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Trwa nabór do miejskich przed-
szkoli. Podobnie jak w przy-
padku naboru do szkół pod-

stawowych, potrwa do 30 kwiet-
nia. Rekrutacja do przedszkoli miej-
skich i publicznych szkół podsta-
wowych Miasta Zamość jest prowa-
dzona z  wykorzystaniem elektro-
nicznego systemu naboru.

Szczegółowe informacje doty-
czące zasad prowadzenia postępo-
wania rekrutacyjnego dzieci na  rok 
szkolny 2021/2022 zamieszczono na 
stronach internetowych poszczegól-
nych placówek.

Rodzice kandydatów, wypełnia-
jący dokumenty o przyjęcie dziecka 
do przedszkola miejskiego lub szko-
ły podstawowej, mogą zrobić to  na 
dwa sposoby:

1.             elektronicznie: na stronie 
www.nabor.pcss.pl/zamosc , – na-
leży wypełnić odpowiednie doku-
menty w systemie informatycznym 
i po podpisaniu, dokumenty nale-
ży zeskanować lub zrobić zdjęcia a 
następnie można je wysłać elektro-
nicznie, korzystając z nowej funk-
cjonalności systemu nabór, zgodnie 
z instrukcją zamieszczoną na stronie 
placówki. Komplet podpisanych do-

kumentów, należy dostarczyć do wy-
branej placówki,

2.             w formie papierowej (for-
mularze dostępne na stronie naboru, 
w przedszkolach miejskich i szkołach 
podstawowych) – należy wypełnić i 
po podpisaniu przez oboje rodziców 
złożyć w wybranej placówce.

Rodzice dzieci, uczęszczających 
do przedszkoli miejskich w Zamo-
ściu w roku szkolnym 2020/2021, zo-
bowiązani są do złożenia deklara-
cji kontynuacji uczęszczania dziecka 
do przedszkola, aby ich dzieci mogły 
kontynuować wychowanie przed-
szkolne w roku szkolnym 2021/2022. 
Niezłożenie deklaracji w termi-
nie wskazanym w harmonogramie, 
oznacza konieczność ponownego 
przystąpienia do procesu rekrutacji.

Kto może ubiegać się o przyjęcie 
do przedszkola?

W procesie rekrutacyjnym 
uczestniczą dzieci zamieszkałe na 
terenie miasta Zamość, które w roku 
szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały 
do przedszkoli publicznych lub chcą 
zmienić przedszkole.  Kandydaci za-
mieszkali poza terenem miasta Za-
mość mogą być przyjęci do publicz-

nego przedszkola, jeżeli po przepro-
wadzeniu postępowania rekrutacyj-
nego i  uzupełniającego Miasto na-
dal dysponuje wolnymi miejscami w 
tym przedszkolu.

 DZIECI  3 – 5 letnie (rok uro-
dzenia 2018 – 2016) 

Od 1 września 2017 roku, dzieci 
w wieku 3 - 5 lat mają prawo do ko-
rzystania z wychowania przedszkol-
nego w przedszkolu publicznym.

DZIECI  6 – LETNIE (rok uro-
dzenia 2015)

W roku szkolnym 2021/2022 
obowiązkiem odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego ob-
jęte będą wszystkie dzieci urodzone 
w  2015 r. Obowiązek ten rozpoczy-
na się z dniem 1 września 2021 r., tj. 
początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w  którym dziecko 
kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, 
dziecko w wieku 6 lat jest obowią-
zane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w  przedszkolu. Dzieci 
w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie 
miasta Zamość będą miały zapew-
nione miejsca w przedszkolach.

Do klasy pierwszej przyjmowa-
ne są dzieci urodzone w 2014 r. Dzie-
ci zamieszkałe w obwodzie szkoły 
przyjmowane są z urzędu do szkoły 
obwodowej.

Jeżeli rodzice zdecydują się na 
wybór szkoły obwodowej, składają 
do dyrektora tej szkoły wypełniony 
i podpisany formularz „zgłoszenia” i 
wypełniają oświadczenie o miejscu 
zamieszkania kandydata.

Dzieci zamieszkałe poza obwo-
dem danej szkoły mogą być przyję-
te, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami, po przeprowadzeniu po-
stępowania rekrutacyjnego.

Rodzice wypełniają wniosek 
oraz oświadczenia potwierdzają-
ce spełnianie kryteriów. Komplet 
podpisanych dokumentów, nale-
ży dostarczyć do sekretariatu szkoły 
pierwszego wyboru.

W Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym 8.04.2021r. 
odbyła się wideokonfe-

rencja, której tematem były sty-
pendia artystyczne Marszał-
ka Województwa Lubelskiego. 
W tegorocznej edycji stypendia, 
w wysokości 1000 złotych brutto, 
dla osób zajmujących się twór-
czością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad za-
bytkami przyznano łącznie 145 
osobom.

W wideokonferencji uczestni-
czyli: marszałek Jarosław Stawiar-
ski, dyrektor Departamentu Kultury, 
Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 
Bożena Ćwiek oraz trzy stypendystki; 
Zuzanna Budzyńska (24 latka z Ra-
dzynia Podlaskiego, gra na skrzyp-
cach), Wiktoria Gil (uczennica klasy 
VIII SP w Skierbieszowie. Uczęszcza 

na zajęcia koła plastycznego w Sto-
warzyszeniu „Drukarnia Wyobraźni” 
w Zamościu) i Hanna Kudła (uczen-
nica klasy III SP Podstawowej nr 7 
im. Adama Mickiewicza w Zamościu. 
Uczęszcza również na zajęcia koła 
plastycznego).

- Wręczając stypendia artystycz-
ne, chcemy docenić talent i pracę mło-
dych ludzi, którzy inwestują w siebie, 
rozwijają swoje zainteresowania i pa-
sje, odnosząc przy tym wiele sukce-
sów krajowych i międzynarodowych - 
powiedział Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

- Moim tegorocznym celem 
jest propagowanie polskiej muzy-
ki. Mam w planach kilka koncer-
tów zagranicznych, ale nie wiem 
czy uda mi się wyjechać ze względu 
na zmieniającą się sytuację epidemio-

logiczną - dodała Zuzanna Budzyń-
ska

- W tym roku będę starto-
wała do Liceum Plastyczne-
go. Chciałabym się tam dostać 
i realizować swoje plany. Chcę zostać 
grafikiem - powiedziała z kolei Wik-
toria Gil. 

- Najbardziej lubię malować fanta-
styczne rzeczy, te które podpowiada mi 
wyobraźnia. W przyszłości chciałabym 
rozwijać swój talent i malować coraz le-
piej - podsumowała najmłodsza z gro-
na zaproszonych na spotkanie z Mar-
szałkiem stypendystek, Hania Kudła

Stypendia artystycz-
ne województwa lubelskie-
go przyznawane są od 2013 roku 
w siedmiu kategoriach: muzyka, pla-
styka, fotografia, teatr, film, literatu-
ra, opieka nad zabytkami.

W tym roku na stypendia woje-
wództwo lubelskie przeznaczy kwo-
tę 145 tysięcy zł (250 zł × 4 miesiące tj. 
1000 zł dla jednej osoby). Spośród 172 
zgłoszeń Komisja pozytywnie oceni-
ła i zakwalifikowała 145 kandydatów.

Stypendialna forma pomocy fi-
nansowej ma na celu wsparcie roz-
woju umiejętności artystycznych 
zwłaszcza ludzi młodych, ale ma tak-
że na uwadze osoby zajmujące się 
upowszechnianiem kultury i opie-
ką nad zabytkami. O stypendium 
mogą się ubiegać m.in. państwo-
we i samorządowe instytucje kul-
tury, instytucje artystyczne, szkoły 
i uczelnie wyższe oraz orga-
nizacje pozarządowe prowa-
dzące działalność statutową 
w zakresie kultury i sztuki.

Źródło:  
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Trwa 8. edycja kampanii dobroczynnej Ki-
lometry Dobra. Jest to wyjątkowa ini-
cjatywa, zrzeszająca organizacje poza-

rządowe z całej Polski, które zbierają środ-
ki na realizację celów społecznych. Organiza-
cje rywalizują między sobą w wysokości ze-
branych kwot ale jednocześnie każda z nich 
wygrywa, ponieważ wszyscy uczestnicy zdo-
bywają środki dzięki którym mogą wspierać 
swoich podopiecznych: chorych, dzieci i oso-
by starsze; budować świetlice integracyjne, 
czy tworzyć Warsztaty Terapii Zajęciowej. W 
akcji udział bierze Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną Koło w Zamościu, którego celem jest ze-
branie środków na remont i adaptację budyn-
ków należących do Stowarzyszenia oraz dzia-
łania prowadzone w placówkach na rzecz dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej intelektual-
nie. Kampanię wspierają znani i lubiani amba-
sadorzy, m.in.  Wiktoria Gąsiewska, Krzysztof 
Ibisz, czy Beata Ścibakówna.

Kilometry Dobra to kampania społeczna, 
jednocząca różnorodne organizacje pozarządo-
we z całej Polski we wspólnym celu, jakim jest 
zbieranie środków na realizację ich misji.  Przez 
trzy miesiące trwania akcji, każdy uczestnik zbie-
ra fundusze na swój wyznaczony cel społeczny. 
Ostateczny kształt działań zależy od uczestni-
ków, pojawiają się kiermasze rękodzieła, licyta-
cje fantów przekazanych przez sympatyków czy 
tradycyjne zbiórki do puszek. W ciągu siedmiu 
dotychczasowych edycji Kilometrów Dobra, do 
fundacji i stowarzyszeń trafiło ponad 5,7 milio-
nów złotych, dzięki którym zrealizowano 220 
projektów społecznych wspierających m.in. oso-
by chore, niepełnosprawne, czy starsze. 

Rywalizacja, w której każdy wygrywa 

Tak o idei Kilometrów Dobra mówi pomysło-
dawca kampanii, Robert Kawałko – Prezes Pol-
skiego Instytutu Filantropii: Kampania integruje 
i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla 
wspólnego dobra. Pragniemy razem zbierać pie-
niądze dla potrzebujących, zarażać Polskę zapa-
łem do pomagania. Organizacje rywalizują mię-
dzy sobą, próbując zebrać jak największą kwo-
tę na realizację wyznaczonych celów. Element 
współzawodnictwa mobilizuje do aktywnego 
działania – każdy uczestnik chce zebrać jak naj-
więcej środków. Ostatecznie jest to rywalizacja, w 
której wygrywa każdy, ponieważ wszystkie orga-
nizacje zdobywają fundusze na realizację swoich 
celów i wsparcie podopiecznych.

Szesnastu wspaniałych

Obecnie w kampanii udział bierze szesna-
ście organizacji z całej Polski. Są to fundacje i 

stowarzyszenia od lat działające na rzecz po-
trzebujących, m.in. osób niepełnosprawnych, 
dzieci z autyzmem, seniorów czy osób potrze-
bujących wsparcia prawnego i psychologicz-
nego. Kolejny rok z rzędu uczestnikiem kampa-
nii "Kilometry Dobra" jest Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością In-
telektualną Koło w Zamościu, które  działa na 
rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i ich rodzin. W ramach Stowarzyszenia prowa-
dzony jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym, znacznym i   głębokim ze 
sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W 
OREW realizowane są również zajęcia Wcze-
snego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Oso-
by dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Re-
habilitacyjnej. Tegorocznym celem zamojskie-
go stowarzyszenia jest zbiórka środków na re-
mont i adaptację budynków należących do Sto-
warzyszenia oraz działania prowadzone w pla-
cówkach na rzecz dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej intelektualnie. Cel PSONI Koło w Za-
mościu można wesprzeć wpłacając środki za 
pośrednictwem strony: www.kilometrydobra.
pl/psoni-kolo-w-zamosciu/

Tytuł Mistrza Świata Dobroci

W każdej edycji Kilometrów Dobra, organi-
zacji, której uda się osiągnąć najlepszy wynik, 
przyznawany jest tytuł Mistrza Świata Dobro-
ci. W ubiegłym roku zaszczyt ten przypadł Sto-
warzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów”. Na 
zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie ze-
brało wówczas ponad 77 tysięcy złotych. W tym 
roku finał akcji przypada na 31 maja. To wtedy 
poznamy tegorocznego Mistrza Świata Dobro-
ci. Kto nim zostanie, zależy od nas wszystkich – 
każdy może wesprzeć organizacje biorące udział 
w akcji poprzez wpłaty na stronie www.kilome-
trydobra.pl. 

Polski Instytut Filantropii

Fundacja, która została powołana do ży-
cia, aby zbudować w Polsce kulturę filantropii i 
wzmocnić solidarność między ludźmi poprzez 
działania filantropijne i edukacyjne. Organizator 
kampanii Kilometry Dobra.

Więcej informacji:
www.kilometrydobra.pl 

www.facebook.com/kilometrydobra  
www.instagram.com/kilometrydobra/ 

You Tube – Kilometry Dobra

Tuż przed świętami 
Wielkanocnymi zamojscy 
strażacy PSP wspólnie ze 
strażakami Ochotniczych 
Straży Pożarnych dostar-
czyli do 57 związków wy-
znaniowych 17800 ma-
seczek ochronnych oraz 
890 litrów płynu do de-
zynfekcji rąk, z przezna-
czeniem dla wiernych.

Produkty te zosta-
ły przekazane nieodpłat-
nie w ramach  akcji pro-
wadzonej przez MSWiA 
pod hasłem „Bezpieczna 
Wielkanoc”.

źródło: KM PSP 
w Zamościu
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Prezydent Miasta Zamość Andrzej 
Wnuk podpisał (7.04) umowę z fir-
mą STRABAG Sp. z o. o. na reali-

zację zadania pn. „Przebudowa ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z 
odcinkiem ulicy Peowiaków”.

W ramach projektu zaplanowano 
m.in.: wykonanie nowych chodników i 
ścieżek rowerowych oraz przebudowa-
nie zatok autobusowych, gdzie staną 
nowe wiaty przystankowe wraz z mo-
nitorami do wyświetlania rozkładu jaz-
dy. Ulica zyska monitoring i kanaliza-
cję deszczową. W miejscu istniejącego 
skrzyżowania ulic Piłsudskiego- Sado-
wa- Peowiaków powstanie rondo, które 
zwiększy bezpieczeństwo, upłynni ruch 
i zapobiegnie tworzeniu się korków.

- W ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
przebudowę głównych szlaków komu-
nikacyjnych w mieście. Dziś podpisuje-
my umowę, która będzie kontynuacją 
inwestycji ubiegłorocznej- ulicy Lubel-
skiej. To jest najlepszy czas, żeby prze-
budować ulicę Piłsudskiego. Mamy pan-
demię, ruch kołowy jest mniejszy, dzie-
ci nie jeżdżą do szkół. Dzięki przebudo-
wie poprawi się również infrastruktura 
podziemna, chcemy zorganizować na 
nowo połączenia światłowodowe, ka-
blowe, poprawić kanalizację burzową i 
zwiększyć bezpieczeństwo na tej ulicy. 
Prace rozpoczną się w kwietniu, liczy-
my na wyrozumiałość pieszych i kierow-
ców - przedstawia projekt prezydent An-
drzej Wnuk.

Wartość umowy z wykonawcą robót 
firmą Strabag opiewa na 14 615 164,60zł 
brutto.

- Zaplanowaliśmy to zadanie na eta-
py: od ulicy Lubelskiej do ul. Peowiaków, 
od ul. Peowiaków do ul. Łukasińskiego- 
ten odcinek będzie musiał być wyłączo-
ny ze względu na technologię wykona-
nia i ułożenia w tym miejscu kostki gra-
nitowej. Zapewnimy dojazd do parkingu 
przy parku, który jest dla użytkowników 
bardzo ważny - mówi reprezentujący fir-

mę STRABAG dyrektor oddziału Lublin 
Marcin Zieliński i zapewnia, że to, iż firma 
pracuje również przy przebudowie m.in. 
Placu Stefanidesa, nie opóźni zrealizo-
wania inwestycji, ponieważ do pracy zo-
stanie wprowadzony dodatkowy zespół. 

Zgodnie z umową wykonawca ma 
czas na wykonanie przebudowy do 16 li-
stopada 2021 r.

- Ruch pojazdów będzie się odby-
wać. Zamknięty będzie jedynie odcinek 
ulicy od skrzyżowania z ul. Sadową/Pe-
owiaków do ulicy Akademickiej/Łuka-
sińskiego z dopuszczonym dojazdem 
do SPDN Krok Za Krokiem, ZGL oraz 
mieszkańców. Do kierowców apeluje-
my o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści w miejscu prowadzenia prac drogo-
wych oraz do stosowanie się do tymcza-
sowego oznakowania i poleceń wyda-
wanych przez osoby uprawnione do kie-
rowania ruchem - informuje dyrektor Za-
rządu Dróg Grodzkich w Zamościu Mar-
cin Nowak.

Zadanie realizuje Miasto Zamość, 
które stara się o dofinansowanie inwe-
stycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: UM Zamość
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Urząd Miasta Zamość zachęca 
podatników do przekazywania 
1 % podatku dla lokalnych or-

ganizacji pozarządowych, które dzia-
łają na rzecz mieszkańców i naszego 
miasta.

Stowarzyszenia i fundacje prowadzą 
swoją działalność w wielu różnych sfe-
rach, m.in. opiekują się osobami starszy-
mi, chorymi, wspierają rozwój dzieci i mło-
dzieży, działają na rzecz społeczności lokal-
nej, osób z niepełnosprawnościami, chro-
nią środowisko, działają w obszarze kultu-
ry, sztuki.

Aby wesprzeć wybrany podmiot, przy 
wypełnianiu deklaracji do Urzędu Skarbo-
wego wystarczy wpisać we właściwe pole 
numer KRS organizacji.

Wykaz działających w Zamościu Orga-
nizacji Pożytku Publicznego uprawnionych 
do otrzymania 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2020 rok (stan na 
09.03.2021 r.)

KRS 0000028072:  STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I 
TAŃCA „ZAMOJSZCZYZNA"
KRS 0000044273:  POLSKIE STOWARZY-
SZENIE NA RZECZ OSÓB Z  NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO  W 
ZAMOŚCIU
KRS 0000057364:  STOWARZYSZENIE PO-
MOCY DZIECIOM  NIEPEŁNOSPRAWNYM 
"KROK ZA KROKIEM”
KRS 0000069884: ROTARY CLUB ZAMOŚĆ
KRS 0000070740:  STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ INTEGRACJI Z  DZIEĆMI I MŁODZIE-
ŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ "WSZYSCY RAZEM”
KRS 0000070766:  STOWARZYSZENIE KO-
BIET PO LECZENIU RAKA PIERSI „AMAZON-
KI"
KRS 0000070913:  STOWARZYSZENIE 
OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM

KRS 0000071988: KATOLICKIE STOWARZY-
SZENIE "SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI”
KRS 0000076428:  ZAMOJSKIE TOWARZY-
STWO FOTOGRAFICZNE
KRS 0000135017: STOWARZYSZENIE "SER-
CU Z POMOCĄ”
KRS 0000208145:  KLUB STRZELECTWA 
SPORTOWEGO „VIS"
KRS0000216734: ZAMOJSKIE STOWARZY-
SZENIE EDUKACJI USTAWICZNEJ
KRS 0000216888:  FUNDACJA NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBU-
JĄCYCH POMOCY „OTWÓRZMY SWOJE SER-
CA”
KRS 0000265730:  STOWARZYSZENIE ZA-
MOJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
KRS 0000268664:  STOWARZYSZENIE PO-
MOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI
KRS 0000280686: ZAMOJSKIE STOWARZY-
SZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "NA-
DZIEJA" IM.DOBREGO PASTERZA
KRS 0000350686:  CARITAS DIECEZJI ZA-
MOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
KRS 0000380616:  ZAMOJSKA FUNDACJA 
DLA ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA „ZEA"
KRS 0000542723:  ZAMOJSKIE STOWA-
RZYSZENIE BOWLINGU SPORTOWEGO „BA-
STION”
KRS 0000269216 – cel szczegółowy od-
dział Zamość: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 
KRS 0000225587 – cel szczegółowy od-
dział Zamość: POLSKI CZERWONY KRZYŻ
KRS 0000282152 – cel szczegółowy Hufiec 
Zamość: CHORAGIEW LUBELSKA ZWIAZKU 
HARCERSTWA POLSKIEGO 
KRS 0000069581 – cel szczegółowy Koło 
Zamość: TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. 
BRATA ALBERTA 
KRS 0000049628 – cel szczegółowy za-
mojski oddział rejonowy: POLSKIE TOWA-
RZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH 
KRS 0000037573 – cel szczegółowy ko-
ło terenowe w Zamościu: POLSKIE STOWA-
RZYSZENIE DIABETYKÓW

30 marca Zarząd Stowarzyszenia KS Het-
man Zamość poinformował, że na mo-
cy porozumienia stron, rozwiązano kon-
trakt z dotychczasowym trenerem Mi-
chałem Mackiem. W komunikacie wyda-
nym 6 kwietnia, władze klubu podały na-

zwisko nowego szkoleniowca zamojskie-
go zespołu. Został nim  Władimir Gewor-
kian. Umowa z białoruskim szkoleniow-
cem została podpisana do końca czerw-
ca 2022 roku. Geworkian prowadził wcze-
śniej m.in Podlasie Biała Podlaska.

18 Dywizja Zmechanizowana ro-
śnie w siłę. Bardzo się cieszę i 
gratuluję dowódcy Dywizji Pa-

nu gen. dyw. J. Gromadzińskiemu, 
ale także wszystkim żołnierzom, że ta 
jednostka, ten związek taktyczny ro-
śnie w siłę. Ważne jest, aby wschodnia 
granica Rzeczypospolitej Polskiej by-
ła bezpieczna, żeby nasz kraj był bez-
pieczny. Dzięki 18 Dywizji Zmechani-
zowanej jest bezpieczna - to jest nie-
wątpliwie osiągnięcie ostatnich lat 
- powiedział Mariusz Błaszczak, mi-
nister obrony narodowej w dowódz-
twie 18. Dywizji Zmechanizowanej w 
Siedlcach.

W czwartek, 8 kwietnia br. w Siedl-
cach minister Mariusz Błaszczak poin-
formował o kolejnych etapach rozwoju 
18 Dywizji Zmechanizowanej. Jak pod-
kreślił szef MON to jeden z priorytetów 
rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej. To także istotne wzmocnie-
nie wschodniej flanki NATO - 18 Dywi-
zja Zmechanizowana rozrasta się stano-
wiąc o bezpieczeństwie wschodu Pol-
ski. Stanowiąc o bezpieczeństwie rów-
nież wschodniej flanki NATO. Stano-
wi ona bardzo ważny element w syste-
mie obronnym naszego państwa - mó-
wił minister.

Minister M. Błaszczak wręczył no-
minacje na stanowiska dowódców no-
wych jednostek wsparcia dywizji: 18 
Pułku Artylerii i 18 Pułku Przeciwlotni-

czego - Jest to niezwykle istotne, że-
by właśnie te dwie jednostki w szyb-
kim tempie uzyskały gotowość bojo-
wą – one stanowią niewątpliwie bardzo 
ważne elementy 18 Dywizji Zmechani-
zowanej - podkreślił.

18 Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu 
koło Zamościa oraz 18 Pułk Artylerii w 
Nowej Dębie są jednostkami formowa-
nymi od podstaw, w nowo tworzonych 
kompleksach koszarowych. Dowódz-
two w nich obejmą pułkownik Rado-
sław Kudraj i pułkownik Piotr Brzeziń-
ski. Co więcej, w tym roku rozpocznie 
się formowanie pierwszego, a w 2022 
roku drugiego batalionu zmechanizo-
wanego, które będą stacjonowały w 
Białej Podlaskiej. Oba te bataliony pod-
legać będą 1. Warszawskiej Brygadzie 
Pancernej. Rozpoczęło się już także for-
mowanie dywizjonu artylerii samobież-
nej w Siedlcach, który również podlegał 
będzie 1 Brygadzie Pancernej. Ponadto 
w Lublinie, w ramach 19. Brygady Zme-
chanizowanej, formowany jest batalion 
czołgów i dywizjon przeciwlotniczy.

W trakcie wizyty szef MON obser-
wował również ćwiczenie dowódczo-
-sztabowe pk. Akacja-21/II. To drugie, z 
czterech, ćwiczeń certyfikujących do-
wództwo 18 Dywizji Zmechanizowa-
nej im. gen. broni Tadeusza Buka. Peł-
ną gotowość operacyjną dywizja osią-
gnie w drugim kwartale br., kiedy w ra-
mach ćwiczenia Dragon-21, jako pierw-

szoplanowy ćwiczący, zostanie podda-
na ostatniemu etapowi certyfikacji.

Nowo formowany związek taktycz-
ny będzie również spełniać wszystkie 
standardy NATO i będzie gotowy do 
wykorzystania w ramach wzmocnie-
nia sojuszniczego. - Istotne jest to, że 18 
Dywizja Zmechanizowana jest formo-
wana wedle wzorców sojuszu północ-
noatlantyckiego. Wedle wzorców któ-
re są sprawdzone w armii Stanów Zjed-
noczonych - zaznaczył minister Mariusz 
Błaszczak.

***

Minister Mariusz Błaszczak w 2018 
roku podjął decyzję o utworzeniu 18 
Dywizji Zmechanizowanej. Jej formo-
wanie jest jednym z kluczowych ele-
mentów odbudowy i realnego wzmoc-
nienia potencjału obronnego na tzw. 
ścianie wschodniej. W czerwcu 2020 
dywizja osiągnęła wstępną gotowość 
operacyjną. 

Powstała w 2018 roku dywizja na-
wiązuje do wydarzeń, które miały miej-
sce w 1920 roku – do zwycięskiej woj-
ny z bolszewikami, do Bitwy Warszaw-
skiej. W ramach tych wojsk wyróżniła 
się właśnie 18. Dywizja Piechoty, nazy-
wana później Żelazną Dywizją.

źródło: 
Ministerstwo Obrony Narodowej



Dla większości ludzi woda jest nie-
zauważalnym aspektem naszego ży-
cia. Wiemy i czujemy, że powinniśmy 

ją pić, aby ugasić pragnienie, ale nie myśl-
my o  niej jak o  głównym aspekcie ży cia. Je-
steśmy zbudowani w 90% z wody. Nasz orga-
nizm może funk cjonować tylko w warunkach 
cią głego jej uzupełniana. Jej brak po woduje 
śmierć organizmu już po 5-7 dniach.

Jeżeli tak jest, to czy jakość tej wody ma 
znaczenia dla jakości naszego życia?

Olbrzymie! Jeżeli przeanalizuje cie Pań-
stwo ten aspekt, dojdziecie szybko do wnio-
sku, że długowiecz ność i  jakość życia zale-
ży od tego, w jakim otoczeniu wody żyjecie. 
Jaką wodę pijecie, w  jakiej się kąpiecie. Pro-
szę, wyobraźcie sobie wodę jako ciekły krysz-
tał, który w  ujem nej temperaturze przybie-
ra postać lodu. Każdy lód lub płatek śniegu 
ma inną postać. Ich struktura i bu dowa kry-
staliczna zależą od wa runków chwili, w jakiej 
się tworzy. Od wilgotności ciśnienia tempe-
ratury. Ta lodowa struktura nawet po rozmro-
żeniu dalej tworzy siat kę powiązań budującą 
strukturę wiązań atomów tlenu i wodoru. Bo 
przecież woda to H2O. Od sposobu, w jaki po-
wstaną te wiązania, zależą właściwości tych 
wód.

Jaką będą tworzyć cząstkę, jakiej wielko-
ści, jakie siły wiązań będą ją budowały. A na 
wszystkie te aspek ty ma wpływ środowisko, 
w jakim ta woda przebywa. Dla przykładu, na 
wodę wypływającą z  głębokich ujęć, pokła-
dów będzie oddziały wać pole magnetycz-
ne, radiacyjne i złoża, przez jakie będzie ona 
prze pływała. Te czynniki zadecydują, jaki bę-
dzie skład wody i  jaka bę dzie wielkość czą-
steczki wody i  jej wchłanialność, a  tym sa-
mym przy swajalność naszego organizmu. 

Nie ma w  naszym otoczeniu jednej cudow-
nej wody, która zaspokoi po trzeby naszego 
organizmu. Główną rolą wody jest rola trans-
portera do komórek tlenu i substancji odżyw-
czych oraz usuwaniu z organizmu produktów 
naszego metabolizmu. W związku z tym czą-
steczka wody powinna mieć budowę umoż-
liwiającą jej penetracje błon komórko wych 
i możliwość transportu tlenu, który odpowia-
da za wszystkie pro cesy metaboliczne.

Dla takich procesów woda powin na mieć 
pewien ładunek stężenia jonów, czyli so-
li. Pozwoli to na wytworzenie pewnego po-
tencjału na błonach komórkowych, a tym sa-
mym ich przenikanie przez nie. Takiego po-
tencjału nie mają wody czyste np. destylowa-
ne, deminera lizowane. Brak takiego ładunku 
po woduje, iż wody takie wypłukują z nasze-
go organizmu niezbędne mi nerały i stosowa-
ne na dłuższą metę szkodzą. Picie takiej wo-
dy ma sens pod warunkiem wprowadzenia 
do niej odrobiny soli. Z  drugiej strony nad-
miar minerałów w wodzie jest tak samo szko-
dliwy jak niedobór. Zbyt duże stężenie jonów 
powo duje zaburzenia w  układzie krą żenia, 
miażdżycę i  inne choroby niedokrwienne 
spowodowane kru chością naczyń włosowa-
tych. Przytoczę tu mapy umieralności Pola-
ków opublikowane przez Na rodowy Instytut 
Zdrowia. (Mapa nr 1 str 5)

Z  czego to wynika? Otóż wody głębino-
we, z  których korzystają stacje uzdatniania 
wody, zawierają duże ilości węglanu wapnia, 
któ ry z kolei osadza się, jako kamień w czaj-
niku, urządzeniach grzew czych i naczyniach 
krwionośnych człowieka. Nadmiar wapnia 
powo duje wywołanie tej niezwykle groź niej 
choroby, jaką jest miażdżyca. Jak widać na 
mapie to południowa część Polski umiera na 
chorobę miażdżycową związaną z  zamknię-
ciem przepływu krwi w  naczyniach włoso-
watych i  kapilarów. Ten stan spowodowany 
jest faktem, że w tych rejonach Polski układ 
geolo giczny ziemi bogaty jest w  pokła dy 
wapnia i innych minerałów, przez które prze-
pływa woda i po bierana jest do Stacji Uzdat-
niania Wody / SUW/.

Woda w  tych rejonach Polski jest taką, 
którą można uznaćza wodę mineralną.

Dlaczego Mieszkańcy Górnego Śląska 
nie mają problemów z  miaż dżycą? Dlate-
go, że kopalnie węgla zlokalizowane na Gór-
nym Śląsku odcięły możliwość korzystania 
z  wód głębinowych i  Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągowe zaopatruje lud-
ność w wodę miękką pozbawioną nadmiaru 
wapnia ze zbiornika w Goczałkowicach zasi-
lanego wodą z Wisły.

Dla pokazania jak ważne jest zachowanie 
równowagi przedsta wiam kolejną mapę po-
kazującą, w  jakich rejonach umierają Polacy 
na zawały serca. (Mapa nr. 2 str. 11) I proszę 
zwrócić uwagę na rejony po łudniowej Polski. 
W tych rejonach, gdzie ludność umierała na 
miaż dżycę, nie ma zwiększonej umie ralności 
na zawały serca. Nato miast mieszkańcy Gór-
nego Śląska, gdzie były wody bardzo mięk-

kie, pozbawione węglanu wapnia, mają 
zwiększoną umieralność na zawały serca.

Wody mineralne wskazane są dla ludzi 
pozbawionych w  codziennej diecie suple-
mentacji składnikami mineralnymi. Tak, więc 
północna część Polski mając w kranach wo-
dę miękką może bez obaw pić wodę mineral-
ną, natomiast mieszkańcy południowej czę-
ści Polski powinni mieć dostęp do wody czy-
stej bez minerałów, by móc zrównoważyć 
i wypłukać z organizmu nadmiar minerałów. 
Ale skąd mają ją wziąć? I w tym momencie nie 
mam moż-

liwości, aby Państwu polecić jakąśwodę, 
bo takowej na polskim rynku nie ma. Jeste-
śmy jedynym krajem w Europie, w Unii Euro-
pejskiej, w którym nie ma w sprzedaży wody 
stołowej, w  której zawartość mi nerałów nie 
przekracza 100 ml/l. Wszystkie wody sprze-
dawane w  Polsce są wodami mineralnymi. 
Wynika to wprost z polskiego pra wa, w któ-
rym 2007 roku wprowa dzono zakaz jej sprze-
daży na tere nie Polski.

Na czym polega fenomen produkowanej 
przez nas wody?

W firmie Nantes porządkuje my strukturę 
wody przywracając jej właściwości pierwot-
ne, dzięki poddaniu jej obróbce w reakto rze 
niskotemperaturowej plazmy. Dzięki podda-
niu wody rezonan sowi magnetycznemu, roz-
bijamy wiązania wodorowe i  zmieniamy jej 
strukturę. Jednocześnie w tym procesie prze-
budowuje się tlen z tlenu tripletowego do tle-
nu single towego, który trwale wbudowuje 
się w klatraty wody. Woda taka ma fenome-
nalne właściwości penetra cji błon komórko-
wych, stymuluje procesy homeostazy w  na-
szym organizmie, ale jest też energią napę-
dzającą struktury wewnątrz komórkowe po-
zwalające utrzymać produkcję energii w ko-
mórkach.

Opanowaliśmy także do perfekcji to, w ja-
ki sposób uzyskać poszcze gólne parametry 
dostosowując je do obróbki w zależności od 
tego, jaki ma być docelowy sposób uży cia 
wody plazmowanej. Inaczej przekształcamy 
ją do picia dla krów a  inaczej do badań me-
dycznych. Nieco inną strukturę wody zawie-
rają kosmetyki Nantes, inną podle wa się wa-
rzywa.

Naszym odkryciem jest to, że udało nam 
się stworzyć mecha nizm przywrócenia wo-
dzie jej uporządkowanej struktury. Co za tym 

idzie, powoduje to, że wprowa dzona do or-
ganizmu ludzi, zwie rząt lub roślin, obrazowo 
mówiąc, czyści nasze komórki. Zmienia złą 
wodę na dobrą wodę. Wtedy orga nizm sam 
reguluje swoje procesy i  niejako sam wraca 
do naturalnej harmonii.

Badania, jakie wykonaliśmy w cią gu ostat-
nich 12 lat, obejmowały bardzo dużo dzie-
dzin nauki min.

Katedra i  Zakład Botaniki Farma-
ceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej, 
Uniwersytet Medycz ny w  Lublinie badały 
wpływ wody plazmowanej na żywotność ko-
mórek nowotworowych. Wnioski: W hodow-
li komórek na podłożu poddanym działaniu 
niskotempe raturowej plazmy zaobserwowa-
no spadek gęstości hodowli. Badania te będą 
rozwijane w kierunku le czenia białaczek oraz 
innych no wotworów.

Zakład Histologii i  Embriologii Uniwer-
sytetu Medycznego w  Bia łymstoku, Kate-
dra Biostruktu ry Komórki udowodnił w swo-
ich badaniach obumieranie komórek nowo-
tworowych i  hamowanie ich rozwoju. Jed-
ną z  obserwacji to za hamowanie podziałów 
komórko wych po potraktowaniu wodą zde-
klastrowaną oraz wpływ tej wody na apopto-
zę, (czyli obumieranie) komórek.

Zakład Farmakologii Doświad czalnej Uni-
wersytetu Medycz nego w Białymstoku udo-
wodnił, że sól fizjologiczna poddana dzia-
łaniu plazmy, eliminuje komórki z uszkodzo-
nym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie 
komórek za wierających jednolite i prawidło-
we DNA, a tym samym poprawę funk cji tka-
nek i narządów. Badania te potwierdziły rów-
nież fakt obumie rania komórek nowotworo-
wych i komórek białaczki pod wpływem pla-
zmowanej soli fizjologicznej .

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uni-
wersytetu Przyrod niczego w Lublinie badała 
plony fasoli oraz żyta ozimego. Po uży ciu wo-
dy zdeklastrowanej Nantes zaobserwowano 
wzrost plonu o ponad 50%.

Politechnika Wrocławska, Insty tut Inży-
nierii Ochrony Środowi ska potwierdziła brak 
negatywnych właściwości wody plazmowa-
nej, brak toksyczności oraz to, że woda po ob-
róbce plazmą wpływa znaczą co i pozytywnie 
na wzrost roślin.

Uniwersytet Rolniczy w  Krako wie, Uni-
wersytet Przyrodniczy w  Lublinie badał za-
stosowanie wody plazmowanej, jako poten-
cjalnego czynnika poprawy wyników kon-
serwacji i  przechowywania gamet – okaza-
ło się, że zastosowanie wody po obróbce pla-
zmą poprawia żywotność przechowywane-
go na sienia o ponad 30% w stosunku do do-
tychczasowych rozwiązań.

Jednakże największych odkryć doko-
nał zespół pod kierownictwem prof. Pio-
tra Tomasika. Od 2015 roku zespół złożony 
z pracowni ków naukowych Uniwersytetu Hu-
manistyczno – Przyrodniczego im. Jana Dłu-
gosza w  Często chowie (UJD), Uniwersytetu 
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ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Woda, jakiej nie znacieDla większości ludzi woda jest 

niezauważalnym aspektem 
naszego życia. Wiemy i czu-

jemy, że powinniśmy ją pić, aby 
ugasić pragnienie, ale nie myślmy 
o niej jak o głównym aspekcie ży-
cia. Jesteśmy zbudowani w 90% z 
wody. Nasz organizm może funk-
cjonować tylko w warunkach cią-
głego jej uzupełniana. Jej brak po-
woduje śmierć organizmu już po 
5-7 dniach.
Jeżeli tak jest, to czy jakość tej wody 
ma znaczenia dla jakości naszego 
życia?

Olbrzymie! Jeżeli przeanalizuje-
cie Państwo ten aspekt, dojdziecie 
szybko do wniosku, że długowiecz-
ność i jakość życia zależy od tego, w 
jakim otoczeniu wody żyjecie. Jaką 
wodę pijecie, w jakiej się kąpiecie.
Proszę, wyobraźcie sobie wodę 
jako ciekły kryształ, który w ujem-
nej temperaturze przybiera postać 
lodu. Każdy lód lub płatek śniegu 
ma inną postać. Ich struktura i bu-
dowa krystaliczna zależą od wa-
runków chwili, w jakiej się tworzy. 
Od wilgotności ciśnienia tempe-
ratury. Ta lodowa struktura nawet 
po rozmrożeniu dalej tworzy siat-
kę powiązań budującą strukturę 
wiązań atomów tlenu i wodoru. Bo 
przecież woda to H2O. Od sposobu, 
w jaki powstaną te wiązania, zależą 
właściwości tych wód.

Jaką będą tworzyć cząstkę, jakiej 
wielkości, jakie siły wiązań będą ją 
budowały. A na wszystkie te aspek-
ty ma wpływ środowisko, w jakim 
ta woda przebywa. Dla przykładu, 
na wodę wypływającą z głębokich 
ujęć, pokładów będzie oddziały-
wać pole magnetyczne, radiacyjne i 
złoża, przez jakie będzie ona prze-
pływała. Te czynniki zadecydują, 
jaki będzie skład wody i jaka bę-
dzie wielkość cząsteczki wody i jej 
wchłanialność, a tym samym przy-
swajalność naszego organizmu. 
Nie ma w naszym otoczeniu jednej 
cudownej wody, która zaspokoi po-
trzeby naszego organizmu. Główną 
rolą wody jest rola transportera do 
komórek tlenu i substancji odżyw-
czych oraz usuwaniu z organizmu 
produktów naszego metabolizmu. 
W związku z tym cząsteczka wody 
powinna mieć budowę umożliwia-

jącą jej penetracje błon komórko-
wych i możliwość transportu tlenu, 
który odpowiada za wszystkie pro-
cesy metaboliczne.
Dla takich procesów woda powin-
na mieć pewien ładunek stężenia 
jonów, czyli soli. Pozwoli to na 
wytworzenie pewnego potencjału 
na błonach komórkowych, a tym 
samym ich przenikanie przez nie. 
Takiego potencjału nie mają wody 
czyste np. destylowane, deminera-
lizowane. Brak takiego ładunku po-
woduje, iż wody takie wypłukują z 
naszego organizmu niezbędne mi-
nerały i stosowane na dłuższą metę 
szkodzą. Picie takiej wody ma sens 
pod warunkiem wprowadzenia do 
niej odrobiny soli. Z drugiej strony 
nadmiar minerałów w wodzie jest 
tak samo szkodliwy jak niedobór. 
Zbyt duże stężenie jonów powo-
duje zaburzenia w układzie krą-
żenia, miażdżycę i inne choroby 
niedokrwienne spowodowane kru-
chością naczyń włosowatych.
Przytoczę tu mapy umieralności 
Polaków opublikowane przez Na-
rodowy Instytut Zdrowia.
(Mapa nr 1 str 11)

Z czego to wynika? Otóż wody 
głębinowe, z których korzystają 
stacje uzdatniania wody, zawierają 
duże ilości węglanu wapnia, któ-
ry z kolei osadza się, jako kamień 
w czajniku, urządzeniach grzew-
czych i naczyniach krwionośnych 
człowieka. Nadmiar wapnia powo-
duje wywołanie tej niezwykle groź-
niej choroby, jaką jest miażdżyca. 
Jak widać na mapie to południowa 
część Polski umiera na chorobę 
miażdżycową związaną z zamknię-
ciem przepływu krwi w naczyniach 
włosowatych i kapilarów. Ten stan 
spowodowany jest faktem, że w 
tych rejonach Polski układ geolo-
giczny ziemi bogaty jest w pokła-
dy wapnia i innych minerałów, 
przez które przepływa woda i po-
bierana jest do Stacji Uzdatniania 
Wody / SUW/.

Woda w tych rejonach Polski 
jest taką, którą można uznać 
za wodę mineralną.

Dlaczego Mieszkańcy Górnego 
Śląska nie mają problemów z miaż-
dżycą? Dlatego, że kopalnie węgla 
zlokalizowane na Górnym Śląsku 
odcięły możliwość korzystania z 
wód głębinowych i Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe 
zaopatruje ludność w wodę miękką 
pozbawioną nadmiaru wapnia ze 
zbiornika w Goczałkowicach zasi-
lanego wodą z Wisły.

Dla pokazania jak ważne jest 
zachowanie równowagi przedsta-
wiam kolejną mapę pokazującą, w 
jakich rejonach umierają Polacy na 
zawały serca. (Mapa nr. 2 str. 11) I 
proszę zwrócić uwagę na rejony po-
łudniowej Polski. W tych rejonach, 
gdzie ludność umierała na miaż-
dżycę, nie ma zwiększonej umie-
ralności na zawały serca. Nato-
miast mieszkańcy Górnego Śląska, 
gdzie były wody bardzo miękkie, 

pozbawione węglanu wapnia, mają 
zwiększoną umieralność na zawały 
serca. 

Wody mineralne wskazane są dla 
ludzi pozbawionych w codziennej 
diecie suplementacji składnikami 
mineralnymi. Tak, więc północna 
część Polski mając w kranach wodę 
miękką może bez obaw pić wodę 
mineralną, natomiast mieszkańcy 
południowej części Polski powinni 
mieć dostęp do wody czystej bez 
minerałów, by móc zrównoważyć 
i wypłukać z organizmu nadmiar 
minerałów. Ale skąd mają ją wziąć?
I w tym momencie nie mam moż-
liwości, aby Państwu polecić jakąś 
wodę, bo takowej na polskim rynku 
nie ma. Jesteśmy jedynym krajem 
w Europie, w Unii Europejskiej, w 
którym nie ma w sprzedaży wody 
stołowej, w której zawartość mi-
nerałów nie przekracza 100 ml/l. 
Wszystkie wody sprzedawane w 
Polsce są wodami mineralnymi. 
Wynika to wprost z polskiego pra-
wa, w którym 2007 roku wprowa-
dzono zakaz jej sprzedaży na tere-
nie Polski.

Na czym polega fenomen produ-
kowanej przez nas wody?

W firmie Nantes porządkuje-
my strukturę wody przywracając 
jej właściwości pierwotne, dzięki 
poddaniu jej obróbce w reakto-
rze niskotemperaturowej plazmy. 
Dzięki poddaniu wody rezonan-
sowi magnetycznemu, rozbijamy 
wiązania wodorowe i zmieniamy 
jej strukturę. Jednocześnie w tym 
procesie przebudowuje się tlen z 
tlenu tripletowego do tlenu single-
towego, który trwale wbudowuje 
się w klatraty wody. Woda taka ma 
fenomenalne właściwości penetra-
cji błon komórkowych, stymuluje 
procesy homeostazy w naszym 
organizmie, ale jest też energią 
napędzającą struktury wewnątrz-
komórkowe pozwalające utrzymać 
produkcję energii w komórkach.
 

Opanowaliśmy także do perfekcji 
to, w jaki sposób uzyskać poszcze-
gólne parametry dostosowując je 
do obróbki w zależności od tego, 
jaki ma być docelowy sposób uży-
cia wody plazmowanej. Inaczej 
przekształcamy ją do picia dla krów 
a inaczej do badań medycznych. 
Nieco inną strukturę wody zawie-
rają kosmetyki Nantes, inną podle-
wa się warzywa.

Naszym odkryciem jest to, że 
udało nam się stworzyć mecha-
nizm przywrócenia wodzie jej 
uporządkowanej struktury. Co za 
tym idzie, powoduje to, że wprowa-

dzona do organizmu ludzi, zwie-
rząt lub roślin, obrazowo mówiąc, 
czyści nasze komórki. Zmienia złą 
wodę na dobrą wodę. Wtedy orga-
nizm sam reguluje swoje procesy 
i niejako sam wraca do naturalnej 
harmonii. 
Badania, jakie wykonaliśmy w cią-
gu ostatnich 12 lat, obejmowały 
bardzo dużo dziedzin nauki min.
 
Katedra i Zakład Botaniki Farma-
ceutycznej oraz Zakład Genetyki 
Klinicznej, Uniwersytet Medycz-
ny w Lublinie badały wpływ wody 
plazmowanej na żywotność ko-
mórek nowotworowych. Wnioski: 
W hodowli komórek na podłożu 
poddanym działaniu niskotempe-
raturowej plazmy zaobserwowano 
spadek gęstości hodowli. Badania 
te będą rozwijane w kierunku le-
czenia białaczek oraz innych no-
wotworów. 

Zakład Histologii i Embriologii 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku, Katedra Biostruktu-
ry Komórki udowodnił w swoich 
badaniach obumieranie komórek 
nowotworowych i hamowanie ich 
rozwoju. Jedną z obserwacji to za-
hamowanie podziałów komórko-
wych po potraktowaniu wodą zde-
klastrowaną oraz wpływ tej wody 
na apoptozę, (czyli obumieranie) 
komórek.
 
Zakład Farmakologii Doświad-
czalnej Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku udowodnił, 
że sól fizjologiczna poddana dzia-
łaniu plazmy, eliminuje komórki z 
uszkodzonym DNA, co pozwala na 
wyselekcjonowanie komórek za-
wierających jednolite i prawidłowe 
DNA, a tym samym poprawę funk-
cji tkanek i narządów. Badania te 
potwierdziły również fakt obumie-
rania komórek nowotworowych i 
komórek białaczki pod wpływem 
plazmowanej soli fizjologicznej .

Katedra Szczegółowej Uprawy 
Roślin Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie badała plony 
fasoli oraz żyta ozimego. Po uży-
ciu wody zdeklastrowanej Nantes 
zaobserwowano wzrost plonu o 
ponad 50%. 

Politechnika Wrocławska, Insty-
tut Inżynierii Ochrony Środowi-
ska potwierdziła brak negatywnych 
właściwości wody plazmowanej, 
brak toksyczności oraz to, że woda 
po obróbce plazmą wpływa znaczą-
co i pozytywnie na wzrost roślin. 

Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie badał zastosowanie wody 
plazmowanej, jako potencjalnego 
czynnika poprawy wyników kon-
serwacji i przechowywania gamet 
– okazało się, że zastosowanie 
wody po obróbce plazmą poprawia 
żywotność przechowywanego na-
sienia o ponad 30% w stosunku do 
dotychczasowych rozwiązań. 

Jednakże największych odkryć 
dokonał zespół pod kierownictwem 
prof. Piotra Tomasika. Od 2015 
roku zespół złożony z pracowni-
ków naukowych Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodnicze-
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ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Woda, jakiej nie znacieDla większości ludzi woda jest 

niezauważalnym aspektem 
naszego życia. Wiemy i czu-

jemy, że powinniśmy ją pić, aby 
ugasić pragnienie, ale nie myślmy 
o niej jak o głównym aspekcie ży-
cia. Jesteśmy zbudowani w 90% z 
wody. Nasz organizm może funk-
cjonować tylko w warunkach cią-
głego jej uzupełniana. Jej brak po-
woduje śmierć organizmu już po 
5-7 dniach.
Jeżeli tak jest, to czy jakość tej wody 
ma znaczenia dla jakości naszego 
życia?

Olbrzymie! Jeżeli przeanalizuje-
cie Państwo ten aspekt, dojdziecie 
szybko do wniosku, że długowiecz-
ność i jakość życia zależy od tego, w 
jakim otoczeniu wody żyjecie. Jaką 
wodę pijecie, w jakiej się kąpiecie.
Proszę, wyobraźcie sobie wodę 
jako ciekły kryształ, który w ujem-
nej temperaturze przybiera postać 
lodu. Każdy lód lub płatek śniegu 
ma inną postać. Ich struktura i bu-
dowa krystaliczna zależą od wa-
runków chwili, w jakiej się tworzy. 
Od wilgotności ciśnienia tempe-
ratury. Ta lodowa struktura nawet 
po rozmrożeniu dalej tworzy siat-
kę powiązań budującą strukturę 
wiązań atomów tlenu i wodoru. Bo 
przecież woda to H2O. Od sposobu, 
w jaki powstaną te wiązania, zależą 
właściwości tych wód.

Jaką będą tworzyć cząstkę, jakiej 
wielkości, jakie siły wiązań będą ją 
budowały. A na wszystkie te aspek-
ty ma wpływ środowisko, w jakim 
ta woda przebywa. Dla przykładu, 
na wodę wypływającą z głębokich 
ujęć, pokładów będzie oddziały-
wać pole magnetyczne, radiacyjne i 
złoża, przez jakie będzie ona prze-
pływała. Te czynniki zadecydują, 
jaki będzie skład wody i jaka bę-
dzie wielkość cząsteczki wody i jej 
wchłanialność, a tym samym przy-
swajalność naszego organizmu. 
Nie ma w naszym otoczeniu jednej 
cudownej wody, która zaspokoi po-
trzeby naszego organizmu. Główną 
rolą wody jest rola transportera do 
komórek tlenu i substancji odżyw-
czych oraz usuwaniu z organizmu 
produktów naszego metabolizmu. 
W związku z tym cząsteczka wody 
powinna mieć budowę umożliwia-

jącą jej penetracje błon komórko-
wych i możliwość transportu tlenu, 
który odpowiada za wszystkie pro-
cesy metaboliczne.
Dla takich procesów woda powin-
na mieć pewien ładunek stężenia 
jonów, czyli soli. Pozwoli to na 
wytworzenie pewnego potencjału 
na błonach komórkowych, a tym 
samym ich przenikanie przez nie. 
Takiego potencjału nie mają wody 
czyste np. destylowane, deminera-
lizowane. Brak takiego ładunku po-
woduje, iż wody takie wypłukują z 
naszego organizmu niezbędne mi-
nerały i stosowane na dłuższą metę 
szkodzą. Picie takiej wody ma sens 
pod warunkiem wprowadzenia do 
niej odrobiny soli. Z drugiej strony 
nadmiar minerałów w wodzie jest 
tak samo szkodliwy jak niedobór. 
Zbyt duże stężenie jonów powo-
duje zaburzenia w układzie krą-
żenia, miażdżycę i inne choroby 
niedokrwienne spowodowane kru-
chością naczyń włosowatych.
Przytoczę tu mapy umieralności 
Polaków opublikowane przez Na-
rodowy Instytut Zdrowia.
(Mapa nr 1 str 11)

Z czego to wynika? Otóż wody 
głębinowe, z których korzystają 
stacje uzdatniania wody, zawierają 
duże ilości węglanu wapnia, któ-
ry z kolei osadza się, jako kamień 
w czajniku, urządzeniach grzew-
czych i naczyniach krwionośnych 
człowieka. Nadmiar wapnia powo-
duje wywołanie tej niezwykle groź-
niej choroby, jaką jest miażdżyca. 
Jak widać na mapie to południowa 
część Polski umiera na chorobę 
miażdżycową związaną z zamknię-
ciem przepływu krwi w naczyniach 
włosowatych i kapilarów. Ten stan 
spowodowany jest faktem, że w 
tych rejonach Polski układ geolo-
giczny ziemi bogaty jest w pokła-
dy wapnia i innych minerałów, 
przez które przepływa woda i po-
bierana jest do Stacji Uzdatniania 
Wody / SUW/.

Woda w tych rejonach Polski 
jest taką, którą można uznać 
za wodę mineralną.

Dlaczego Mieszkańcy Górnego 
Śląska nie mają problemów z miaż-
dżycą? Dlatego, że kopalnie węgla 
zlokalizowane na Górnym Śląsku 
odcięły możliwość korzystania z 
wód głębinowych i Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągowe 
zaopatruje ludność w wodę miękką 
pozbawioną nadmiaru wapnia ze 
zbiornika w Goczałkowicach zasi-
lanego wodą z Wisły.

Dla pokazania jak ważne jest 
zachowanie równowagi przedsta-
wiam kolejną mapę pokazującą, w 
jakich rejonach umierają Polacy na 
zawały serca. (Mapa nr. 2 str. 11) I 
proszę zwrócić uwagę na rejony po-
łudniowej Polski. W tych rejonach, 
gdzie ludność umierała na miaż-
dżycę, nie ma zwiększonej umie-
ralności na zawały serca. Nato-
miast mieszkańcy Górnego Śląska, 
gdzie były wody bardzo miękkie, 

pozbawione węglanu wapnia, mają 
zwiększoną umieralność na zawały 
serca. 

Wody mineralne wskazane są dla 
ludzi pozbawionych w codziennej 
diecie suplementacji składnikami 
mineralnymi. Tak, więc północna 
część Polski mając w kranach wodę 
miękką może bez obaw pić wodę 
mineralną, natomiast mieszkańcy 
południowej części Polski powinni 
mieć dostęp do wody czystej bez 
minerałów, by móc zrównoważyć 
i wypłukać z organizmu nadmiar 
minerałów. Ale skąd mają ją wziąć?
I w tym momencie nie mam moż-
liwości, aby Państwu polecić jakąś 
wodę, bo takowej na polskim rynku 
nie ma. Jesteśmy jedynym krajem 
w Europie, w Unii Europejskiej, w 
którym nie ma w sprzedaży wody 
stołowej, w której zawartość mi-
nerałów nie przekracza 100 ml/l. 
Wszystkie wody sprzedawane w 
Polsce są wodami mineralnymi. 
Wynika to wprost z polskiego pra-
wa, w którym 2007 roku wprowa-
dzono zakaz jej sprzedaży na tere-
nie Polski.

Na czym polega fenomen produ-
kowanej przez nas wody?

W firmie Nantes porządkuje-
my strukturę wody przywracając 
jej właściwości pierwotne, dzięki 
poddaniu jej obróbce w reakto-
rze niskotemperaturowej plazmy. 
Dzięki poddaniu wody rezonan-
sowi magnetycznemu, rozbijamy 
wiązania wodorowe i zmieniamy 
jej strukturę. Jednocześnie w tym 
procesie przebudowuje się tlen z 
tlenu tripletowego do tlenu single-
towego, który trwale wbudowuje 
się w klatraty wody. Woda taka ma 
fenomenalne właściwości penetra-
cji błon komórkowych, stymuluje 
procesy homeostazy w naszym 
organizmie, ale jest też energią 
napędzającą struktury wewnątrz-
komórkowe pozwalające utrzymać 
produkcję energii w komórkach.
 

Opanowaliśmy także do perfekcji 
to, w jaki sposób uzyskać poszcze-
gólne parametry dostosowując je 
do obróbki w zależności od tego, 
jaki ma być docelowy sposób uży-
cia wody plazmowanej. Inaczej 
przekształcamy ją do picia dla krów 
a inaczej do badań medycznych. 
Nieco inną strukturę wody zawie-
rają kosmetyki Nantes, inną podle-
wa się warzywa.

Naszym odkryciem jest to, że 
udało nam się stworzyć mecha-
nizm przywrócenia wodzie jej 
uporządkowanej struktury. Co za 
tym idzie, powoduje to, że wprowa-

dzona do organizmu ludzi, zwie-
rząt lub roślin, obrazowo mówiąc, 
czyści nasze komórki. Zmienia złą 
wodę na dobrą wodę. Wtedy orga-
nizm sam reguluje swoje procesy 
i niejako sam wraca do naturalnej 
harmonii. 
Badania, jakie wykonaliśmy w cią-
gu ostatnich 12 lat, obejmowały 
bardzo dużo dziedzin nauki min.
 
Katedra i Zakład Botaniki Farma-
ceutycznej oraz Zakład Genetyki 
Klinicznej, Uniwersytet Medycz-
ny w Lublinie badały wpływ wody 
plazmowanej na żywotność ko-
mórek nowotworowych. Wnioski: 
W hodowli komórek na podłożu 
poddanym działaniu niskotempe-
raturowej plazmy zaobserwowano 
spadek gęstości hodowli. Badania 
te będą rozwijane w kierunku le-
czenia białaczek oraz innych no-
wotworów. 

Zakład Histologii i Embriologii 
Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku, Katedra Biostruktu-
ry Komórki udowodnił w swoich 
badaniach obumieranie komórek 
nowotworowych i hamowanie ich 
rozwoju. Jedną z obserwacji to za-
hamowanie podziałów komórko-
wych po potraktowaniu wodą zde-
klastrowaną oraz wpływ tej wody 
na apoptozę, (czyli obumieranie) 
komórek.
 
Zakład Farmakologii Doświad-
czalnej Uniwersytetu Medycz-
nego w Białymstoku udowodnił, 
że sól fizjologiczna poddana dzia-
łaniu plazmy, eliminuje komórki z 
uszkodzonym DNA, co pozwala na 
wyselekcjonowanie komórek za-
wierających jednolite i prawidłowe 
DNA, a tym samym poprawę funk-
cji tkanek i narządów. Badania te 
potwierdziły również fakt obumie-
rania komórek nowotworowych i 
komórek białaczki pod wpływem 
plazmowanej soli fizjologicznej .

Katedra Szczegółowej Uprawy 
Roślin Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie badała plony 
fasoli oraz żyta ozimego. Po uży-
ciu wody zdeklastrowanej Nantes 
zaobserwowano wzrost plonu o 
ponad 50%. 

Politechnika Wrocławska, Insty-
tut Inżynierii Ochrony Środowi-
ska potwierdziła brak negatywnych 
właściwości wody plazmowanej, 
brak toksyczności oraz to, że woda 
po obróbce plazmą wpływa znaczą-
co i pozytywnie na wzrost roślin. 

Uniwersytet Rolniczy w Krako-
wie, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie badał zastosowanie wody 
plazmowanej, jako potencjalnego 
czynnika poprawy wyników kon-
serwacji i przechowywania gamet 
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roku zespół złożony z pracowni-
ków naukowych Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodnicze-
NR 1/2021 Bliżej Zdrowia Bliżej NaturyBliżej Zdrowia Bliżej Natury10

ZDZISŁAW OSZCZĘDA
Woda, jakiej nie znacieDla większości ludzi woda jest 

niezauważalnym aspektem 
naszego życia. Wiemy i czu-
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jącą jej penetracje błon komórko-
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Zbyt duże stężenie jonów powo-
duje zaburzenia w układzie krą-
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minerałów, by móc zrównoważyć 
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do obróbki w zależności od tego, 
jaki ma być docelowy sposób uży-
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wie, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie badał zastosowanie wody 
plazmowanej, jako potencjalnego 
czynnika poprawy wyników kon-
serwacji i przechowywania gamet 
– okazało się, że zastosowanie 
wody po obróbce plazmą poprawia 
żywotność przechowywanego na-
sienia o ponad 30% w stosunku do 
dotychczasowych rozwiązań. 

Jednakże największych odkryć 
dokonał zespół pod kierownictwem 
prof. Piotra Tomasika. Od 2015 
roku zespół złożony z pracowni-
ków naukowych Uniwersytetu 
Humanistyczno – Przyrodnicze-
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go im. Jana Długosza w Często-
chowie (UJD), Uniwersytetu Rol-
niczego im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie (UR.), Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościusz-
ki (PK) i od 2020 roku Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 
(ZUT) oraz własnego Działu  Ba-
dawczo-Rozwojowego prowadzą 
badania nad uzdatnianiem wody 
niskotemperaturową, niskoci-
śnieniową plazmą jarzeniową 
o niskiej częstotliwości (NNPJ). 
Opiekunem merytorycznym badań 
i szefem Rady Naukowej jest prof. 
dr hab. Piotr Tomasik. Osobami 
odpowiedzialnymi za badania 
prowadzone w ośrodkach poza 
firmą Nantes są: dr hab. prof. UJD 
Wojciech Ciesielski (UJD), dr hab. 
prof. UR Karen Khachatryan (UR), 
prof. dr hab. Henryk Kołoczek 
(PK) i prof. dr hab. Jacek Soroka 
(ZUT). Są to osoby, które w obec-
nej chwili stanowią główny trzon 
badań w Polsce nad zagadnieniami 
wody i jej struktury. W wyniku ich 
zaangażowania powstało kilkana-
ście publikacji o zasięgu między-
narodowym, którymi możecie się 
Państwo zapoznać na stronie 
www.nantes.com.pl w zakładce Pu-
blikacje i Raporty
 

A jak możecie Państwo skorzy-
stać z naszego odkrycia? 

Nie mogę nic napisać we właści-
wościach terapeutycznych takiej 
wody, gdyż zahacza to o procesy 
leczenia, czego zabrania nam pol-
skie prawo. To samo prawo pozwa-
la nam na nieograniczoną kon-
sumpcję żywności modyfikowanej 
i konserwowanej długoterminowo 
promieniami rentgenowskimi, na-
faszerowanej antybiotykami i hor-
monami, po której spożyciu nawet 
małe dzieci zapadają na cukrzycę 
i choroby metaboliczne. Hipokry-
zja tych regulacji polega na tym, 
że najpierw wpędza się całe spo-
łeczeństwa w chorobę, by później 
proponować kosztowne leczenie.

Tanie leczenie i prawda o sty-
mulacji chorób cywilizacyjnych 
to bardzo niewygodna prawda dla 
pewnych grup lobbystycznych 
opierających swój biznes na stra-
chu ludzi i niewiedzy całych społe-
czeństw. Niestety w tym przypadku 
organizacja, którą zwiemy Unią Eu-
ropejską, pokazuje prawdziwy ob-
raz mafijnych układów powiązań, 
które poprzez grupy producentów 
leków i żywności kreują przepisy 
i dyrektywy unijne dla swoich po-
trzeb biznesowych, a całe społe-
czeństwa i narody, które poddają 
się temu dyktatowi, są tylko ryn-
kiem zbytu motorem nakręcającym 
spiralę zysku i chciwości. Absurdy 
przepisów unijnych i krajowych re-
gulacji doprowadzają do sytuacji, 
że niedługo będziemy oddychać i 
żyć tylko za ich zgodą.

Cóż mogę zaproponować? Powtó-
rzę za dr H. Czerniakiem:
„WŁĄCZCIE PAŃSTWO MYŚLE-
NIE”

Więcej możecie dowiedzieć się 
oglądając filmy o naszych pracach 
na kanale:
https://www.youtube.com/user/
NanolaboratoryNantes/playlists
www.nantespharma.pl

Profil na Facebooku NANOLABO-
RATORY NANTES

Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. „Atlas umieralności 
ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010”

Mapa nr 1 Mapa nr 2
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Państwo zapoznać na stronie 
www.nantes.com.pl w zakładce Pu-
blikacje i Raporty
 

A jak możecie Państwo skorzy-
stać z naszego odkrycia? 

Nie mogę nic napisać we właści-
wościach terapeutycznych takiej 
wody, gdyż zahacza to o procesy 
leczenia, czego zabrania nam pol-
skie prawo. To samo prawo pozwa-
la nam na nieograniczoną kon-
sumpcję żywności modyfikowanej 
i konserwowanej długoterminowo 
promieniami rentgenowskimi, na-
faszerowanej antybiotykami i hor-
monami, po której spożyciu nawet 
małe dzieci zapadają na cukrzycę 
i choroby metaboliczne. Hipokry-
zja tych regulacji polega na tym, 
że najpierw wpędza się całe spo-
łeczeństwa w chorobę, by później 
proponować kosztowne leczenie.

Tanie leczenie i prawda o sty-
mulacji chorób cywilizacyjnych 
to bardzo niewygodna prawda dla 
pewnych grup lobbystycznych 
opierających swój biznes na stra-
chu ludzi i niewiedzy całych społe-
czeństw. Niestety w tym przypadku 
organizacja, którą zwiemy Unią Eu-
ropejską, pokazuje prawdziwy ob-
raz mafijnych układów powiązań, 
które poprzez grupy producentów 
leków i żywności kreują przepisy 
i dyrektywy unijne dla swoich po-
trzeb biznesowych, a całe społe-
czeństwa i narody, które poddają 
się temu dyktatowi, są tylko ryn-
kiem zbytu motorem nakręcającym 
spiralę zysku i chciwości. Absurdy 
przepisów unijnych i krajowych re-
gulacji doprowadzają do sytuacji, 
że niedługo będziemy oddychać i 
żyć tylko za ich zgodą.

Cóż mogę zaproponować? Powtó-
rzę za dr H. Czerniakiem:
„WŁĄCZCIE PAŃSTWO MYŚLE-
NIE”

Więcej możecie dowiedzieć się 
oglądając filmy o naszych pracach 
na kanale:
https://www.youtube.com/user/
NanolaboratoryNantes/playlists
www.nantespharma.pl

Profil na Facebooku NANOLABO-
RATORY NANTES

Publikacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. „Atlas umieralności 
ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-2010”

Mapa nr 1 Mapa nr 2Rol niczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR.), Politechniki 
Kra kowskiej im. Tadeusza Kościusz ki (PK) i od 2020 roku Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
(ZUT) oraz własnego Działu Ba dawczo-Rozwojowego prowadzą 
badania nad uzdatnianiem wody niskotemperaturową, niskoci-
śnieniową plazmą jarzeniową o  niskiej częstotliwości (NNPJ). 
Opiekunem merytorycznym badań i szefem Rady Naukowej jest 
prof. dr hab. Piotr Tomasik. Osobami odpowiedzialnymi za bada-
nia prowadzone w ośrodkach poza firmą Nantes są: dr hab. prof. 
UJD Wojciech Ciesielski (UJD), dr hab. prof. UR Karen Khachatry-
an (UR), prof. dr hab. Henryk Kołoczek (PK) i prof. dr hab. Jacek 
Soroka (ZUT). Są to osoby, które w obec nej chwili stanowią głów-
ny trzon badań w Polsce nad zagadnieniami wody i jej struktu-
ry. W wyniku ich zaangażowania powstało kilkana ście publika-
cji o zasięgu między narodowym, którymi możecie się Państwo 
zapoznać na stronie www.nantes.com.pl w zakładce Pu blikacje 
i Raporty

A jak możecie Państwo skorzystać z naszego odkrycia?

Nie mogę nic napisać we właści wościach terapeutycznych 
takiej wody, gdyż zahacza to o  procesy leczenia, czego zabra-
nia nam pol skie prawo. To samo prawo pozwa la nam na nieogra-
niczoną kon sumpcję żywności modyfikowanej i konserwowanej 
długoterminowo promieniami rentgenowskimi, na faszerowanej 
antybiotykami i  hor monami, po której spożyciu nawet małe 
dzieci zapadają na cukrzycę i choroby metaboliczne. Hipokry zja 
tych regulacji polega na tym, że najpierw wpędza się całe spo-
łeczeństwa w  chorobę, by później proponować kosztowne le-
czenie.

Tanie leczenie i prawda o sty mulacji chorób cywilizacyjnych 
to bardzo niewygodna prawda dla pewnych grup lobbystycz-
nych opierających swój biznes na stra chu ludzi i niewiedzy ca-
łych społe czeństw. Niestety w tym przypadku organizacja, któ-
rą zwiemy Unią Eu ropejską, pokazuje prawdziwy ob raz mafij-
nych układów powiązań, które poprzez grupy producentów le-
ków i żywności kreują przepisy i dyrektywy unijne dla swoich po-
trzeb biznesowych, a całe społe czeństwa i narody, które poddają 
się temu dyktatowi, są tylko ryn kiem zbytu motorem nakręcają-
cym spiralę zysku i chciwości. Absurdy przepisów unijnych i kra-
jowych re gulacji doprowadzają do sytuacji, że niedługo będzie-
my oddychać i żyć tylko za ich zgodą.

Cóż mogę zaproponować? Powtó rzę za dr H. Czerniakiem: - 
„WĄCZCIE PAŃSTWO MYSLE NIE”

Więcej możecie dowiedzieć się oglądając filmy o  naszych 
pracach na kanale:

https://www.youtube.com/user/NanolaboratoryNantes/
playlists www.nantespharma.pl

Profil na Facebooku NANOLABO RATORY NANTES

20% KUPON 
RABATOWY:

 

na NAPÓJ z ekstraktem z zielonej herbaty

oraz WODĘ PLAZMOWANĄ

z podwyższoną zawartością tlenu singletowego.
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SPRZEDAM
Domek 30m2 na działce 2-arowej, 

ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 
woda, kanalizacja, Gm. Sułow. Tel. 515 
796 951

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

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

509 945 093

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

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

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam 4ha z budynkiem, 10 km od 
Zamościa, tel. 786 012 542

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

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

skie. Tel. 607 934 520

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

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

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

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

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

kowa. Tel. 693 531 174

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

tra z windą. Tel. 609 510 301

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

500 204 533

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

922 443

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

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

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

brzeszyna. Tel. 515 796 951

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

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

Działka rolna 4ha, 10km od Zamościa. 
Tel. 786 012 542

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

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

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

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

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

297 626, 530 444 480.

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

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

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

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

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

sławcu. Tel. 512 890 120

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

795 949 510

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha 0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 515 
796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamościa. 
Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-

669-62

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

Działka budowlana 10,5 ar w Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 782 
256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

ziemię orną 1,05 ha, ziemię orną 0,75 
ha, las 0,50 ha. Tel 84 639 55 39

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

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

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

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 

ar w Kalinowicach lub Wolce Pa-
nieńskiej tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na 
parterze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 
piętro lub wieżowiec. Tel. 513 

957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. Tel. 

792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskiego/

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w okolicach Wy-

szyńskiego w Zamościu. Tel. 782 
324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe po-
wyżej 60m2 w Zamościu w oko-

licach ul Wyszyńskiego. Tel. 782 
324 831

WYNAJMĘ 
Kawalerka do wynajęcia po re-

moncie, umeblowana na Pe-
owiaków. Tel. 84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z 
możliwością wykupu. Tel. 669 

747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Pe-
owiaków naprzeciwko parku, 

umeblowana. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom parte-
rowy dla rodziny, Zamość i okoli-

ce tel. 799 946 860

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II piętro. 

Tel. 84 627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. Hru-

bieszowska. Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. 
Tel. 887 688 944

1 pokojowe mieszkanie w Zamo-
ściu, ul. Hrubieszowska. Tel. 84 

639 81 87

Wynajmę pokój jednoosobo-
wy, c. 650 zł, Nowe Miasto. Tel. 

516 055 166

Wynajmę oficynę w Zamościu, 
tel. 669 656 114

Poszukuję kawalerkę bez mebli. 
Tel. 537 710 508 

Kawalerkę w Krakowie, na Woli 
Justowskiej. Tel. 506 008 215

Do wynajęcia mieszkanie 2 po-
koje, kuchnia, łazienka. Tel. 609 

204 222

Kawalerka umeblowana - 3 pię-
tro, 31 mkw. Zamość, ul. Kie-

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

Stancja dla uczennic. Tel. 510 
518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuch-
nia + łazienka, 30m2. Stan-

cja lub dla osoby samotnej. Tel. 533 
939 3030 

ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 

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

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 
262 Zamienię mieszkanie czynszowe 
w Zamościu, 46 m² na podobne. Tel. 
501 617 630

SPRZEDAM
Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 

oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 
638 104

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

Opielacz ogrodowy.  
Tel. 84 638 59 08

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

4 taboretycena po 500 zł. Tel. 84 638 
59 08

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

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Heblarka własnej konstrukcji – 200 
zł, klepka dębowa sucha 35x8x2,2 

cm – 75m2. Tel. 84 638 59 08

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

638 59 08

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

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

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

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

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

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

łóżko drewniane w dobrym stanie. Tel. 
507 639 018

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Wasąg na wóz konny. c. 150 zł. Tel. 
519 106 797

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12, krzyż podświetlany. 

Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010 

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan bdb. 

Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 
500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda z 
witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane nowe, r. 176/80, 
230 zł, czarny kolor, kamizelka 250 

zł. Tel. 516 898 477

Gilotyna do cięcia blachy na sol-
idnym stoliku, 185 zł. Tel. 84 638 

65 45

Sprzedam stół i 4 krzesła, stan bdb. 
Tel. 519 448 338

Sprzedam wersalkę stan dobry. Tel. 
797 387 864

Wózek towarowy nowy, 420 zł, 
cały wózek złomu gratis. Tel. 84 

638 65 45

Kredens kuchenny, drewnia-
ny, rzeźbiony, stan bdb. Tel. 607 

934 520

Łóżko białe podwójne, sypialniane. 
Tel. 607 934 520

Znaczki pocztowe, monety, w tym 
srebrne. Tel. 516 898 477

Radioodtwarzacz samochodowy+ 
głośniki, 70 zł. Tel. 516 898 477

Magnetowid Video Sony stereo, 
cena 100 zł. Tel. 516 898 477

Pompę do brudnej wody, cyrkulatkę. 
Tel. 608 074 175

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
Kupię rower Agat koła 24” lub inny 

tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe. 
 Tel. 607 187 807

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

023 453

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Różne

 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 1351ar.  
Cena 675 tys. zł

 X Działka  budowlana ul. B. Prusa 8a  
cena 105 tys. zł

 X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2  
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Polna, 69m2, 
 cena 298 000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  
Cena 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 ar, 
Cena 125 000 zł

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

 X Gospodarstwo i magazyny Zawalów.  
Cena 1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  

Cena 306 tys. Zł
 X Las Zawalów 15a  

Cena 12 tys. zł
 X Łąka Koniuchy 30a  

Cena 12 tys. zł
 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-Sielec gm. Krynice. 

Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

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

NIERUCHOMOśCI
KUPIĘ MIESZKA-

NIE  
1 LUB 2 

POKOJE 
MOŻE BYĆ  

DO REMONTU
TEL. 512-04-34-04



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

Volkswagen Polo, rok 2001, 14 die-
sel, opłaty i przegląd 821, c. 1200. 

Tel. 515 292 504

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

Tel. 798 316 795

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

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

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

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

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

-platforma. Tel. 515 796 951

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

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

Sprzedam przyczepkę sam., lekka na 
resorach, koła 13, zarejestrowana. 

Tel. 500 587 742

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

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

106 797

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

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

100 734

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

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

533 878

Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

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

792 251 459

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

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

84 61 521 169

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

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

662 322 768

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprzedam motocykl suzuki, cena 
5500 zł, przebieg 45 000. Tel.  500 

582 289

Sortownik mały na kamienie. Tel. 
536 772 779

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

Rozrzutnik do nawozu KOS. Tel. 536 
772 779

4 opony używane wielosezonowe. 
Tel. 536 772 779

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

Tel. 665 225 697

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

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

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt sa-
motny pozna Panią w 

stosownym wieku, 22400. 
Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, space-
ry. Tel. 782 488 541

Jędrzej - komandos z 6-tej 
brygady powietrzno-de-

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, z 
dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

TOWARZYSKIE
Opieka całodobowa nad niepełno-

sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-
towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

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

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

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

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

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

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

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

PRACA

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

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

 www.absolutio.pl. 

Profesjonalna prawa muzyczna imprez 
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #15, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

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

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #13: „Doścignięcie”, ufundował 
hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Ewa Piścio. Gratulu-
jemy. Nagrodę można odebrać do 20 kwietnia 2021 roku w punkcie informa-

cyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.


