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Od 5 maja 2021 r. w  Zamościu 
rusza Punkt Szczepień Po-
wszechnych (PSP). Punkt po-

wstał na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Królowej Jadwigi 8, 
w  obiektach Klubu „Senior z  Wigo-
rem” i hali tenisowej. To efekt współ-
pracy Miasta Zamość z  Zamojskim 
Szpitalem Niepublicznym sp. z  o. o. 
w Zamościu, który będzie koordyno-
wał działanie PSP.

Punkt będzie czynny przez 7 dni 
w tygodniu w godz. 8:00-18:00 i dzien-
nie będzie mogło być w nim zaszcze-
pionych około 500 osób. Z możliwości 
zaszczepienia w  PSP powinny przede 
wszystkim korzystać osoby zdrowe, 
które np. nie wymagają specjalistycz-
nej opieki lub pomocy medycznej, 
a także nie są na nic uczulone.

Na szczepienie można się zareje-
strować przez:

• wysłanie SMS o  treści Szczepimy-
Sie na numer 880 333 333 lub 664 
908 556

• całodobową i  bezpłatną infolinię 

989
• portal pacjent.gov.pl 
• kontakt z punktem szczepień w go-

dzinach pracy punktu pod numera-
mi telefonów: 572 085 205, 572 085 
200, 572 085 216.

Powstaniu Punktu Szczepień Po-
wszechnych w  Zamościu towarzy-
szy kampania promocyjna. Na terenie 
miasta pojawią się bilbordy zachęcają-
ce do szczepień, z wizerunkiem 6 osób, 
które już się zaszczepiły lub deklarują 
chęć zaszczepienia.

źródło: UM Zamość

W skutek pandemii liczba krwio-
dawców w  wielu punktach 
poboru w całej Polsce spadła 

o ponad połowę, dlatego też w zamoj-
skiej jednostce penitencjarnej prze-
prowadzono akcję promowania od-
dawania krwi. W dniu 22 kwietnia od-
była się wizyta przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Gminy Zamość, którzy 
z inicjatywy członków NSZZFiP ZT Za-
mość, przeprowadzili wspólnie ak-
cję promującą oddawanie krwi wśród 
funkcjonariuszy zamojskiej jednostki.

  W  ubiegłym roku w  Polsce krew 
oddało 591181 osób. Niestety, od marca 
2020 roku, w wyniku rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, liczba dawców w po-
szczególnych centrach krwiodawstwa 
spadła o ponad połowę. Chociaż w szpi-
talach odwołano większość planowa-
nych operacji a na drogach odnotowu-
je się mniej wypadków, to nadal chorzy, 
w szczególności chorzy na nowotwory 
hematologiczne, potrzebują krwi.

Jedna osoba może  każdorazowo 
oddać 450 ml krwi. To tak niewiele, a za-
razem tak dużo, by pomóc w ratowaniu 
ludzkiego życia. Oddawanie krwi jest 
całkowicie bezpieczne, nawet w trakcie 
pandemii #COVID19. Zapotrzebowanie 
w  szpitalach rośnie! Akcje oddawania 

krwi w zamojskiej jednostce odbywają 
się cyklicznie. W każdej uczestniczy kil-
kunastu funkcjonariuszy. Krew jest jed-
nym z najcenniejszych darów, jaki mo-
żemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

Podczas akcji promocyjnej przed-
stawiciele stowarzyszenia oraz członko-
wie NSZZFiP ZT Zamość, jak również dy-
rektor zamojskiej jednostki penitencjar-
nej ppłk Jacek Zwierzchowski, zachęcali 
do oddawania krwi i włączenia się w ak-
cje organizowane przez Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi przy Urzę-
dzie Gminy Zamość. Najbliższa taka ak-
cja, odbędzie się w dniu 9 maja w Szkole 
Podstawowej w  Żdanowie koło Zamo-
ścia. Pobór trwać będzie w godz. 8:00 – 
14:30, wszystkich serdecznie zaprasza-
my w imieniu organizatorów.

Osoby, które wezmą udział, akcji 
otrzymają zestaw drobnych upomin-
ków i gadżetów. Jest to mały gest, któ-
ry pozwala nawet w niewielkim stopniu 
podziękować krwiodawcom, za ich wy-
siłek wkładany w ratowanie życia i zdro-
wia innych. Tym razem, każdy osoba po 
oddaniu krwi otrzyma upominek ufun-
dowany przez NSZZFiP ZT Zamość. Ma-
my nadzieję, że  stylowe kubeczki po-
zwolą poczuć wiosenny klimat.

kpt. Jarosław Małecki

Szczepienia na dużą skalęSzczepienia na dużą skalę

Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowychRusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Fizyczny sukces AgatyFizyczny sukces Agaty
Decyzją Prezydenta Andrzeja Wnu-

ka, od 4 maja 2021 r. Urząd Miasta 
Zamość powraca do pracy w  for-

mule jednozmianowej.

Urzędnicy wydziałów zamojskiego ra-
tusza będą pracować w godzinach sprzed 
pandemii, tj. poniedziałek, środa, czwar-
tek w  godzinach 7:30-15:30, wtorki 8:00-
16.30, piątki 7:30-15:00.

Magistrat przypomina o  obowiązku 
zasłaniania ust i  nosa w  przestrzeni pu-
blicznej, a także o konieczności zachowa-
nia dystansu społecznego.

Agata Czuk, tegorocz-
na maturzystka z I LO 
w  Zamościu zdobyła 

tytuł finalistki 70. Ogólno-
polskiej Olimpiady Fizycz-
nej. Jak pisaliśmy przed 
miesiącem sam awans do 
zawodów centralnych był 
dużym osiągnięciem – 
Olimpiada Fizyczna orga-
nizowana przez Polskie To-
warzystwo Fizyczne cieszy 
się ogromną renomą, ale 

i zasłużoną opinią jednego 
z  najtrudniejszych konkur-
sów przedmiotowych. W fi-
nale trzeba było zmierzyć 
się z  wymaganiami z  teo-
rii fizyki oraz z doświadcze-
niami. Agata była jedyną 
przedstawicielką płci pięk-
nej w gronie finalistów.

Opiekunem uczennicy 
jest nauczyciel fizyki Andrzej 
Mazurkiewicz.

17 maja 2021 roku rozpo-
czyna się rekrutacja do 
klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych na rok 
szkolny 2021/2022.

DROGI UCZNIU!

Jeśli kończysz właśnie szkołę 
podstawową i zastanawiasz się nad 
wyborem szkoły ponadpodstawo-
wej, możesz wybrać spośród na-
szych szkół:

Zespół Szkół Drzewnych 
i Ochrony Środowiska im. Jana Za-
moyskiego w  Zwierzyńcu (od 1 
września 2021 r. Technikum im. Ja-
na Zamoyskiego w Zwierzyńcu)

Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klu-
kowskiego w Szczebrzeszynie 

Nasze szkoły wyróżniają się:

• wieloletnią tradycją,
• atrakcyjną ofertą edukacyjną 

uwzględniającą potrzeby współ-
czesnego młodego człowieka,

• profesjonalną i wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną,

• nowoczesnymi i  bardzo dobrze 
wyposażonymi pracowniami,

• nauczaniem języków obcych 
ukierunkowanych zawodowo,

• bezpłatnymi, dodatkowymi zaję-
ciami przygotowującymi do eg-
zaminu maturalnego,

• zagranicznymi praktykami i  sta-
żami,

• uczestnictwem w  projektach 
unijnych,

• współpracą z uczelniami wyższy-
mi, instytucjami kultury i  przed-
siębiorcami.

Zachęcamy do zapoznania się 
z  ofertę edukacyjną szkół ponad-
podstawowych Powiatu Zamoj-
skiego na rok szkolny 2021/2022. 
Znajdziecie w niej informacje doty-
czące kierunków kształcenia na po-
ziomie liceum, technikum i  szkoły 
branżowej I  stopnia, proponowane 
rozszerzenia programów naucza-
nia, nowości i  innowacje pedago-
giczne, a także najciekawsze wyda-
rzenia i sukcesy naszych uczniów.

Szczegóły dotyczące rekruta-
cji znajdziecie na stronach: www.
zs2szcz.pl oraz www.zsdios.pl 

W  dniach 23-25 kwietnia 
2021 roku w Hali Sporto-
wej Szkoły Ponadpodsta-

wowej Nr 5 w  Zamościu, odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorek 
i Juniorów do lat 20 w podnosze-
niu ciężarów. Ceremonia wręcze-
nia nagród odbyła się z udziałem 
Wiceprezesa Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów d/s orga-
nizacyjnych Zdzisławem Żołopą 
oraz Starostą Zamojskim Stanisła-
wem Grześko. 

Zawody zostały zorganizowa-
ne przez Klub Sportowy „Agros” 
Zamość, przy współpracy z Polskim 
Związkiem Podnoszenia Ciężarów. 
Główny organizator zadbał, aby 
Mistrzostwa Polski odbyły się na 
jak najwyższym poziomie. Wyda-
rzenie zostało zorganizowane przy 
wsparciu finansowym Powiatu Za-
mojskiego. 

W rywalizacji wzięło udział po-
nad 200 zawodniczek i  zawodni-
ków z  ponad 50 klubów sporto-
wych z całego kraju. Najlepsi cięża-
rowcy z  każdej kategorii wagowej 
otrzymali medale, dyplomy, pucha-
ry oraz nagrody. 

Oficjalne otwarcie zawo-
dów miało miejsce w  piątek 
(23.04.2021r.) i  odbyło się z  udzia-
łem władz PZPC, Prezesem Polskie-
go Związku Podnoszenia Cięża-
rów Mariuszem Jędrą. Ceremo-
nię otwarcia swoją obecnością za-
szczycili również: Starosta Powia-
tu Zamojskiego Stanisław Grześko 
oraz Prezydent Miasta Zamość An-
drzej Wnuk. 

Najlepszą zawodniczką Mi-
strzostw Polski do lat 20 w Zamościu, 
została Wiktoria Wołk. Zawodniczka 
Tarpana Mrocza uzyskała 262,2 pkt. 
Pierwszego dnia Monika Szymanek 
i Agnieszka Rak ustanowiły łącznie 8 
rekordów Polski do lat 20 i 23. Tego 
dnia rozegrano wszystkie kategorie 
wagowe kobiet. Mistrzyniami Pol-
ski zostały, w kat 45 kg – Tomkalska 
Oliwia (Copal Trzcianka), kat. 49 kg – 

Celińska Mysław Klaudia (WLKS Iga-
nie Nowe), kat. 55 kg – Połka Zuzan-
na (Promień Opalenica), kat. 59 kg – 
Szymanek Monika (LKS Dobryszy-
ce), kat. 64 kg – Wołk Wiktoria (Tar-
pan Mrocza), kat. 71 kg - Kaczmar-
czyk Andżelika (Tytan Oława), kat. 76 
kg – Karolak Maria (Włókniarz Kon-
stantynów), kat. 81 kg - Rak Agniesz-
ka (Znicz Biłgoraj), kat 87 kg – Strojek 
Anna (Atleta Gdańsk) i w kat +87 kg – 
Janiak Julia (Unia Hrubieszów). Naj-
lepszymi zawodniczkami wg. punk-
tacji Sinclaira zostały: Wiktoria Wołk 
(Tarpan Mrocza) – 262,2 pkt przed 
Moniką Szymanek (LKS Dobryszyce) 
– 261,2 pkt i Andżeliką Kaczmarczyk 
(Tytan Oława) – 242,6 pkt. 

Drugiego dnia padło siedem re-
kordów Polski do lat 20, 23 i Senio-
rów ustanowił Kacper Urban (Bu-
dowlani Opole) w rwaniu, podrzu-
cie i  dwuboju. 24 kwietnia na za-
mojskim pomoście rywalizowa-
li panowie w  kategoriach wago-
wych od 55 do 89 kg. Mistrzami 
Polski zostali, w kat 55 kg – Bogusz 
Łukasz (GCK Kobylany), kat. 61 kg 
– Zrol Michał (MOK Terespol), kat. 
67 kg – Urban Kacper (Budowlani 
Opole), kat. 73 kg – Łazuga Konrad 
(MOK Terespol), kat. 81 kg – Goca-
łek Jakub (LKS Dobryszyce) i kat. 89 
kg – Hyla Łukasz (LKS Dobryszyce). 
Wśród juniorów w klasyfikacji Sinc-
laira na prowadzeniu Urban Kac-
per (Budowlani Opole) – 376,8 pkt 
przed Konradem Łazugą (MOK Te-
respol) – 353,5 pkt i Łukaszem Hylą 
(LKS Dobryszyce) – 350,9 pkt. 

Na zakończenie Mistrzostw Pol-
ski do lat 20 w Zamościu rywalizo-
wali panowie w kategoriach wago-
wych 96, 102, 109 i +109 kg. Najlep-
szym juniorem wg. punktacji Sinc-
laira został Kacper Urban (Budow-
lani Opole). Mistrzami Polski zosta-
li, w kat 96 kg – Dorn Maksymilian 
(Agros Zamość). kat. 102 kg – Ko-
łecki Daniel (Górnik Polkowice), kat. 
109 kg – Osuch Igor (Horyzont Meł-
no) oraz kat. +109 kg – Pasikowski 
Olaf (Budowlani Opole). 

Warto wspomnieć, że drugi 
medal (srebro) dla Klubu Sporto-
wego „Agros” Zamość w  kat. 100 
kg zdobył Trytek Szymon. W  kla-
syfikacjach drużynowych najwię-
cej punktów zgromadził klub WLKS 
Iganie Nowe oraz województwo 
mazowieckie. Najlepszym zawod-
nikiem wg. klasyfikacji Sinclaira zo-
stał Kacper Urban (Budowlani Opo-
le) – 376,8 pkt. Drugi wynik uzyskał 
Daniel Kołecki 

(Górnik Polkowice) – 354,3 pkt, 
a trzeci Konrad Łazuga (MOK Tere-
spol) – 353,5 pkt. W klasyfikacji dru-
żynowej zwyciężył klub WLKS Iga-
nie Nowe – 73 pkt przed LKS Do-
bryszyce – 72,5 pkt i  Mazovia Cie-
chanów – 65 pkt. W klasyfikacji wo-
jewództw górą mazowieckie - 031 
pkt przed lubelskim - 269 pkt i dol-
nośląskim - 134 pkt. 

źródło: Powiat Zamojski 

Zmiana godz pracy urzęduZmiana godz pracy urzędu

fot. K. Chmiel - Światłoczuły.pl

Krew na wagę złotaKrew na wagę złota Zmagania ciężarowcówZmagania ciężarowców

http://pacjent.gov.pl
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27 kwietnia odbyła się konferencja prasowa 
premiera Mateusza Morawieckiego oraz 
ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

dotycząca zasad bezpieczeństwa epidemicznego, 
które będą obowiązywały w maju. 

Rząd przedstawił  harmonogram, który miałby 
obowiązywać w  całym kraju. Warunkiem znoszenia 
obostrzeń będzie jednak utrzymywanie się niskiego 
poziomu zakażeń. Jak zaznacza rząd - harmonogram 
może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji 
epidemicznej.

Od 1 maja:

• Jednolite zasady bezpieczeństwa w  całym kraju – 
otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

• Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych 
na świeżym powietrzu: limit – max. 50 osób

• Sport – uprawianie sportu w  krytych obiektach 
sportowych oraz na basenach: dla zorganizowa-
nych grup dzieci i młodzieży, max. 50 proc. obłoże-
nia obiektu

Od 4 maja:

• Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea: limit 1 osoby 
na 15 m2, działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

• Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, ga-

lerie handlowe: limit 1 osoby na 15 m2, działalność 
w ścisłym reżimie sanitarnym

• Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób: limit 1 
osoby na 15 m2 w świątyniach, rekomendacja od-
prawiania ceremonii na świeżym powietrzu

• Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna 
dla klas 1-3 szkoły podstawowej, ścisły reżim sanitar-
ny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezyn-
fekcja placówek w weekendy

Od 8 maja:

• Hotele – otwarte dla gości: max 50 proc. obłoże-
nia obiektu, zamknięte restauracje oraz strefa wel-
ness&spa

Od 15 maja:

• Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesie-
nie obowiązku: jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. 
osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesie-
nie obowiązku noszenia maseczek na świeżym po-
wietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywa-

nia nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszcze-
niach zamkniętych.

• Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) 
– otwarte ogródki restauracyjne: działalność w ści-
słym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bez-
pieczny dystans między stolikami oraz limit osób na 
stolik

• Kultura – otwarte kina i  teatry na świeżym powie-
trzu: max 50 proc. obłożenia, działalność w ścisłym 
reżimie sanitarnym

• Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możli-
wość zorganizowania m.in. wesela i komunii: li-
mit do 25 osób, w  ścisłym reżimie sanitarnym 
– m.in. zachowany bezpieczny dystans mię-
dzy stolikami oraz limit osób na stolik (regula-
cje takie same jak w przypadku gastronomii ze-
wnętrznej)

• Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka hy-
brydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych, nauka 
hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich, ścisły reżim 
sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfek-
cja placówek w weekendy

• Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych 
na świeżym powietrzu: max 25 proc. publiczności

Od 29 maja:

• Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje: 
max obłożenie 50 proc. lokalu, działalność w ścisłym 
reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dy-
stans między stolikami, limit osób na stolik

• Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość 
zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 50 
osób, w  ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zacho-
wany bezpieczny dystans między stolikami oraz li-
mit osób na stolik (regulacje takie same jak w przy-
padku gastronomii wewnętrznej)

• Kultura – otwarte kina i  teatry: max obłożenie 50 
proc. placówki, działalność w ścisłym reżimie sani-
tarnym

• Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach 
sportowych i  basenach: obiekty dostępne dla 
wszystkich, max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

• Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach 
fitness, solaria: limit 1 osoby na 15m2, działalność 
w ścisłym reżimie sanitarnym

• Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka sta-
cjonarna dla wszystkich uczniów, ścisły reżim sani-
tarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja 
placówek w weekendy

Ozon,bo to o nim mowa, jest 
niczym innym jak alotropo-
wą odmianą tlenu, składa-

jącą się z  trójatomowych cząste-
czek. W  atmosferze powstaje on 
w wyniku rozpadu O₂, pod wpły-
wem światła i wyładowań atmos-
ferycznych a zatem jest to w pełni 
naturalny gaz który gromadzi się 
w  stratosferze, tworząc warstwę 
ozonową zatrzymującą szkodliwe 
promieniowanie UV. 

JEST BARDZO SILNYM UTLE-
NIACZEM, posiada szerokie spek-
trum działania na bakterie, zarodni-
ki przetrwalnikowe bakterii, wirusy, 
grzyby i ich zarodniki, pierwotniaki. 

Właściwości OZONU czynią go 
idealnym czynnikiem do dezynfek-
cji, dezynsekcji, dezodoryzacji. 

OZONOWANIE usuwa wszelkie 
nieprzyjemne zapachy, podczas 
gdy środki dezodoryzujące bar-
dzo często je tylko maskują, tym 
samym stają się tylko chwilowym 
rozwiązaniem.

Ozon zwalcza również mo-
le, pluskwy, karaluchy oraz innych 
niechcianych lokatorów z  którymi 
trudno poradzić sobie tradycyjny-
mi metodami. 

Może być stosowany w  do-
mach, mieszkaniach, lokalach użyt-
kowych jak również do corocznego 
czyszczenia i odgrzybiania klimaty-
zacji w samochodach. 

Do tego celu używa się profesjo-
nalnych ozonatorów, ponieważ tyl-
ko uzyskanie odpowiedniego stęże-
nia gwarantuje 100% skuteczność. 

Od niedawna również w Zamo-
ściu działa firma posiadająca certy-
fikat, gwarantujący w  pełni profe-
sjonalną usługę ozonowania,z  za-
chowaniem najwyższych standar-
dów oraz wszelkich zasad BHP, co 
jest bardzo istotne ze względu na 
niezwykle silne działanie O₃. 

■
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Wójt Gliwiński sceptyczny Wójt Gliwiński sceptyczny 

Rozgorzała publiczna dysku-
sja na temat powiększenia gra-
nic Zamościa. W internecie trwa 

zbiórka podpisów pod petycją w  tej 
sprawie. Autor inicjatywy Mariusz 
Rutkowski, w  piśmie skierowanym 
do Prezydenta Miasta Zamość, Ra-
dy Miasta Zamość, Wojewody Lubel-
skiego oraz Starosty Zamojskiego, 
Mariusz Rutkowski, proponuje dwa 
warianty poszerzenia granic miasta. 
Oba uwzględniają przyłączenie do 
Zamościa części sąsiadujących miej-
scowości: Chyżej, Sitańca, Kalinowic, 
Płoskiego, Mokrego. Wójt Gminy Za-
mość Ryszard Gliwiński podchodzi do 
tego pomysłu sceptycznie.

Poniżej publikujemy treść stano-
wiska, które Wójt Gliwiński przed-
stawił na stronie Urzędu Gminy oraz 
na swoim blogu.

"Poważnie traktuję publiczną zapo-
wiedź złożenia petycji w sprawie zmiany 
granic Miasta Zamościa. Rozmawialiśmy 
już o tym w gronie Osób, którym Miesz-
kańcy Gminy w  samorządowych wybo-
rach 2018 roku powierzyli mandaty spo-
łecznego zaufania. Być może w  trakcie 
najbliższej sesji Rady Gminy Zamość (29 
kwietnia) zajmiemy w tej sprawie oficjal-
ne stanowisko. Mam jeszcze nadzieję, że 
będzie uspokajający telefon z  Ratusza. 
Czy on jednak coś zmieni? Problemy na 
liii Miasto – Gmina były zawsze, a wśród 
nich także pomysły na zmianę granic. Re-
lacje pomiędzy Miastem i Gminą stały się 
bardziej skomplikowane po wyborach 
samorządowych 2014 roku. Uwidoczniły 
się one nie tylko poprzez wydarzenia ja-
kie miały miejsce wokół terenów „Lotni-
ska Mokre”.

Dzisiaj temat zmiany granic Miasta 
i Gminy powraca poprzez publiczne na-
głaśnianie sprawy i  zbieranie podpisów 
pod petycją pojedynczego Autora. Pi-
sze w niej, że – cytat „…Zamość się wy-
ludnia, ludzie emigrują do większych 
ośrodków miejskich…” W zakończeniu 
petycji Autor pisze – cytat „Miasta śred-
niej wielkości umierają, ludzie emi-
grują do większych miast odcinając 
się od korzeni, a  większy (w  tym wy-
padku Lublin) bierze wszystko. Nie 
pozwólmy na to. Niech samorząd za-
cznie dążyć do powiększenia miasta, 
dla dobra Zamościa, Zamojszczyzny 
oraz przede wszystkim dla dobra je-
go mieszkańców” Treść całości petycji 
dostępna na portalach społecznościo-
wych. Autor zakłada w niej dwa warian-
ty zmiany granic Miasta. Pierwszy – włą-
czenie do Zamościa: części miejscowości 
Chyża, Sitaniec, Kalinowice, Płoskie i Mo-
kre. Drugi wariant – włączenie do Zamo-
ścia miejscowości: Chyża, Szopinek. Ka-
linowice, Wólka Panieńska, oraz części 

miejscowości Sitaniec (do rzeki Czarny 
Potok), części miejscowości Mokre wraz 
z lotniskiem i części miejscowości Płoskie.

Adresatami petycji są Prezydent Mia-
sta Zamość, Rada Miasta Zamość, Woje-
woda Lubelski i  Starosta Zamojski. Au-
tor pominął więc zupełnie Radę Gmi-
ny Zamość i  Wójta. Nie interesuje więc 
Go opinia w sprawie Mieszkańców Gmi-
ny Zamość. Nie mam wiedzy, czy petycja 
wpłynęła już do Adresatów. W  sprawie 
nie ma to jednak większego znaczenia. 
Wywołała publiczną dyskusję w  której 
wzięli udział także przedstawiciele Orga-
nów Miasta. Przewodniczący Rady Mia-
sta Zamość w wypowiedzi dla Dziennika 
Wschodniego powiedział – cytat „Znam 
petycję, argumenty są sensowne. Od 
dłuższego czasu rozmawiamy na ten 
temat, ja jestem za. ………” W  tej sa-
mej regionalnej prasie wypowiedział się 
także Prezydent Miasta Zamość – cytat 
„Miasto potrzebuje terenów inwesty-
cyjnych. ……. Nie umiem powiedzieć, 
czy ta inicjatywa będzie skuteczna. 
Wszystko w  rękach Rady Ministrów. 
Trzymamy kciuki za powodzenie pro-
jektu. …..”

Autor petycji uzasadnia potrzebę 
zmiany granic Miasta jego dalszym roz-
wojem. Podkreśla, że Zamość ma coraz 
mniej Mieszkańców i nie może konkuro-
wać z większymi ośrodkami. Z treści pe-
tycji i  wypowiedzi Prezydenta Zamościa 
wynika potrzeba tworzenia wokół obec-
nych granic Miasta nowych terenów in-
westycyjnych. Dla mnie to mało przeko-
nujące argumenty. W mojej ocenie Mia-
sto Zamość ma w  swoich granicach du-
żo terenów pod lokalizację budownic-
twa jednorodzinnego. Mogą więc obec-
ni i  nowi Mieszkańcy inwestować (bu-
dować) i związać się z Miastem. Dlacze-
go wolą miejscowości Gminy Zamość? 
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam 
Mieszkańcom. Nie ma możliwości loka-
lizacji nowych terenów inwestycyjnych 
w miejscowościach Gminy Zamość wspo-
mnianych w petycji. Wyjątek to wąski pas 
pomiędzy obwodnicą i torami LHS w Si-
tańcu, oraz ewentualnie tereny sołec-
twa Chyża (od cmentarza komunalnego 
w kierunku Siedlisk). W terenach objętych 
petycją nie ma gruntów będących wła-
snością Gminy. Trzeba je nabywać i bar-
dzo dużo za to płacić. Tereny sołectw – 
Kalinowice, Wółka Panieńska, Szopinek, 
Sitaniec, Mokre, Płoskie – mają opraco-
wane miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Główny cel w  nich 
wyznaczony to lokalizacja budownic-
twa jednorodzinnego. Trwa intensywna 
zabudowa tych terenów. Nie ma żadnej 
możliwości lokalizacji w  nich komplek-
sów inwestycyjnych związanych z  pro-
dukcją czy też usługami mniej lub bar-
dziej uciążliwymi. Czemu może więc słu-

żyć zmiana granic Miasta? Zwiększonym 
wpływom do budżetu Miasta z udziałów 
w  podatku PIT płaconego przez Miesz-
kańców, oraz większym dochodom bu-
dżetowym z  podatków lokalnych. Czy 
skorzystają na tym tereny Gminy Zamość 
przyłączone ewentualnie do Miasta? Dzi-
siaj to pytanie pozostawiam także do roz-
ważań Mieszkańcom.

Miasto Zamość i Gmina Zamość mo-
gą współpracować i  wspólnie realizo-
wać wybrane cele służące rozwojowi, 
a  w  związku z  tym dobru Mieszkańców. 
Stworzono nam dodatkowe możliwości 
pozyskania pomocowych środków eu-
ropejskich lat 2021-2027 poprzez instru-
ment Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT). Trzeba jednak ustalić pa-
kiet projektów które mogą być realizo-
wane w  partnerstwie, a  więc odpowia-
dają na wspólne wyzwania Miasta i Gmi-
ny. Zawiązanie Związku ZIT oraz przygo-
towanie i przyjęcie planu działań ZIT jest 
wciąż możliwe. Możemy to zrealizować 
w  ramach Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Miasta Zamość, który nie mo-
że istnieć bez Gminy Zamość. Miasto 
i Gmina mogą też współpracować w re-
alizacji konkretnych zadań poprzez za-
wieranie porozumień międzygminnych. 
Umożliwia to art. 74 ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Miasto i Gmina mogą być 
partnerami szanującymi samodzielność 
prawną swoich Wspólnot, ich specyfikę 
i lokalne uwarunkowania.

W zaistniałej publicznej sytuacji mu-
siała nastąpić reakcja Organów Gmi-
ny Zamość, w  tym odpowiedzi na kie-
rowaną do mnie pocztę e-mail. To mój 
i  Radnych Rady Gminy obowiązek wo-
bec Mieszkańców. Mam nadzieję na kon-
struktywne rozmowy z  Prezydentem 
Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta. 
Powinniśmy porozmawiać o  przyszło-
ści Miasta  i  Gminy w  warunkach innych 
niż medialne wypowiedzi. Mieszkańców 
Gminy będziemy informować na bieżąco 
o stanie spraw."

Wójt Ryszard Gliwiński zwraca też 
uwagę, że stawki podatków lokal-
nych na terenie miasta Zamościa są 
większe od tych, które obowiązują 
w Gminie Zamość i podaje przykłady:

"Podatek rolny: Gmina 100 zł za 1ha 
przeliczeniowy, Miasto 146,38 zł (mak-
symalna stawka). Podatek rolny z nieru-
chomości (do 1ha): Gmina 200 zł za ha 
fizyczny, Miasto 292,75 zł. Grunty (nieru-
chomości) niezwiązane z  działalnością 
gospodarczą: Gmina 0,40 zł za 1m², Mia-
sto 0,48 zł. Budynki mieszkalne: Gmina – 
(0zł) zwolnienie, Miasto 0,78 zł za 1m². 
Pozostałe budynki niezwiązane z  dzia-
łalnością gospodarczą: Gmina 4,25 zł 
za 1m², Miasto 7,90 zł. Grunty związa-
ne z  działalnością gospodarczą: Gmina 
0,85 zł za 1m², Miasto 0,93 zł. Budynki 
związane z  działalnością gospodarczą: 
Gmina 19,00 zł za 1m², Miasto 23,10 zł. 
Podatek od budowli na tym samym po-
ziomie w Gminie i Mieście – 2% od warto-
ści. Podatek od środków transportowych 
ma dużo różnych stawek, zależenie od ro-
dzaju środka. Wszystkie stawki w Mieście 
są wyższe, większość o kilkaset złotych.

Stawka opłaty za wodę: Gmina 
2,93 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 
2,88 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamento-
wej cztery razy w roku.

Stawka opłaty za ścieki: Gmina 
7,75 zł za 1m³ (bez innych opłat), Miasto 
4,83 zł oraz 12,60 zł opłaty abonamento-
wej cztery razy w roku."

Opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych z gospodarstw domowych:

Gmina 17,00 zł od osoby miesięcz-
nie (w przypadku nieruchomości na tere-
nie której zadeklarowano zagospodaro-
wanie odpadów biodegradowalnych we 
własnym zakresie) (stawka podstawo-
wa), Miasto 6,60 zł za 1m³ zużytej wody 
przy średniej normie zużycia wody opła-
ta na osobę miesięcznie wynosi 17,82zł 

(w  przypadku nieruchomości na tere-
nie której zadeklarowano zagospodaro-
wanie odpadów biodegradowalnych we 
własnym zakresie)."

Po tym oświadczeniu Wójta Gminy 
Zamość, nie trzeba było długo czekać 
na odpowiedź autora petycji - Mariusza 
Rutkowskiego. Publikujemy ją poniżej.

Autor petycji Mariusz RutkowskiWójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński

Szanowny Panie Wójcie,

Cieszy mnie fakt, że Pan jako osoba reprezentująca Gminę Zamość również zajął 
stanowisko w sprawie według mnie koniecznego powiększenia miasta Zamość. Nieste-
ty głównym przytoczonym przez Pana argumentem w obronie swojego stanowiska są 
wyższe opłaty, których dokładne stawki przedstawił Pan w swym oświadczeniu. Zda-
ję sobie doskonale sprawę, że Pan jak i większość mieszkańców ościennych miejscowo-
ści będzie przeciwna włączeniu tych terenów do Zamościa. To absolutnie zrozumia-
łe, że ludzie zawsze chcą płacić jak najmniej. Tak było również gdy Opole czy Rzeszów 
powiększały nie tak dawno swoją powierzchnię kosztem ościennych miejscowości i lu-
dzie również nie byli tym faktem początkowo zachwyceni. Oczywiście do czasu, zanim 
wraz z włączeniem ich do miasta mieszkańcy zyskali lepsze połączenia autobusowe, 
powstały sieci wodociągowe, place zabaw, obiekty oświatowe, nowe drogi, ścieżki ro-
werowe czy też wartość ich nieruchomości wzrosła.

Niestety tu nie chodzi o wyższe opłaty za śmieci, tu nie chodzi też o wyższe opłaty 
za nieruchomości, tu nie chodzi o Gminę Zamość. Tutaj chodzi o przyszłość całej półmi-
lionowej Zamojszczyzny – naszego wspólnego domu. To jest walka o tych wszystkich 
ludzi stąd, by ich dzieci i wnuki nie musieli już wyjeżdżać z naszego regionu za chlebem 
czy dobrymi studiami do Warszawy, Rzeszowa czy Lublina. To jest walka o to by Za-
mość, Tomaszów, Hrubieszów i  Biłgoraj nie zginęły śmiercią naturalną. Niestety od 
1999 roku po likwidacji województwa zamojskiego jest źle i będzie coraz gorzej. Mó-
wią o tym twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego, które przedstawiłem w tre-
ści petycji. Bez konkretnych działań Zamość w 2030 roku będzie liczył poniżej 60 tysięcy 
mieszkańców, a prawie 90% gmin na Zamojszczyźnie zanotuje spadek ich liczby o po-
nad 5%, co oczywiście przełoży się na mniejszą ilość miejsc pracy, których już dziś bar-
dzo tu brakuje.

Większe miasto to zdecydowanie większe możliwości, większa szansa na dostrze-
żenie go przez inwestorów. Obecnie Zamość dusi się w 30 kilometrach kwadratowych, 
gdy podobna ludnościowo Stalowa Wola ze swoimi ogromnymi fabrykami liczy tych 
kilometrów już 82. Według mojego drugiego wariantu powiększenia miasta, Zamość 
posiadałby łączną powierzchnię około 55 kilometrów kwadratowych, co i tak nie jest 
imponującą liczbą na tle podobnych ludnościowo miast. Powiększenie granic jest ko-
nieczne. Powinno ono już nastąpić 30 lat temu, dziś wspólnie możemy naprawić te lata 
zaniechań poprzedników i powalczyć dla Zamościa o jego dawny blask.

Popatrzmy na sytuację gminy obiektywnie. Gmina Zamość liczy około 23 tysiące 
mieszkańców, to o 4 tysiące więcej niż zamieszkuje Tomaszów Lubelski. Gmina w 2021 
dysponuje budżetem na poziomie ponad  111 milionów złotych, Tomaszów Lubelski 
natomiast ponad 122 miliony złotych. To na pierwszy rzut oka niewielkie różnice. Róż-
nice jednak widać gołym okiem w efektach dysponowania pieniędzmi. W Tomaszo-
wie w ostatnim czasie powstała pływalnia, wyremontowano park z amfiteatrem, wy-
budowano profesjonalny tor rolkowy czy wyremontowano targowisko, a w planach 
jest likwidacja słynnego ronda i  stworzenie tam  pięknego rynku. Gmina oczywiście 
tych pieniędzy nie wyrzuca w błoto ale efekty są mniej widowiskowe. Nie sposób nie 
wspomnieć o braku współpracy między miastem, gminą, powiatem i województwem. 
Gmina Zamość po latach "zmagań" była zobowiązana wybudować do 2018 roku pas 
betonowy na lotnisku w Mokrem, co w późniejszym czasie stworzyłoby lotnisko dla 
małych samolotów pasażerskich, a jeden z prywatnych inwestorów chciał obok lotni-
ska wybudować fabrykę małych samolotów. Niestety tak się nie stało, teren został prze-
kazany pod opiekę powiatowi, a budowa samolotów ruszyła w Mielcu. Wieloletnie wa-
śnie o lotnisko w Mokrem jest książkowym przykładem jak nie należy współpracować 
i jak można łatwo zmarnować ogromną szansę na impuls dla regionu.

Mam ogromną nadzieję, że już przyszłym roku, na 200 rocznicę powstania Nowe-
go Miasta, nasz ukochany Zamość dzięki wsparciu gminy, powiatu i województwa za-
cznie nowe życie. Życie na miarę tak wybitnego miasta. Życie ambitne, odważne oraz 
pełne nowych szans i możliwości. Liczę na to, że zarówno Pan jak i osoby, do których 
wkrótce trafi ta petycja staną przed lustrem i z czystym sumieniem i pełną odpowie-
dzialnością powiedzą, że zrobili wszystko co mogli dla dobra Zamościa i Zamojszczy-
zny oraz nas mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Rutkowski



wyczyść i wprowadź dane

ul. Lwowska 30/18, 22-400 Zamość
tel. 729 912 178

Porozmawiajmy o pieniądzachPorozmawiajmy o pieniądzach
Nareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmoNareszcie z ekspertem, poufnie i oczywiście za darmo
Planujesz zakup nieruchomości lub samo-

chodu? A może masz już kredyt, który jest 
zbyt drogi?  Mieszkańcy Zamościa i okolic 

w końcu mogą liczyć na bezpłatną pomoc eks-
perta finansowego. mFinanse zaprasza do swo-
jej placówki na bezpłatne konsultacje dot. kre-
dytów, leasingu i finansów osobistych.  

O tym jak trudno podjąć dobrą decyzję do-
tyczącą kredytu wie każdy, kto próbował go 
samodzielnie uzyskać. Mnogość ofert na rynku 
pochodzących od różnych dostawców utrud-
nia podjęcie decyzji. Sprawa komplikuje się, 
gdy chcesz dopasować kredyt do swoich in-
dywidualnych potrzeb i jednocześnie sprostać 
wymaganiom kredytowym. Nie musisz korzy-
stać z pierwszego lepszego rozwiązania. Prze-
myślana decyzja, może dać Ci wymierne korzy-
ści finansowe. Jak podejść do wyboru kredytu, 
gdy nie czujesz się specjalistą od finansów?

Z pomocą przychodzą eksperci mFinanse, 
którzy bezpłatnie pomagają dopasować indy-
widualne rozwiązania z zakresu finansów oso-
bistych. Właśnie uruchomiono kolejną partner-
ską placówkę w Zamościu

„Analiza potrzeb finansowych mieszkań-
ców małych i  średnich miejscowości w  Polsce 
wykazała lukę w  dostępności profesjonalnych 
usług finansowych. Jednocześnie wzrasta za-
potrzebowanie mieszkańców na zakup grun-
tu, budowy domu czy remontu już posiada-
nej nieruchomości. Dynamicznie rozwija się 
w tych miejscowościach przedsiębiorczość. To 
właśnie sprawia, że powiększamy sieć bezpłat-
nych punktów obsługi finansowej. Przecież nie 
tylko mieszkańcy dużych aglomeracji mają ma-
rzenia, które chcą sfinansować. Mamy je wszy-
scy.” – mówi Agnieszka Sochacka, dyrektor pla-
cówki partnerskiej mFinanse w Zamościu.

Świadomość Polaków dotycząca finansów 
i podstawowej wiedzy ekonomicznej jest wciąż 
na niezadowalającym poziomie, czego dowo-
dzą liczne badania statystyczne. Zadłużamy się 
na niekorzystnych warunkach i  podejmujemy 
ryzykowne posunięcia finansowe właśnie dla-
tego, że brakuje nam wiedzy i dostępności za-
ufanych osób, które mogłyby pomóc. 

mFinanse w oparciu o unikalną jakość ob-
sługi i  merytorycznie wysokie przygotowanie 
swoich ekspertów gwarantują, że wspólnie po-
dejmowane decyzje będą w  pełni świadome 
i  najbardziej optymalne dla potrzeb każdego 
zainteresowanego. 

Z tego też powodu mFinanse zaprosiło do 
współpracy wiodące instytucje finansowe ofe-
rujące kredyty i  pożyczki hipoteczne, kredy-
ty inwestycyjne dla firm, kredyty samochodo-

we, karty kredytowe oraz kredyty gotówkowe 
na najlepszych warunkach. Obecnym zadłuże-
niem potencjalnych zainteresowanych zajmą 
się banki posiadające sprawdzone rozwiąza-
nia konsolidacyjne. Do grona partnerów zosta-
ły zaproszone również firmy leasingowe oraz 
firmy oferujące ubezpieczenia,  tak aby oferta 
wsparcia odpowiadała ich  jak najszerszym po-
trzebom. 

mFinanse to już ponad 250 punktów obsługi 
w całej Polsce i kilkuset doświadczonych eksper-
tów finansowych, którzy gwarantują dotarcie do  
nawet najmniejszych miejscowości, po to by roz-
mawiać o finansach, wspierać inwestycje, a tak-
że pomagać w  najważniejszych decyzjach kre-
dytowych. Oczywiście każdy może je podjąć sa-
modzielnie, ale na szczęście już nie musi. 

■
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SPRZEDAM
Siedlisko 30 arów +budynek gospo-

darczy, Kol. Sitaniec. Tel. 729 926 754

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. 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. Zamo-
ścia o pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 

206 903

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

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

297 626, 530 444 480.

KUPIĘ 
KM3 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

Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna 
umeblowana kawalerka przy ul. 

Orzeszkowej, cena najmu – 1100 
(do negocjacji) +media, czynsz pła-
ci właściciel, wymagana kaucja 
1000 zł. Tel. 602 802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 
w bloku 2 piętro od października 

20. Tel. 609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. 

Tel. 662 475 848 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

WYNAJMĘ 
Wynajmę pół domu. Tel. 576 

096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

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

SPRZEDAM
Cyrkolarka z heblarką z silnikiem 2,2 

kW, szer. Heblarki 25cm, c. 550 zł. 
Tel. 519 106 797

Sprzedam obornik od koni na działki 
i ogrody. Tel. 665 225 697

Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 
z ezektorami, nowa. Tel. 604 281 

010

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę. 
Tel. 605 168 003

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

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

Opielacz ogrodowy. Tel. 84 638 59 08

Dwa regały pokojowe z szafa-
mi 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

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. 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 ze skóry naturalnej, czarne, 
nowe, r. 176/80, 110 zł, Tel. 516 

898 477

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
KKupię maszynę do szycia “Singer”, na 

żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

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

rem. Tel. 507 955 372

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

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

512 276 720

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

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

Płyty winylowe. Tel. 607 187 807

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

668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

INNE
Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 

Tel. 515 292 504

Różne

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199m2, cena 135 tyś.
 X Działka budowlano-rolna Kolonia Dębowiec  o piw.0,85 ha 

Cena 110 tyś. zł
 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



Prasa kostka.  
Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. Tel. 
729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

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

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

Tel. 798 316 795

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

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

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

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

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

-platforma. Tel. 515 796 951

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

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

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

PSprzedam Honda Civic 1.6 benzyna 
2002r. 142 TKM. Tel. 693 394 372
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt samot-
ny pozna Panią w sto-

sownym 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
Szukam pracy przy remontach miesz-

kan. Tel. 500 180 211.

Opieka całodobowa nad niepełno-
sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-

towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technolo-
gii drewna, specjalność - meblar-

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

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

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

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

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

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

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

kupy. Tel. 84 639 32 34

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

NAPRAWA 
SPRZĘTU 

ROLNICZEGO  
I CIĄGNIKÓW  
 722 011 589

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #18, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

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

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #16: „Łącznościowy”, ufundo-
wał hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Halina Żelisko-
-Urzędowska z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do  11 ma-

ja 2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

N I S K I E  C E N Y
od 05.05 do 15.05.2021 r.

Kiełbaski cienkie
śląskie z szynki/białe z szynki/pieprzowe
270 g, cena za 1 kg = 22,19

599
1 opak.

799

Leżak 
wielopozycyjny
składany, 
mix kolorów13999

1 szt.

Parówki z szynki/
z piersi kurczaka
Animex
200 g
cena za 1 kg = 15,95/19,95

cena bez karty

cena z kartą

-20%

319

399
1 opak.

1 opak.

Ogórki szklarniowe 
krótkie
kraj pochodzenia: Polskacena bez karty

cena z kartą

-33%

299

449
1 kg

1 kg

Ceny tego produktu obowiązują
tylko w dniach 05-08.05.2021


