 
agd 50m na I piętrze. 
Cena 1100zł+opłaty. Tel 
695069461

 X Wynajmę odremontowa-
ne mieszkanie z energo-
oszczędnym sprzętem, 
zmywarka, pralka itd tel. 
695 069 461

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę pokój dla dziew-
czyn w Zamościu, obok II 
LO, tanio. Tel. 662 475 848

 X Ul. Redutowa 2, I piętro, 37 
m² do wynajęcia. Tel. 505 
154 117

 X Wynajmę kawalerkę od 
01.08.2020 r. na Osiedlu 
Planty. Tel. 533 939 303

 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Tel. 733 852 208

 X Wynajmę lokal 50 m², 
świetna lokalizacja, przy 
ul. Hrubieszowskiej i Hop 
Stop. Tel. 697 062 609.

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 
45m2 piętro 1, ulica Orz-
eszkowej, po remoncie na 
większe od 50-67m2 na-
jlepiej po remoncie, tel 
508 87 43 07

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!

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 
piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

 X Nowy dom w Zawadzie, działka 
0,14ha, cena 385 tys. zł.

 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagro-
dowa, cena 420 tys. zł.

 X Mieszkanie M3 Zamość ul. Brzozo-

wa piętro 3/4, cena 197 tys. zł
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikor-

skiego, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Włościańska i ul. Zagro-
dowa

 X Działki budowlane w Łabuniach, 
Łabuńkach Pierwszych, Jatutowie 
i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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NIERUCHOMOśCI

REKLAMA 

SPRZEDAM
 X Kask motocyklowy, bluza 
motocyklowa, walizka na 
kółkach. Tel. 664 454 930

 X Żyrandol ramienny, ro-
werki dziecinne, rower 
„góral”. Tel. 664 454 930

 X Wózek inwalidzki, meble 
ogrodowe PCV stół + 6 
foteli. Tel. 664 454 930

 X Dywan wełniany 
3,25x2,30 - 3,40x2,40- 
4x3, orzechy włoskie. Tel. 
664 454 930

 X Wózek dziecinny składa-
ny, walizki na kółkach, 
biurko. Tel. 664 454 930

 X Sprzedam kpl. Wersalka 
+ 2 fotele, 2 pufy, c. 100 
zł. Tel. 505 914 877

 X Sprzedam podgrzewacz 
gazowy do wody marki 
Junkers, c. 150 zł. Tel. 505 
914 877

 X Sprzedam pompę szam-
bówkę, c. 250 zł. Tel. 505 
914 877

 X Spawarka 3 – fazowa, na 
wózku, cena 350 zł, stan 
bdb. Tel. 665 295 934

 X Sprzedam kpl. mebli, 
skóra, c. 1600 zł. Tel. 791 
212 903

 X Koksik 220 kg. Tel. 721 
519 896

 X Szafa dwudrzwiowa dę-
bowa, komoda dębowa, 
cena 500 zł (razem). Tel. 
668 566 718

 X Rowery: Orkan (mę-
ski) nieużywany, Gazela 
(damka), inne, używane. 
Tel. 721 519 896

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

 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

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

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

KUPIĘ
 X Kupię kompresator 200 
l+, glebogryzarkę 100 

cm. Tel. 664 011 653
 X Kupie rynny dachowe z 
odzysku. Tel. 602 194 063

 X Drzwi wewnętrzne, pra-
we, 2 szt., proszę dzwo-
nić wieczorem. 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 drew-
niany, na działkę. Tel. 720 
742 461

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

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes kil-
kuletni. Tel. 793 061 934

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-
chennych, używa-
nych. Za darmo lub za 
symboliczną opłatę. 
Tel. 84 538 95 22

Różne
KUPIĘ MIESZKANIE  

W ZAMOŚCIU
 MOŻE BYĆ DO REMONTU

PŁACĘ GOTÓWKĄ
TELEFON: 661 793 930

UKŁADANIE  
KOSTKI  

BRUKOWEJ  
ORAZ  

DOCIEPLENIA  
BUDYNKÓW.  

TEL. 690 400 599 

KOMUNIE, 
CHRZCINY 

– WOLNE TERMINY 2020R.  
RISTORANTE
 “JĘDREK”. 

TEL. 84 639 99 37,    
         693 128 927”

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

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. 

Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55



REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

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

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

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

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

 X Wynajem młyn Nie-

wirków, około 400m2
 X Połowa domu 
na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

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

 X Dom wolnostojący, 
Skokówka, pow. 115 
m, na działce 1061 
metrów. Cena 370 
000

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Dam pracę. Opieka nad 
starszą osobą (81lat) z 
zamieszkaniem i wyży-
wieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888988582 w 
Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pra-
cownika ogólnobudowla-
nego, tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie panele płyta 
k\g inne remonty tel. 799 
946 860

 X Szukam przy pracach wio-
sennych. Tel. 88 177 84 21

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzą-
tacz, ochroniarz, może być 
na pół etatu, posiadam 
ubezpieczenie o niepeł-
nosprawności, umiarko-
wanej. Tel. 725 161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

 X Kombajn Class Corshr, 
spawarka tranzyt, ma-
giel. Tel. 606 658 478

 X Ciągnik C360, rozsiewacz 
Kos, sieczkarnia do kuku-
rydzy. Tel. 792 251 459

 X Hak Golf II 3d, wąski zde-
rzak, 407 winter sport 3B 
225/50 R17 2x. Tel. 84 61 
86 358

 X Claas Dominator 76, pra-
sa duża bele 150/150, 
volger na pasy, prasa na 
kostki John Deere 31 30, 
Zetor 2222. Tel. 694 931 
193

 X Sprzedam kombajn In-
ternational 431, tanio. 
Tel. 692 796 377

 X Sprzedam opryskiwacz 
350 l. z mieszadłem, roz-
rzutnik do nawozu Kłos, 
zgrabiarka do siana 7 
rzędowa, kultywator gru-
dziądzki 2,2 m, brony cią-
gnikowe 5m, talerzówka 
2x 10 talerzy +wałki, stan 
bdb. Tel. 501 122 568

 X Sprzedam motocykl Iż 
1956 r. Tel. 514 509 091

 X UAZ 469B, benzyna, 
gaz, 2500 cm3, rok prod. 
1987. Tel. 602 375 751

 X Zamienię przyczepę 
bruns 3,5 t. na przyczep-
kę na wozie do ciągni-
ka, sprzęt rolniczy, becz-
ki/ wodę 600 l. Tel. 515 

796 951
 X Przyczepka samocho-
dowa “SAM”, mocna oś z 
Żuka, bez dokumentów, 
betoniarka 150 l, czer-
wona, stan bdb., słoma - 
bele. Tel. 515 796 951

 X Motocykl Panonia 250 
rok 1966, jeden właści-
ciel, z papierami, kom-
pletna. Tel. 660 358 211

 X Romet (komar 3) rok 
1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Przyczepa lekka sam., za-
rejestrowana, sprawna 
tech. Tel. 660 358 211

 X Zamienię przyczepę 

“BRUNS”, ład. 3,5 t, opony 
20stki na przyczepkę na 
wozie, przystosowana do 
ciągnika. Tel. 515 796 951

 X Sprzedam Mazda 323 1.3 
kat, stan dobry - opłaco-
na. Tel. 694 468 517

 X Felga samochodowa 15 
RT60, 4x100, 1 szt, c. 60 
zł. Tel. 519 106 797

 X Tanio sprzedam Renault 
Clio, diesel 1,5, rok 2006. 
Tel. 660 358 211

 X Sprzęt rolniczy. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam siewnik zbo-
żowy 2x13 do ciągnika, 
garażowany. Tel. 694 887 
911

 X Audi A6 2496,00 cm3, 
114 ,00 kw, 2001 r. TDI, c. 
7500 zł, Zamość. Tel. 691 
096 323

 X Honda CRV 1973 cm3, 

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55

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

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#28, 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 rozwią-

zanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia 

na Solnym”, mieszczą-
ca się przy ulicy Sol-

nej 3 w Zamościu.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 

 X Szukam atrakcyjnej Pani 
na wakacyjny wyjazd 
nad Bałtyk i Kaszuby, 
wiek do 53 lat. Tel. 797 
457 512

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno – desan-
towej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na 
wsi, z dala od cywilizacji. 
Tel. 507 530 822. Jędrzej.

 X Kawaler lat 51, poszuku-
je dziewczyny do lat 55, 

może być wdowa, Tel. 
695 968 316

 X 62 letnia z nadwagą po-
zna wolnego Pana 60+. 
Tel. 782 488 541

 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 
pannę w stosownym 
wieku w celu założenia 
rodziny. Tel. 697 116 785

TOWARZYSKIE

Jesteś seniorem, mieszkasz na terenie Zamościa i masz problemy z poruszaniem a chcesz zagłosować?  Zadzwoń po bezpłatny transport  tel. 84 1-94-55


