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4,94zł

5,16zł

MZK
ul. Lipowa 5

2,34złLPG

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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• Czwartek, 25 kwietnia, godz. 15.00: kon-
cert Laureatów XII Przeglądu Poezji Śpiewa-
nej poświęcony twórczości Marka Grechuty 
- Klub Batalionowy w Zamościu,

• Niedziela, 28 kwietnia, godz. 17.00: Koncert 
Wiosenny z ZPiT „Zamojszczyzna” - Zamojski 
Dom Kultury, ul. Partyzantów 13,

• Poniedziałek, 29 kwietnia, godz. 11.00 - 
15.00: Kiermasz starej książki - Rynek Wielki, 

• Wtorek, 30 kwietnia, godz. 11.00 - 15.00: 
Kiermasz starej książki - Rynek Wielki,

• Środa, 1 maja, godz. 11.00: Majówka z Nie-
podległą - Muzeum Fortyfikacji i Broni „Ar-
senał”, ul. Zamkowa 2,

• Środa, 1 maja, godz. 17.00: VII Festiwal 
Sztuk Ulicznych „Na Bruku”  - Rynek Wodny,

• Środa, 1 maja, godz. 20.00: koncert Eksplo-
zja Rocka (Time of The Sinners, Another, Uli-
ca 30) – Rynek Wielki,

• Środa, 1 maja, godz. 22.00: pokazy fre-
estyle Teatru Ognia „Utopia” - Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 10.00: Dzień Fla-
gi Państwowej - wykład otwarty płk. Mar-
ka Kwietnia - Muzeum Fortyfikacji i Broni 
„Arsenał”, ul. Zamkowa 2,

• Czwartek, 2 maja, godz. 10.00: VI Ogólnopol-
ski Bieg Wokół Twierdzy Zamość - Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 11.00 - 15.00: Kier-
masz starej książki - Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 12.00: uroczyste 
podniesienie flagi Państwowej - Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 16.30: VII Festiwal 
Sztuk Ulicznych „Na Bruku” - Rynek Wodny,

• Czwartek, 2 maja, godz. 19.00: koncert 
zespołu The Postman (Beatlesi z Polkowic) 
- Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 20.30: koncert Mo-
niki Lewczuk - Rynek Wielki,

• Czwartek, 2 maja, godz. 22.00: „Fire Sta-
ge Open”-pokazy Teatru Ognia „Utopia” - 
Rynek Wielki,

• Piątek, 3 maja, godz. 9.00: Uroczysta Se-
sja Rady Miasta Zamość - Sala Consula-
tus w Ratuszu,

• Piątek, 3 maja, godz. 11.15: Święto Kon-
stytucji 3 Maja, Manifestacja Patriotyczna 
- Rynek Wielki,

• Piątek, 3 maja, godz. 17.00: koncert ZPiT 
„Zamojszczyzna” - Rynek Wielki,

• Piątek, 3 maja, 22.30: pokazy freestyle Te-
atru Ognia „Utopia” - Rynek Wielki,

• Sobota, 4 maja, godz. 10.00 - 13.00: Ma-
jówkowa Strefa Sportu - OSiR, ul. Królo-
wej Jadwigi 8,

• Sobota, 4 maja, god. 10.00: Festiwal Pol-
skiej Żywności Wolnej od GMO - Rynek Wielki,

• Sobota, 4 maja, godz. 20.00: Bovska-kon-
cert - Rynek Wielki,

• Sobota, 4 maja, godz. 21.00: Smolasty-kon-
cert - Rynek Wielki,

• Niedziela, 5 maja, godz. 19.00: koncert 
Śpiewnik – byłaś serca biciem” – najwięk-
sze polskie przeboje w wykonaniu J. Szroma, 
P. Wrombla, Z. Wrombla, M. Jahra oraz Or-
kiestry Symfonicznej im. Karola Namysłow-
skiego - Rynek Wielki,

Kalendarz najbliższych
wydarzeń:Ekspresówka coraz bliżej

P rz ygotowania do roz-
poczęcia długo wycze-
kiwanej przez kierow-

ców inwestycji - budowy drogi 
ekspresowej S17 z Piask do Hre-
bennego, idą pełną parą. 15 
kwietnia w zamojskim ratuszu 
w  obecności Ministra Infra-
struktury Andrzeja Adamczy-
ka i wicemarszałek Sejmu Be-
aty Mazurek podpisano umowę 
na opracowanie studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowi-
skowego z elementami koncep-
cji programowej dla odcinków 
pomiędzy węzłami Łopiennik 
i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) 
oraz Zamość Sitaniec i Zamość 
Wschód (ok. 12 km).

Projektanci mogą zatem roz-
poczynać pracę nad przygotowa-
niem dokumentacji dla tych dwóch 
odcinków realizacyjnych. Wyko-
nawca dokumentacji, firma Mosty 
Katowice, przeanalizuje możliwe 
warianty przebiegu trasy przed-
stawiając je społeczeństwu. Po 
uzyskaniu decyzji środowiskowej 
na jeden z wariantów przeprowa-

dzi badania geologiczne terenu 
oraz wykona elementy koncep-
cji programowej. Wykonawca bę-
dzie miał 24 miesiące na opraco-
wanie dokumentacji. Jej koszt to 
4,3 mln zł. 

Przypomnijmy, że przetarg 
na dokumentację dla 120 km S17 

z Piask do granicy z Ukrainą w Hre-
bennem podzielono na trzy części. 
Pierwsza dotyczy trzech odcinków 
realizacyjnych o łącznej długości 
ok. 44 km: węzeł Piaski Wschód – 
w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Kra-
snystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 
km) oraz w. Izbica – w. Zamość Si-
taniec (ok. 10,3 km). 

Druga obejmuje cztery od-
cinki realizacyjne (ok. 54,2 km): w. 
Zamość Wschód – w. Zamość Po-
łudnie (ok. 12,2 km), w. Zamość Po-
łudnie – Tomaszów Lubelski (po-
czątek obw. ok. 18 km), obwodnica 
Tomaszowa Lubelskiego (dobudo-
wa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz 
Tomaszów Lubelski – Hrebenne 
(ok. 17,3 km). 

Trzecia część dotyczyła odcin-
ków pomiędzy węzłami Łopiennik 
i Krasnystaw Północ (ok.9,8 km) oraz 
Zamość Sitaniec i Zamość Wschód 
(ok. 12 km). 

Podpisana umowa dotyczy 
opracowania studium technicz-
no-ekonomiczno-środowiskowe-
go z elementami koncepcji progra-
mowej. Na pozostałe dwie części 
opracowywana będzie koncepcja 
programowa. Gotowa dokumen-
tacja pozwoli ogłosić przetarg na 
wyłonienie wykonawcy inwesty-
cji realizowanej w systemie pro-
jektuj i buduj. Realizację całej S17 
od Piask do Hrebennego przewi-
dziano w latach 2021-2025.

źródło: www.gddkia.gov.pl



Zespół Iskierki czyli: Paulina Świstowska, 
Kinga Rzemieniak, Emilia Stefańska, Alek-
sandra Bartoszczyk, Oliwia Krawczyk, 

Martyna Gil i Bartłomiej Sobań podbił serca juro-
rów w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. 
Młodzież z Nielisza wygrała piosenką Zbignie-
wa Wodeckiego „Tak bardzo wierzę w nas”. Ze-
spół pracuje pod kierunkiem instruktorki Rena-
ty Banach. Warszawski konkurs okazał się równie 
szczęśliwy dla Aleksandry Bartoszczyk, która  za-
śpiewała piosenkę „Kraj miłości” zdobywając tak-
że I miejsce. Koncert galowy odbył się 6 kwietnia 
w Wawerskim Centrum Kultury. Spośród 53 na-
grodzonych i wyróżnionych podmiotów do wy-
stępu podczas gali zaproszono 19 uczestników 
wśród nich Iskierki i Olę. Gratulujemy sukcesu!

źródło: wawerskie centrum kultury
fot. organizatora konkursu

38901  LIKE!   Dział reklamy: tel. 730 210 777 3
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Świąteczne wsparcieNieliskie Iskierki błyszczały w stolicy

Niemal dwie tony żywności zebrało Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za kro-
kiem” w Zamościu podczas 4-dniowej Wielkanoc-

nej Zbiórki Żywości prowadzonej w sklepach na terenie 
Zamościa i regionu. Produkty żywnościowe jeszcze przed 
świętami trafiły do rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Zbiórka żywności odbywała się w dniach od 11 do 14 kwiet-
nia 2019 r. w sklepach Sieci PSS Społem „Robotnik” w Zamo-
ściu oraz w sklepach Lewiatan w Zawadzie i Złojcu i sklepie 
Euro w Wielączy. W akcję zaangażowali się wolontariusze z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zamościu i Liceum Społecznego. 
Dzięki hojności klientów łącznie udało się zebrać 1973 kg żyw-
ności, która trafiła do rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do wspólnej zabawy na naszym Facebo-
oku. Zabawa rozpoczyna się w środę 24 kwietnia o go-
dzinie 19.00 i trwa do 29 kwietnia do godziny 23.59. Dla 
osób, które podejmą wyzwanie, przygotowaliśmy atrak-
cyjne nagrody

1.  Kupony na darmowy McZestaw (dowolny) – 10 sztuk

2. Kupony na McFlurry (dowolne) – 5 sztuk

3. Nagrody rzeczowe  w postaci bardzo fajnej kosme-
tyczki podróżnej MAM SMAKA NA MAKA – 2 sztuki

DZIEŃ DOBRY zaczyna się w Maku!
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Facebook do 500 000 użytkowników tygodniowo
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Naciesz oczy kolorem

Udogodnienia na przystankach MZK

Zwierzyniec: Zalew Rudka - odnowa

UKOŃCZ KURS
NIEMIECKIEGO
I ZYSKAJ
PEWNĄ
PRACĘ !

Chcesz pracować za granicą, ale nie znasz języka? To nie problem!
Nauczymy Cię niemieckiego, a po kursie otrzymasz oferty pracy.
TRWA NABÓR NA KURS OD PODSTAW W ZAMOŚCIU!

Zapisz się! Przyjdź do biura: ul. Solna 3, Zamość lub zadzwoń: 789 218 013  |  www.promedica24.pl

Fontanna na Rynku Wodnym znów 
działa. Jak informuje zamojski Urząd 
Miasta - zamontowano nowe oświe-

tlenie, a kolorowy spektakl można oglą-
dać codziennie w godzinach 19:00- 22:00. 
W ciągu dnia fontanna rusza od 9:00.

Magistrat przypomina, że do fontan-
ny nie wolno wchodzić, kąpać się w niej, 
pić wody, zatykać dysz czy wprowadzać 
zwierząt. Określa to Regulamin korzysta-
nia z Placu i samej fontanny.

Zabytkowy budynek elektrow-
ni miejskiej w Zamościu przy 
ul. Sienkiewicza 22 zyska no-

we życie. Firma Bartecki Development 
z Tomaszowa Lubelskiego zawarła 
przedwstępną umowę na zakup nie-
ruchomości. Inwestor zamierza rozbu-
dować budynek i zaadaptować go na 
mieszkania, apartamenty oraz pierw-
sze na na zamojskim rynku luksuso-
we penthouse’y. Obiekt działać bę-
dzie pod szyldem „Elektrownia Park 
Residence”.

- Historia wspaniałego zabytku spotka 
się tu z zachwycającą architekturą. Wszyst-
kie mieszkania będą nawiązywały swoim 
charakterem i designem do światowej kla-
sy najlepszych apartamentowców. Pano-
ramiczne przeszklenia dostarczą mnóstwo 
światła dziennego oraz zapewnią niesa-
mowite widoki na Stare Miasto - zachwala 
walory planowanej inwestycji Błażej Bar-
tecki, właściciel Bartecki Development.

Budynek wyposażony będzie w rozle-
gły garaż podziemny, cichobieżną windę 

oraz pomieszczenie na rowery i wózki. 
Przy inwestycji powstać ma także plac 
zabaw dla dzieci.

- Na szczególną uwagę zasługuje pla-
nowany w budynku system okienny, który 
będzie elementem znaczącym ze względu 
na energooszczędność oraz redukcję hała-
su. Wykończenie wnętrz z łatwością będzie 
można dostosować do indywidualnych 
potrzeb mieszkańców. - dodaje Bartecki.

Obiekt Starej Elektrowni położny jest 
w strefie konserwatorskiej B, co obligu-
je inwestora do uzyskania decyzji kon-
serwatora zabytków. - Chcemy to uczy-
nić do końca maja br. Jeśli nie napotkamy 
trudności związanych z uzyskaniem odpo-
wiednich zgód to już w grudniu starać się 
będziemy o uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę. - wyjaśnia Bartecki.

W budynku do wyboru będą zróż-
nicowane apartamenty. Ceny będą się 
kształtować od 5 100,00 zł/m². Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na czer-
wiec 2021 r.

Po zakupie 10 nowoczesnych autobusów i otwarciu 
węzła komunikacyjnego przy ul. Peowiaków, przy-
szedł czas na kolejne udogodnienia dla pasażerów 

zamojskiego MZK. Na dwóch przystankach autobusowych: 
przy Placu Wolności i Bramie Lwowskiej (w kierunku No-
wego Miasta) zainstalowano elektroniczne tablice infor-
mujące podróżnych o rozkładzie jazdy MZK.

- Tablice mają ekran LCD o przekątnej 55 cali i rozdzielczo-
ści FullHD. Pojawiają się na nich informacje o rozkładzie jazdy, 
dzieje się to w czasie rzeczywistym, więc podróżni są informowa-
ni na bieżąco o opóźnieniach autobusu. - informuje magistrat.

Poza rozkładem jazdy, na monitorach wyświetlają się re-
klamy, zmiany następują co 10 sekund. Tekst na tablicach jest 
dobrze widoczny, dzięki dużej czcionce i wyraźnym kolorom.

Urokliwe otoczenie zalewu „Rud-
ka” w Zwierzyńcu stanie się 
jeszcze bardziej atrakcyjne 

dla turystów. Dzięki pozyskanej przez 
gminę dotacji z UE na akwenie wybu-
dowany zostanie pływający pomost, 
w otoczeniu zbiornika powstaną alejki 
spacerowe, pojawią się też kontenery 
sanitarne oraz wiele innych udogod-
nień. Ogłoszono przetarg na wyko-
nawcę inwestycji.

W ramach projektu pn.”Zagospodaro-
wanie zbiornika wodnego Rudka w Zwie-
rzyńcu wraz z jego otoczeniem” gmina 

planuje m.in. zakup i montaż pomostu 
pływającego o długości 42 m. oraz wy-
konanie ciągów pieszych na powierzchni 
około 15 arów. Dla wygody kąpiących się 
pomyślano też o kontenerze sanitarnym, 
który składać się będzie z dwóch kabin 
i pomieszczeń do przebierania. Obiekt bę-
dzie dostępny dla osób niepełnospraw-
nych, a woda użytkowa – podgrzewana 
przez panel solarny zainstalowany na 
dachu. Znajdzie się również miejsce dla 
ratownika. Zamontowane zostaną ławki 
i kosze na śmieci, stojak na rowery oraz 
system monitoringu.

To jednak nie wszystko, w ramach 
projektu ma być również opracowana 
aplikacja na smartfony i tablety, ułatwia-
jąca korzystanie z atrakcji turystycznych, 
nie tylko okolic zalewu Rudka.

Na oferty firm, które chcą wykonać 
te prace samorząd będzie czekał do 25 
kwietnia. Termin zakończenia prac wy-
znaczono na 30 września tego roku. Do-
tacja, którą Gmina Zwierzyniec pozyska-
ła na ten cel z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskie-
go stanowić będzie ok. 85 procent kosz-
tów całej inwestycji.

Zalew Rudka w Zwierzyńcu, fot. Gmina Zwierzyniec

Apartamenty  
w „Starej Elektrowni”
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Poseł Jarosław Sachajko o pieniądzach  

zgromadzonych w OFE
Nowy Dyrektor
 w Ratuszu
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W dniu 18 kwietnia 2019 
roku, przed siedzibą 
Zamojskiego oddzia-

łu ZUS poseł Jarosław Sachajko 
przedstawiciel Kukiz`15, jedynej 
merytorycznej opozycji  w Sejmie, 
która patrzy władzy na ręce i o jej 
działaniach informuje Obywate-
li, zaprezentował projekt ustawy 
zakładający przekazanie środków 
pozostałych w OFE na dobrowol-
ne indywidualne konta emerytal-
ne, z których oszczędzający będą 
mogli wypłacić swoje pieniądze. 
Obecnie w OFE Polacy zgromadzi-

li ponad 160 mld zł, czyli średnio 
ponad 10 tys. zł na osobę. 

Kukiz’15 ma zupełnie inne po-
dejście do pieniędzy obywateli niż 
PO i PiS. Zamiast zadłużania kolej-
nych pokoleń i podnoszenia po-
datków na sfinansowanie kolejnych 
„kiełbas wyborczych” proponujemy 
przywrócenie elementarnej sprawie-
dliwości i zwrócenie Polakom tego, 
co do nich należy. Rząd Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego zagrabił ponad 
150 mld zł pieniędzy należących do 
obywateli z OFE. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości planuje grabież tego, co 

w OFE pozostało, żeby móc sfinan-
sować swoje wyborcze „prezenty”. 

Nasza ustawa umożliwi stop-
niowe i zwolnione od podatku wy-
płacanie pieniędzy z OFE. Należy 
przywrócić obywatelom możliwość 
dysponowania ich własnością. Tylko 
zwrot pieniędzy z OFE Polakom, mo-
że przywrócić elementarne zaufanie 
obywateli do rządzących.

www.link.do/6ww99

Inicjatywa ustawodawcza Ku-
kiz’15 to kolejna propozycja ogło-
szona w ramach akcji „Poniedziałki 

Wolności”, polegającej na cotygo-
dniowym przedstawianiu projektów 
ustaw, które mają poszerzyć sferę 
wolności obywateli lub ograniczyć 
niepotrzebną biurokrację. Kukiz’15 
zgłosił już m. in. projekt ustawy an-
tykorupcyjnej „odcinającej” osoby 
skazane za korupcję od stanowisk 
i pieniędzy publicznych oraz pro-
jekty dotyczące podniesienia kwoty 
wolnej od podatku do 30 tys. zł, co 
przełożyłoby się na ok. 500 zł mie-
sięcznie dla każdej osoby pracują-
cej, jak również likwidacji subwencji 
partyjnych, z których główne partie 
otrzymują ok. 50 tys. dziennie każda!

Zamojski Urząd Miasta rozstrzygnął ogłoszony w mar-
cu konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kul-
tury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkur-
sowego, stanowisko obejmie Piotr Orzechowski. Nowy Dy-
rektor, mieszkańcom znany jest z rozgrywek Padwy Zamość, 
podczas których zawsze można liczyć na jego barwny, eks-
presyjny komentarz. Jest także rzecznikiem prasowym Unii 
Szefów Firm Zamojszczyzny. Piotr Orzechowski przejmuje 
obowiązki Małgorzaty Bzówki, która z początkiem stycznia 
została Wiceprezydentem Miasta Zamość.

W uzasadnieniu decyzji UM czytamy: Piotr Orzechowski 
spełnił wszystkie wymagania formalne oraz w największym 
stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o 
naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnął bardzo 
dobre wyniki ze wszystkich ocenianych przez Komisję kryte-
riów: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przygotowa-
nie merytoryczne, predyspozycje i umiejętności.
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Majówkowy rozkład jazdy

Zdarzenie kontrolowane

Wielkimi krokami zbliża się majówka! Zasta-
nawiacie się, jak spędzić ten wolny czas? 
W Zamościu na długi majowy weekend, 

jak co roku, zaplanowano mnóstwo wydarzeń kultu-
ralnych i imprez. Na Rynku Wielkim w Zamościu wystą-
pią m.in. Smolasty, Monika Lewczuk i Bovska. Majówce 
tradycyjnie towarzyszyć będzie Festiwal Sztuk Ulicz-
nych „Na Bruku”, Bieg wokół Twierdzy Zamość oraz Fe-
stiwal Polskiej Żywności wolnej od GMO. To jednak nie 
wszystkie atrakcje. Cykl imprez rozpocznie się 1 maja 
i potrwa aż do 5 maja. Przygotowaliśmy dla Was ścią-
gawkę, abyście niczego nie przegapili!

Pierwszego dnia majówki (środa, 1 maja) w godz. 
17.00-20.00 na Rynku Wodnym w Zamościu w ramach 
kolejnej edycji Festiwalu Sztuk Ulicznych „Na Bruku”, 
podziwiać będziemy wyjątkowych i niesamowitych ar-
tystów ulicznych, którzy przyjadą do naszego miasta 
z całej Polski. Tego samego dnia, wieczorem, na zamoj-
skiej Starówce rozbrzmiewać będą rockowe rytmy. Kon-
cert „Eksplozja Rocka” podczas, którego wystąpią zespo-
ły: Time of The Sinners, Another, Ulica 30, rozpocznie się 
o godz. 20 i potrwa do 22.00. Nie będzie to jednak jesz-
cze koniec atrakcji tego dnia. Tuż po koncercie, zgroma-
dzona na Rynku Wielkim publiczność będzie miała oka-
zję obejrzeć widowiskowe pokazy freestyle w wykonaniu 
Teatru Ognia „Utopia”. 

Drugi dzień Majówki w Zamościu (2 maja, czwar-
tek) rozpocznie się na sportowo, o godz 10.00 z Rynku 
Wielkiego wystartuje VI Ogólnopolski Bieg Wokół Twier-
dzy Zamość. Następnie (w godz 16.30 - 19.00) na Rynku 
Wodnym w Zamościu czeka nas kolejna porcja poka-
zów akrobatycznych i cyrkowych w wykonaniu artystów 
ulicznych. Propozycją na wieczór są koncerty na Rynku 
Wielkim. O 19.00 wystąpią The Postman (Beatlesi z Po-
lkowic), o 20.30 na scenie pojawi się Monika Lewczuk. 
Na koniec dnia (22.00) zaplanowano pokaz „Fire Stage 
Open” w wykonaniu Teatru Ognia „Utopia”. 

W piątek, 3 maja na Rynku Wielkim o godz 17.00 
rozpocznie się koncert ZPiT „Zamojszczyzna”. O godz 
21.00 będzie można podziwiać pokazy freestyle Teatru 
Ognia „Utopia”. 

Sobota, 4 maja upłynie pod znakiem zdrowej nie-
przetworzonej żywności. Tego dnia na Rynku Wielkim 
o godz. 10 rozpocznie się Festiwal Polskiej Żywności Wol-
nej od GMO. Bezpośrednio od Rolnika. Będzie to czwar-
ta edycja wydarzenia organizowanego przez Stowarzy-
szenie Rolników i Konsumentów Kukiz '15. W programie 
m.in.: panele dyskusyjne na tematy związane z rolnic-
twem, ekologiczną żywnością i przedsiębiorczością na 
wsi z udziałem ekspertów, jarmark ekologicznej żywno-
ści i rękodzieła oraz koncerty lokalnych zespołów oraz 
wiele innych atrakcji. Festiwal potrwa do godzin wie-
czornych. Na sobotni wieczór Miasto Zamość zaplano-
wało koncerty gwiazd. O godz. 20.00 na scenie obok ra-
tusza zaśpiewa Bovska, a po niej o godz. 21.00 przed 
zamojską publicznością wystąpi Smolasty. Na 22.30 za-
planowano jeszcze pokazy freestyle w wykonaniu Te-
atru Ognia „Utopia”. 

W niedzielę, 5 maja również nie zabraknie rozrywek. 
Czekają nas koncerty „Śpiewnik – byłaś serca biciem” – 
największe polskie przeboje w wykonaniu J. Szroma, P. 
Wrombla, Z. Wrombla, M. Jahra oraz Orkiestry Symfo-
nicznej im. Karola Namysłowskiego pod batutą T. Wi-
cherka oraz 200. Urodziny Moniuszki – niespodzianka 
w wykonaniu ZPiT „Zamojszczyzna” i Orkiestry Symfo-
nicznej im. K. Namysłowskiego.

Tegorocznej Zamojskiej Majówce towarzyszyć bę-
dą także m.in.: Kiermasz starej książki na Rynku Wielkim 
w Zamościu (29-30 kwietnia, 2 maja, godz. 11.00 – 15.00), 
Majówka z Niepodległą organizowana przez Muzeum 
Fortyfikacji i Broni „Arsenał” (1 maja, godz. 11.00) czy 
przygotowana przez zamojski OSiR - Majowa strefa spor-
tu i zabawy (4 maja, godz. 10.00 - 13.00).

Trzej młodzi rowerzyści przejeżdżają 
przez przejście dla pieszych oraz prze-
jazd dla rowerów. Jeden z nich „potrą-

ca” prawidłowo idącą po przejściu pieszą, in-
ny wjeżdża wprost pod jadący na zielonym 
świetle samochód... Brzmi przerażająco. Na 
szczęście nie był to wypadek, ale scenariusz 
spotu edukacyjnego, który był kręcony w Za-
mościu na ul. Królowej Jadwigi. Nagranie pro-
mujące rozwagę i bezpieczeństwo wśród ro-
werzystów, zrealizowano z udziałem uczniów 
zamojskich szkół.

Była to wspólna inicjatywa zamojskich poli-
cjantów, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Mia-
sta w Zamościu. Scenariusz spotu został wyło-
niony w drodze konkursu zorganizowanego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu po-
wiatu zamojskiego.

- W rolę aktorów wcielili się Justyna Sysło, uczen-
nica ZSP nr 5-autorka zwycięskiego scenariusza, Na-
talia Ciężak, uczennica ZSP nr 1, która wymyśliła naj-
lepsze hasło promujące spot, uczniowie Medycznego 
Studium Zawodowego w Zamościu oraz policjanci 
z zamojskiej komendy. Pomogły także lokalne media, 
dzieląc się swoją wiedzą oraz zawodowym doświad-
czeniem. W czasie realizacji projektu nad bezpieczeń-
stwem aktorów i innych uczestników ruchu drogowe-
go czuwali policjanci z zamojskiej drogówki, którzy 
kierowali ruchem i  informowali zainteresowanych 
o przyczynach chwilowych utrudnień. - mówi Doro-
ta Krukowska - Bubiło, rzecznik prasowy Komen-
dy Miejskiej Policji w Zamościu.

Premierowa emisja spotu odbędzie się 29 kwiet-
nia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 5 w Zamościu. Tam również wręczone zostaną 
wyróżnienia i nagrody dla uczniów, którzy wzięli 
udział w konkursie.

Mała książka - wielki człowiek to kam-
pania, w której mieliśmy zaszczyt 
i przyjemność wziąć udział. Rodzicu 

dziecka urodzonego w 2016 roku - jeśli jesz-
cze tego nie zrobiłeś, zrób to teraz. Przyjdź 
ze swoją pociechą do biblioteki [Na Orzecho-
wą zaglądać jest zdrowo!] - odbierz wypraw-
kę (mamy ich coraz mniej) i czytaj… Instytut 
Książki przesłał nam certyfikat uczestnictwa 

w projekcie. Dziękujemy! Miło nam również 
poinformować, że znaleźliśmy się w zacnym 
i dużo większym gronie bibliotek biorących 
udział w kolejnej odsłonie projektu. Dziec-
ko, które czyta, będzie dorosłym, który myśli. 
Zadbajmy o dobrą przyszłość naszych dzieci. 
CZYTAJMY DZIECIOM, CZYTAJMY Z DZIEĆMI! 

Piotr Piela
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie

Certyfikat dla łabuńskiej Książnicy

http://m.in/
http://m.in/


Każdy dzień jest dobry na Lwów! 
Byle z QUANDEM i koniecznie 
w dobrym Towarzystwie. Profe-

sjonalna obsługa i kompleksowa usługa 
od – do. Z gwarancją satysfakcji [myślę,że 
dla najbardziej wybrednych] i degustacją 
smaków i smaczków. Od intensywnego 
zwiedzania przez chwilę relaksu w słyn-
nych restauracjach po wizytę w teatrze 
lub operze. Jednym słowem dla każdego, 
coś miłego… bo „ni ma jak Lwów”. Sam 
Lwów jest dla każdego i za każdym razem 
inny [może to banał, może przesada], ale 
tak to czuję. Nie trzeba się zgadzać, moż-
na zaprzeczyć, można sprawdzić i po-

czuć Lwów na własnej skórze. Każdy za-
ułek wart jest polecenia. Pozaglądajmy...

Trudno powiedzieć od czego zacząć 
zwiedzanie. Pewne jest tylko, że nie warto 
ograniczać się jedynie do zakupów. Wspa-
niała architektura świecka i sakralna spra-
wia, że wędrujemy z wysoko podniesioną 
głową, byle nie zadzierać nosa. Wnętrza 
świątyń uczą pokory, dlatego mimo pełni 
zachwytu pozostajemy z pochyloną głową. 
Czas płynie tam inaczej i nie chodzi mi tyl-
ko o inną strefę czasową. Nostalgiczno-re-
fleksyjny spacer po Cmentarzu Łyczakow-
skim z Cmentarzem Orląt Lwowskich trwa 
całą wieczność. Dzień to za mało, ale w ofer-
cie BT QUAND ma również wycieczki dłuż-
sze ze Lwowem i innymi skarbami Ukrainy. 
Warto mieć paszport, bez tego „dobra” 
wschodniej granicy RP nie przekroczysz.  

Tym razem nie będzie o zabytkach, nie 
będzie też o spoczywających na Łyczako-
wie. Będzie – ale tylko trochę - o Lwowskim 
Kabarecie Artystycznym „Czwarta Rano”. 

Może kiedyś, innym razem
Dziś na razie nie
Dzisiaj głowa jest pod gazem
Nie wie czego chce
Dni się robią co raz krótsze
Może jutro i pojutrze
Będzie lepiej
Dziś jest jeszcze źle
Może w maju, może w grudniu
Zresztą kto to wie?
Może dzisiaj po południu?
Może jeszcze nie.
Ja pod gazem ty pod gazem
Wszystko jedno, innym razem
W każdym razie dzisiaj nie. 

Autorem powyższych sów jest poeta, 
satyryk, komediopisarz i dramaturg Marian 
Hemar. 6 kwietnia miałem przyjemność 
wziąć udział w jego 118. „Urodzinach”. Dwu-
etapowe przyjęcie z popołudniową częścią 
podwórkową przy Teatrze Młodego Widza 
połączone z mini-recitalem, tortem i balo-
nową eksplozją i wieczornym meritum na 
scenie Lwowskiego Teatru Lalek. 

Dlaczego o tym piszę? Zupełnie nie 
po to, by się chwalić, nie jest to też płatna 
reklama – czynię to, by zachęcić Państwa 
do wyjazdu do Lwowa na Kabaret. Można 
każdego dnia, ale 18 maja koniecznie. W 75. 
rocznicę prawykonania „Czerwonych ma-
ków na Monte Cassino” grupa opowie o Iry-
nie Jarosewycz czyli Irenie Anders, wspa-
niałej, utalentowanej lwowiance, znanej 
również pod artystycznym pseudonimem 

Renata Bogdańska. Wielka miłość jaka po-
łączyła ją z Władysławem Andersem to pa-
sjonująca i romantyczna historia okrutnej 
wojny, nieśmiertelnej piosenki i niezłom-
nego uczucia. Bilety można rezerwować 
i zamawiać pisząc na adres: czwarta.ra-
no@kabaret.club lub umawiać się na wy-
jazd z QUANDEM. Nie ma co czekać, „Kie-
dy znów zakwitną białe bzy”, ani rozważać, 
„Czy pani Marta jest grzechu warta” i na-
wet jeśli jedyne co warto w danej chwili 

to upić się… koniecznie trzeba jechać do 
Lwowa, bo jeśli nie teraz to innym razem 
może być za późno. 

Łabuńskich wątków we Lwowie też 
można się doszukać [są!], ale o tym może 
innym razem, dziś na pewno nie…

Piotr Piela
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej

im. Jana Jakuba Zamoyskiego
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Quando do Lwowa?
Poznawaj z Kurierem

Rekordową liczbę zgłoszeń odnotowano w te-
gorocznej edycji „Bitwy Regionów”. 784 Ko-
ła Gospodyń Wiejskich zgłosiły się do piątej 

edycji konkursu organizowanego przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ro-
ku ubiegłym wystartowały 74 Koła. 

W tym roku tylko z Lubelszczyzny zgłosiło się 105 
organizacji. Bitwa Regionów jest ogólnopolskim kon-
kursem, w którym przygotowuje się regionalną potra-
wę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. 
Jak podkreślił Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Arda-

nowski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich są amba-
sadorkami kulinarnych tradycji regionów. 

W „Bitwie” biorą udział drużyny składające się 
z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowa-
dzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgło-
szeń. Drugi – przygotowanie i prezentacja zakwali-
fikowanych potraw [dla woj. lubelskiego będzie to 
zaplanowany na 22 czerwca Nałęczowski Kulinarny 
Szlak Polski Wschodniej]. Do ogólnopolskiego finału 
przejdzie tylko jeden zespół z województwa. Najlep-
szych 16 drużyn z całego kraju spotka się we wrześniu 
br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu. Na 
zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne 

nagrody, a najlepsze Koło zostanie uhonorowane Pu-
charem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O najlepszą potrawę Województwa Lubelskiego ry-
walizować będą: 

1. Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
w Fajsławicach

2. Koło Gospodyń Wiejskich Łobaczew Mały
3. Koło Gospodyń Wiejskich Karczmiska
4. Koło Gospodyń Wiejskich Ruszów
5. Koło Gospodyń Wiejskich Paszenki
6. Koło Gospodyń Wiejskich Korolówka Osada
7. Koło Gospodyń Wiejskich Jabłonna Druga
8. Koło Gospodyń Wiejskich „Swojaki” Tarzymie-

chy Trzecie
9. Koło Gospodyń Wiejskich Sadurki
10. Koło Gospodyń Wiejskich Modryń Kolonia

Zamojszczyznę reprezentować będzie Comber z sar-
ny na poduszce z kulaszy w towarzystwie sosów tricolo-
re: czerwonego z żurawiny, brązowego z prawdziwków 
i zielonego z hałajdy przygotowany przez KGW Ruszów 
z gminy Łabunie. 

źródło: bitwaregionow.pl

Regionalna „Bitwa” na potrawy
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„Miłość silniejsza jest od nienawiści”

Jedna na 5000 osób ma szansę na osiągnięcie 100 lat. 
Ale są miejsca – oazy, w których odsetek osób doży-
wających 100 lub więcej lat jest dużo, dużo większy.

Co takiego ci ludzie robią? Lub czego nie robią?

Mieszkańcy tych oaz, ponadto, że dożywają sędzi-
wego wieku, osiągają go w bardzo dobrej kondycji fi-
zycznej i psychicznej. Od rana są uśmiechnięci, prowadzą 
aktywny tryb życia, z regularną aktywnością fizyczną, 
spotykają się ze swoimi sąsiadami, znajomymi, przy-
jaciółmi. Jeżdżą po świecie, nie zamykają się w „czte-
rech ścianach” z „M jak Miłość” na ekranie telewizora.

Jak tego dokonują? Jak potrafią zachować energię 
na taką aktywność przez całe życie? Czy to zasługa ge-
netyki, stylu odżywiania, klimatu, w którym ży-
ją, czy może zależy to od wyznawanej religii?

Dan Buettner, amerykański pisarz i ba-
dacz postanowił to sprawdzić. Kilkana-
ście lat temu, w 2005 roku, zdecydował się 
na odwiedzenie miejsc z największą średnią 
długością życia na Świecie. Wyty-
pował kilka lokalizacji m.in.: Sar-
dynię, Okinawę, Kostarykę Ika-
rię oraz Loma Linda w Kalifornii. 

Oto do jakie do jakich wniosków 
doszedł Buettner: 

Ruch, ruch i jeszcze raz ruch!
Umiar w jedzeniu – nigdy nie 

jedz „pod korek”.
Dieta oparta głównie na produk-

tach roślinnych –  błonnik, witaminy.
Planowane swojego życia, 

tworzenie celów i ciągłe dąże-
nie do ich realizacji 

Refleksja swoich postępowań, nie szukaj „dziu-
ry w moście” 

Zwolnij – nic w życiu nie musisz nikomu udo-
wadniać poprzez coraz lepsze samochody i pięk-
niejsze domy.

Pamiętaj o swojej rodzinie, najbliższych – spę-
dzaj z nimi każdą wolną chwilę.

Nie myśl o emeryturze – w wielu krajach i spo-
łecznościach pójście na emeryturę oznacza to co u nas 
oznacza rentę czyli niezdolność do pracy. Pracuj całe 
życie, oczywiście zgodnie z możliwościami i zasobami 
fizycznymi, ale bądź aktywny.

Nigdy nie jest za późno na znalezienie prawdzi-
wych przyjaciół – w dzisiejszych czasach jest to co-
raz trudniejsze ale nie warto się poddawać. Szukaj ludzi 

o podobnych pasjach i zainteresowaniach.

Długowieczność jak widać w dużej mierze za-
leży od nas samych. Oczywiście nie mamy 

wpływu na czynniki genetyczne, obcią-
żenia rodzinne lub środowiskowe. Jed-

nak te wszystkie wyżej wymienione 
elementy jesteśmy w stanie sami re-

alizować i poprawiać. Wstając rano, 
pomyślmy co może nas dziś dobre-
go spotkać a nie myśleć „o Boże, 
znowu do roboty...”. Idąc ulicą nie 

patrzmy w ekrany smartphonów tylko 
z życzliwością na innych przechodniów. 
Tak bardzo tego brakuje na polskich 
ulicach. Ciągle tylko „obrzucanie się 
błotem” w Sejmie a później między so-
bą na ulicach, w parkach... Nie warto. 

Takie to niby wszyst-
ko proste. A jakże trudne.

Ostatnio wpadł mi w ręce pewien maga-
zyn o tzw. zdrowym stylu życia. Z zacie-
kawieniem przejrzałem spis treści. Super, 

dużo ciekawych artykułów, porad zdrowotnych, 
różnych informacji ze świata medycyny „natu-
ralnej”. Jednak najbardziej rzucił mi się w oczy 
pewien krzykliwy i jaskrawy napis - „Statyny 
mogą Cię zabić!”. 

Oczywiście, Omnia sunt venena, nihil est ve-
neno. Sola dosis facit venenum czyli, wszystko jest 
trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni 
truciznę. Każdy lek jest potencjalnie śmiertelnie nie-
bezpieczny w niedostosowanych, dużych dawkach.

U podstaw medycyny konwencjonalnej tj. tej, 
którą spotkamy w przychodniach i szpitalach leży 
profilaktyka i leczenie chorób. U podstaw medycyny 
niekonwencjonalnej tj. tej „naturalnej” leży ta sama 
troska o zdrowie. Różnią się one jednak w pewien 
zasadniczy sposób, jeśli chodzi o sposób uzyska-
nia wiarygodnych danych medycznych. W medy-
cynie „naturalnej” wiarygodność informacji to czę-
sto „wierzenia” ludowe i zahaczające o homeopatię 
śmiałe tezy różnych „uzdrowicieli”.

Medycyna konwencjonalna to wiedza bazująca 
na wieloletnich, wieloośrodkowych badaniach labo-
ratoryjnych i klinicznych, oparta na zasadach EBM 
(Evidence Based Medicine – Medycyna oparta na 
faktach). Doświadczenie wielu pokoleń lekarzy, mi-
liony przeprowadzonych terapii i twarde dowody 
skuteczności leczenia czy profilaktyki to coś, czego 
nigdy nie osiągnie medycyna „naturalna”.

Trzeba wyraźnie podkreślić doniosłą rolę sta-
tyn jako leków, które są stosowane i profilaktycznie, 
i leczniczo. Umniejszanie ich roli, demonizowanie ich 
działania i przeklinanie lekarzy, którzy leczą nimi pa-
cjentów, jest działaniem przeciwko zdrowiu i życiu.

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, 
że hipercholesterolemia jest najczęstszym czynni-
kiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowe-
go. Ponadto, z uzyskanych danych wynika również, 
że leczenie tego zaburzenia jest w Polsce nieefek-
tywne. Nieskuteczność leczenia jest spowodowana 
wieloma powodami. Większość osób z hiperchole-
sterolemią, czy w ogóle dyslipidemią, pozostaje nie-
zdiagnozowana i nieświadoma choroby. Część osób 
z rozpoznanymi zaburzeniami lipidowymi nie stosu-
je żadnego leczenia lub wdrożona terapia jest u nich 
nieefektywna. 

Co to są w ogóle te „statyny” i co tyle szumu?

Statyny są najskuteczniejszymi lekami obni-
żającymi poziom tzw. „złego cholesterolu” (chole-
sterol LDL) we krwi, odpowiedzialnego za rozwój 
miażdżycy. Ich stosowanie zmniejsza ryzyko cho-
rób spowodowanych miażdżycą, takich jak choro-

ba niedokrwienna serca. Statyny hamują działanie 
enzymu odpowiedzialnego za wytwarzanie chole-
sterolu w wątrobie. Pod wpływem statyn wątroba 
produkuje mniej cholesterolu oraz wychwytuje „zły 
cholesterol” z krwi. Poza wpływem na stężenie cho-
lesterolu statyny zapobiegają pękaniu blaszki miaż-
dżycowej, a przez to zmniejszają ryzyko zawału serca.

U kogo nie należy stosować statyn?

Wdrożenie do terapii wielu leków, a w szczegól-
ności statyn powinno być poprzedzone wykonaniem 
badań oceniających funkcję wątroby, nerek i ew. in-
nych narządów. W trakcie leczenia, często te badania 
są powtarzane, aby zminimalizować ryzyko ewen-
tualnych powikłań terapii. Statyny, oczywiście, mo-
gą dawać pewne skutki uboczne, ich częstość wy-
stępowania jednak jest na tyle mała, że korzyści ze 
stosowania statyn zdecydowanie przewyższają ry-
zyko działań niepożądanych. 

Skąd więc wszystkie złe opinie o tych lekach 
w mediach związanych z medycyną alternatywną?

Ano najczęściej niestety z niewiedzy i chęci 
czerpania zysku finansowego z tzw. „cudownych”, 
„naturalnych” terapii np. megadawką witaminy C. 

Argumenty o tym, że statyny „zniszczą wątro-
bę i zaraz umrzesz” lub „statyny wywołają u Ciebie 
cukrzycę i też zaraz umrzesz” tak się mają do rze-
czywistości jak to, że rano po wyjściu z domu trafi 
nas meteoryt prosto w czoło...

Lepiej zaczerpnąć merytorycznej wiedzy, zapy-
tać swojego lekarza rodzinnego lub kardiologa, niż 
później pewnego ranka (zawały najczęściej zdarza-
ją się nad ranem) dzwonić po pogotowie z objawami 
zawału serca. Nie daj Boże, będzie zawieja lub korki 
i to będzie nasz ostatni telefon wykonany w życiu...

lek. Karol Derkacz

Poradnia Lekarza Rodzinnego  
Przychodnie Resort-Med
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STATYNY – O CO W TYM 
WSZYSTKIM CHODZI?

CZY ZNAMY JUŻ RECEPTĘ  
NA DŁUGOWIECZNOŚĆ?

O OBOWIĄZKACH, PRZYMUSIE, 
WOLNEJ WOLI I SZCZEPIONKACH

WOLNOŚĆ. Słowo kultowe. Klucz do XXI wie-
ku. Wszyscy chcemy być wolni. Żądamy wol-
ności od państwa i wolności wyboru. Wolność 

jest jednym z filarów chrześcijaństwa - Pan Bóg daje nam 
wolną wolę, traktuje jak przyjaciół, niemalże po partner-
sku (jakie to piękne, ale i jakie niebezpieczne)! „Nic nie 
musimy, wszystko możemy”- takie motto miał słynny po-
eta - włóczykij Edward Stachura. Wszystko brzmi fajnie, 
powiedziałabym utopijnie, jednak coraz częściej przybie-
ra monstrualne i groteskowe kształty. Bo oto prawo do 
mojego „brzucha” mam tylko ja, moją religię i jej dogma-
ty interpretować mogę dowolnie - „pod siebie”, mogę ob-
rażać innych, bo jest demokracja i wolność słowa, mogę 
palić papierosy przy dziecku, bo mam nałóg, piję alko-
hol w ciąży i to moja sprawa...

Myślę, że zgodzimy się, że jednak to nie tak...

Jeśli chcę, to muszę!

Gdzie zatem leży granica między obowiązkiem a wol-
nością człowieka i czy dążenie do niczym nieskrępowa-
nej wolności jest w ogóle słuszne i mądre? Jest to temat 
rozważany przez filozofów od tysiącleci i dotychczas 
nierozstrzygnięty. Każdy z nas, podskórnie i naturalnie 
czuje, że rozwijające się w brzuchu dziecko ma już swoje 
prawa i że jego życie albo śmierć nie powinny być kwe-
stią światopoglądu jego matki; obrażać czy zniesławiać 
innych nie można, bo za to jest proces karny, a grzesze-
nie w nadziei na boże miłosierdzie jest grzechem cięż-
kim. Wybór jakiejś drogi, moje „chcę”, zawsze pociąga 
za sobą jakieś następstwa, jakieś „muszę”, np. jeśli chcę 
zostać lekarzem, to muszę „trochę poczytać” i skończyć 
niełatwe studia; jeśli chcę mieć zgrabne nogi i sześcio-
pak na brzuchu, to muszę regularnie zmuszać się do in-
tensywnego treningu; jeśli chcę urodzić zdrowe dzieci, 
to muszę prowadzić zdrowy tryb życia w ciąży itd., itd. 

„Wolność oznacza, że człowiek ma zarówno możli-
wość wyboru, jak i niesie jego brzemię; oznacza także, 
że musi on ponosić konsekwencje swoich czynów, otrzy-
mywać za nie pochwały lub spotykać się z potępieniem. 

Wolność i odpowiedzialność są nierozerwalne” (Frie-
drich August von Hayek)

Niech inni ponoszą koszty, ja biorę korzyści!

„Chorób szczepionkowych nie ma” - jedno ze sztan-
darowych haseł antyszczepionkowców. I ja się z nim zga-
dzam. Serio. Udało nam się, jako populacji, wyeliminować 
z obiegu wirusy odry, świnki, różyczki, polio... Szacun-
ki są takie, że dopóki wyszczepialność dzieci będzie na 
poziomie 95% i więcej, to krążenie tych wirusów zosta-
nie zahamowane. 

Póki co, taka wyszczepialność w Polsce jest, więc 
chorób nie ma. Kto na tą wysoką wyszczepialność i od-
porność populacyjną „pracuje”? Otóż „pracują” na nią 
zaszczepione dzieci, które ponoszą ryzyko ewentualnego 
NOP (niepożądanego odczynu poszczepiennego) - zda-
rzają się one przecież - gorączka, marudzenie, nieprze-
spane noce, odczyny miejscowe, bardzo bardzo rzadko, 
ale przecież jednak zdarzają się też odczyny poważniej-
sze. Zaszczepione dzieci odbiorą korzyści ze szczepień, 
ale ponoszą też ryzyko. Natomiast dzieci, których rodzi-
ce odmawiają szczepienia, nie ponosząc żadnego ryzyka 
NOP, korzystają z wypracowanej przez inne dzieci od-
porności populacyjnej i też nie zachorują. Czy to uczci-
we? Jedni płacą, inni tylko biorą? Czy nie ma tu znaczenia 

https://www.mp.pl/pacjent/chorobawiencowa/zawal/62035,zawal-serca?autolink=1
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Aforyzm 
• W jednym z męskich klasztorów na stołówce. 

- Na stoliku z jabłkami kartka: „Weź tylko jedno. Bóg patrzy.” 
- a sąsiednim stoliku zaś leżał stos czekoladek z in-
ną kartką: „Weź ile chcesz. Bóg obserwuje jabłka”.

• Trudno dziś wymyślać baśnie, gdyż większość z nich się spełnia. I smu-
tek dzisiejszej epoki jest smutkiem spełnionych baśni i marzeń.

                                                                                                                                                 Antoni Kępiński

• Diabłem jest wiara pozbawiona uśmiechu. Diabeł to 
prawda, której nigdy nie ogarnia zwątpienie.

     Brat Wilhelm w „Imieniu róży” U. Eco

LODY Z NATURALNYCH PRODUKTÓW
śmietanka, mleko, świeże jaja, belgijska czekolada

O OBOWIĄZKACH, PRZYMUSIE, 
WOLNEJ WOLI I SZCZEPIONKACH

solidarność społeczna? Podobnie rzecz się ma z awan-
turą wskutek nieprzyjmowania nieszczepionych dzieci 
do żłobka. Czy jest w porządku, że antyszczepionkowcy 
ignorują obowiązki kardynalne, o charakterze wspólno-
towym (mam na myśli szczepienie), jednocześnie doma-
gając się respektowania własnych praw (dostęp do żłob-
ka mimo braku szczepień ochronnych)? Czy to się, „tak 
na chłopski rozum”, ze sobą nie kłóci?

Co na to Konstytucja?

Powoływanie się na Konstytucję stało się ostatnio 
modne, więc mam i ja swój akapit na ten temat. Oto dwa 
wyjątki z Konstytucji RP: 

Artykuł 30: „Wolność człowieka podlega ochronie 
prawnej, jednak ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustana-
wiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środo-
wiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób.”

Art. 68 ust. 4: „Władze publiczne są obowiązane do 
zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania nega-
tywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.”

Są to dwa równorzędne prawa: pierwsze mówi o za-
gwarantowanej prawnie wolności, która jednak kończy 
się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka; 
drugi - upraszczając dla potrzeb artykułu - o obowiąz-
ku szczepień.

Obowiązek czy przymus?

Wielu ludzi nie rozumie tej różnicy, że obowiązek to 
nie to samo, co przymus.

W poprzednim akapicie powiedziano już, że każdy 
obywatel ma zagwarantowaną „nietykalność osobistą 
i wolność osobistą” i, poza określonymi ustawowo wyjąt-
kami, nie może być przymusowo leczony. Z prawa wolno-

ści i nietykalności skwapliwie korzystają antyszczepion-
kowcy. Z drugiej strony człowiek ma prawo do ochrony 
zdrowia (prawo do własnych działań i prawo do żądania 
od państwa określonej aktywności w tym obszarze). Na 
ten zapis z kolei, powołują się proszczepionkowcy, ar-
gumentując, że spadek odporności populacyjnej zagra-
ża zdrowiu ich samych i ich dzieci. Obowiązek szczepień 
określa Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobiega-
niu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie 
ma tam mowy o wprowadzaniu mechanizmu przymuso-
wego (siłowego).  <Notabene - istnieje przymus lecze-
nia niektórych chorób zakaźnych - tj. m.in. gruźlicy, polio, 
błonicy - wtedy pacjenta, który uchyla się od hospita-
lizacji, przymusowo na leczenie doprowadza Policja; ale 
na szczepienie nikogo przymusowo Policja nie zawiezie>.

Natomiast egzekucja obowiązku, no cóż, jak to z każ-
dym obowiązkiem bywa, być musi. Tak, jak jedynka 
w szkole ma zmotywować ucznia do nauki, tak grzywna 
za uchylanie się od szczepień, ma „zmotywować rodzi-
ca do poddania jego dziecka szczepieniom obowiązko-
wym” (Dz. U. u.p.e.a. Art. 119 § 1).

Gdzie w tym wszystkim jest lekarz?

Lekarz ma ustawowy obowiązek zgłosić do Sane-
pidu fakt nieszczepienia dziecka. Podkreślam, ustawo-
wy obowiązek. Nie jest to więc złośliwość doktora, tyl-
ko jeden z jego obowiązków, który należy wypełnić bez 
zbędnych emocji. 

Jednocześnie lekarz nie może oceniać rodzica, obra-
żać, wyśmiewać, moralizować ani straszyć. Nie jest jego 
zadaniem prowadzenie krucjaty przeciwko nieszczepią-
cym rodzicom. Powinien rzetelnie poinformować o za-
gadnieniach związanych ze szczepieniami i odpowiedzieć 
na pytania rodziców. Oni natomiast będą dźwigać ciężar 
swoich decyzji i ich konsekwencji.

lek. Agnieszka Derkacz

Poradnia Lekarza Rodzinnego  
Przychodnie Resort-Med

Wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi, że 
zdrowa dieta jest ważnym wkładem do zdro-
wego i zrównoważonego życia, dlatego pro-

ponujemy jedynie naturalne lody.

Smaki jak "przedwojenna" śmietanka, świeża truskawka 
i belgijska czekolada są w naszej stałej ofercie, inne smaki 
pojawiają się w zależności od sezonu lub wpływu chwili.

Nasza maksyma to: „jakość ponad ilość”, ponieważ 
wszystkie lody są produkowane według oryginalnej, kla-
sycznej receptury.

Barwniki, środki konserwujące lub sztuczne kompo-
nenty nie mają tu wstępu!

Co odróżnia lody oferowane przez nas od lo-
dów najczęściej spotykanych na polskim rynku?

• Zawierają one wyłącznie naturalne składniki najwyższej 
jakości, takie jak: świeże mleko, śmietanka, 100 % natu-
ralne pasty orzechowe, czekolada belgijska. Nasze lody 
owocowe i sorbety zawierają przede wszystkim owoce 
(do produkcji lodów nie używamy past zawierających 
barwniki i wzmacniaczy smakowych).

• Używamy wyłącznie prawdziwych jaj. Nie używamy żół-
tek pasteryzowanych z kartonu czy w proszku.

• Lody zawierają dwukrotnie mniej tłuszczu oraz są trzy 
razy mniej napowietrzone niż lody przemysłowe ofe-
rowane w sklepach.

• Różnice w smaku między innymi lodami (pseudo-tra-
dycyjnymi), a naszymi lodami wyraźnie odczuje nawet 
osoba, która na lodach się nie zna. Smak jest delikatny, 
subtelny, np. lody truskawkowe smakują jak przygoto-
wany w domu koktajl z truskawek i nie są bardziej tru-
skawkowe od samych truskawek.

Różnice w kolorze między lodami z innych pracowni 
a naszymi lodami są widoczne nawet gołym okiem. Uzy-
skanie jaskrawego koloru owocu w gotowym produkcie, 
który jest na bazie mleka, jest zamrożony i w dodatku na-
powietrzony nie jest możliwe bez dodatku barwników. Je-
żeli lody truskawkowe są czerwone jak sama truskawka, 
należy dobrze się zastanowić nad ich spożyciem.

Na targach cukierniczych i lodziarskich można kupić 
wszelkie możliwe bazy i smaki do produkcji lodów, któ-
re z naturą nie mają nic wspólnego, ale są za to bajecznie 
kolorowe. Można te lody później produkować samemu 
nadając im wszelkie możliwe nazwy, ale marketing nie-
stety nie zmieni je w naturalne. Naturalne to tzn. produ-
kowane z jajek, prawdziwego mleka, śmietany, prawdzi-
wych owoców, najlepszej czekolady. Proste. Co ponad to, 
to tylko marketing.



Wbrew ogólnej tendencji i zatrważa-
jącym wynikom badań czytelnic-
twa są młodzi ludzie, którzy lubią 

czytać, a nawet poznawać historię książek oraz 
mechanizmy współczesnego rynku mediów tra-
dycyjnych i elektronicznych. Do tej elitarnej gru-
py należy Wiktoria Szykulska, uczennica klasy 
pierwszej I LO w Zamościu, która została fina-
listką Ogólnopolskiej Olimpiady Bibliologicz-
nej i Informatologicznej. Finał Olimpiady odbył 
się 15 kwietnia na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy zawodów centralnych OBiI musie-
li wykazać się wiedzą z zakresu nauki o książce, 
bibliotece oraz zarządzania wiedzą i informacją, 
a także umiejętnością wykorzystania cyfrowych 
źródeł informacji. 

Wiktoria świetnie poradziła sobie zarówno 
z teorią, jak i praktyką. Największą pasją uczen-
nicy jest literatura, uwielbia czytać dobre książ-
ki i sama pisze. Mimo młodego wieku ma już na 
swoim koncie kilka sukcesów. Ostatnio zwycięży-

ła w konkursie literackim Miesiąc Opowiadań. Jej 
opowiadanie będzie można wkrótce przeczytać 
w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. Trawestu-
jąc słowa naszej noblistki można powiedzieć: nie-
którzy lubią książki. Na szczęście są tacy uczniowie!
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O morzu i nie tylko...

Sukces Wiktorii

IX Festiwal Talentów

Franciszek Drozdowski, 15-letni zamościanin 
został najmłodszym półfinalistą prestiżowego 
konkursu dla projektantów Fashion Designer 

Awards. O tym, czy znajdzie się w finale, zdecydują 
głosy internautów.

Konkurs Fashion Designer Awards organizowany 
od 2008 roku, to przedsięwzięcie dla początkujących 
projektantów, których marzeniem jest rozwój i eduka-
cja w zakresie projektowania ubioru. Dzięki udziałowi 
w nim, mogą oni rozwinąć skrzydła.

- „Konsekwentnie od samego początku stawiamy na 
rozwój i edukację młodych talentów przygotowując pulę 
nagród opartą na stażach i praktykach w redakcjach mo-
dy, atelier projektantów w Polsce, firmach odzieżowych 
i stażach zagranicznych, co jest marzeniem każdego mło-
dego designera, a w Fashion Designer Awards jest to gwa-
rantowane. Laureaci poprzednich edycji praktykowali m.in. 
w Bejrucie, Lizbonie, Kopenhadze, Mediolanie”. - podkre-
ślają organizatorzy konkursu.

W tegorocznej - 10. edycji wydarzenia wystarto-
wał 15-letni zamościanin Franciszek Drozdowski, uczeń 
trzeciej klasy Gimnazjum nr 3 w Zamościu. Jego pro-
jekty tak spodobały się jurorom, że razem z dwudzie-
stoma innymi młodymi projektantami został wybrany 
do udziału w półfinale konkursu. „Nie zdarzyło się nigdy 
w historii FDA aby w półfinale był 15-latek, Aż do teraz, 10. 
edycja ma swoją magię, oto Franciszek Drozdowski z Za-
mościa. Brawo!” - ocenili młodego zamościanina jurorzy.

Co prawda, Franciszek nie znalazł się w gronie 9 wy-
łonionych przez jury finalistów, ale wciąż nie wypadł 
z gry o zwycięstwo, 10 finalistę spośród pozostałych 11 
projektantów wybierają bowiem internauci. „Niestety 
nie dostałem się do finałowej 9. Jest jednak szansa, abym 

wrócił do gry! Jeśli tylko będziecie mieć chwilkę czasu, zaj-
rzyjcie proszę w link i oddajcie na mnie głos. Jeśli możecie, 
poproście też rodzinę i znajomych” - apeluje na swoim 
profilu na Facebooku młody projektant.

Głosy na Franciszka można oddawać na stronie: 
www.fashiondesignerawards.com.pl. Gorąco do te-
go zachęcamy!

9 kwietnia, wizytą w Przedszkolu Miejskim 
nr 7 przy ul. A. Asnyka, Książnica Zamoj-
ska rozpoczęła realizację cyklu spotkań 

dla zamojskich przedszkolaków z udziałem pa-
ni Janiny Gąsiorowskiej, matki chrzestnej statku 
„Ziemia Zamojska”.

Opowiadania o morzu, pracy marynarzy, cie-
kawostki związane z 28-letnią historią statku z 
herbem Zamościa na dziobie oraz ceremoniałem 
związanym z jego ochrzczeniem wypełnią także 
kolejne, zaplanowane do końca czerwca, spotka-
nia z maluchami. Są one dobrą okazją również do 
rozmowy o konieczności ochrony przyrody - tro-
ski o czystość wód, lasów, powietrza, a także opie-
ki nad zwierzętami.

Prowadzonej akcji, której patronuje Katolickie 
Radio Zamość, towarzyszy konkurs dla przedszkola-

ków, na wykonanie najciekawszej pracy plastycznej 
zainspirowanej tematyką organizowanych spotkań.

12 kwietnia podobne wydarzenie odbyło się 
w Przedszkolu „Bajka”, a kolejne zostało zaplano-
wane w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Zamościu.

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu już po 
raz 9. zorganizowała Festiwal Talentów Mło-
dzieży pod hasłem „Pozwólmy młodym roz-

winąć skrzydła”. Wydarzenie odbyło się 11 kwietnia 
2019 r. w sali widowiskowo-koncertowej Klubu 3 Ba-
talionu Zmechanizowanego w Zamościu.

W tym roku partnerami Festiwalu byli: Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica 
w Zamościu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicz-
na im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz 
Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Pa-
tronat Honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Mia-
sta Zamość Andrzej Wnuk.

Uroczystego otwarcia IX Festiwalu Talentów Mło-
dzieży dokonali: Zastępca Prezydenta Miasta Zamość 
Małgorzata Bzówka oraz Dyrektor Bursy Międzyszkol-
nej Nr 1 w Zamościu Lucjan Gnyp. W Festiwalu uczest-
niczyli uczniowie zamojskich szkół ponadgimnazjal-
nych i wychowankowie placówek skupiających tych 
uczniów. Na scenie zaprezentowało się 10 wykonaw-
ców (soliści i zespoły) – łącznie 26 osób w kategoriach: 
muzyka i śpiew oraz taniec i inne sztuki. Wykonawców 
oceniało profesjonalne Jury.

W kategorii taniec i inne sztuki:

I miejsce zajęła reprezentantka Młodzieżowego Do-
mu Kultury w Zamościu za taniec nowoczesny.

II miejsce zajęli wychowankowie Bursy Międzysz-
kolnej Nr 1 w Zamościu za taniec walc/rock.

W kategorii muzyka i śpiew:

I miejsce zajął uczeń III Liceum Ogólnokształcące-
go w Zamościu za wykonanie utworu Dawida Podsia-
dły „Nieznajomy”.

II miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 5 w Zamościu za wykonanie utworu 
Danuty Rinn „Gdzie ci mężczyźni”.

III miejsce zajął zespół „Bez nazwy” reprezentujący 
Szkołę Muzyczną YAMAHA w Zamościu.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali: Wycho-
wankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu za 
wykonanie utworu Agnieszki Osieckiej „Mówiłam żar-
tem” oraz uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Zamościu za wykonanie utworu Zespołu 
Dżem „Naiwne pytania”.

Ponadto nagrodę Kierownik Klubu 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu otrzymały: uczenni-
ca III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu za wyko-
nanie utworu Lady Gagi „Always remember us this way” 
oraz wychowanki Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamo-
ściu za taniec zumba. Statuetkę Grand Prix IX Festi-
walu Talentów Młodzieży otrzymał uczeń III Liceum 
Ogólnokształcącego w Zamościu za wykonanie utwo-
ru Dawida Podsiadły „Nieznajomy”. 

Po występach konkursowych odbyły się prezenta-
cje Partnerów Festiwalu. W ramach prezentacji szerokiej 
działalności Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu ujęty 
został wątek promowania idei transplantacji. Na scenie 
wystąpili: Panie Koordynator ds. transplantacji z Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lubli-
nie i z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódz-
kiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz osoba 
po przeszczepie dająca świadectwo sensu i jakości ży-
cia po transplantacji. Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 
1 w Zamościu Lucjan Gnyp w geście uznania otrzymał 
statuetkę za wieloletnie zaangażowanie w promowa-
nie idei transplantacji.

 Gościem Specjalnym Fe-
stiwalu był zespół MEFFIS.

Niecodzienne spotkanie zorganizowano 
na prośbę Zarządu Osiedla Orzeszko-
wej - Reymonta. Wzięły w nim udział: 

Elżbieta Kucharska - nowo wybrana przewod-
nicząca Zarządu Osiedla, Janina Gąsiorowska 
- ustępująca honorowa Przewodnicząca Za-
rządu i Janusz Grzejszczak - członek Zarządu. 
Spotkanie, a właściwie apel poranny miało cha-
rakter bardzo uroczysty i wywarło na osobach 
reprezentujących zarząd osiedla duże wraże-
nie, bowiem nie mieliśmy do tej pory okazji, 
aby spotkać się z dowództwem i wojskiem i to 
na apelu wojskowym.

Przekazujemy serdeczne słowa podzięko-
wania dla Dowódcy Batalionu ppłka Leszka Wi-

nogrodzkiego za umożliwienie nam tego nie-
codziennego spotkania, na którym wręczyliśmy 
upominek, tj. pięknie wydany album o Bohate-
rach II wojny światowej. Kapralowi Łukaszowi Dre-
lichowi za współpracę z zarządem i wielki gest 
z Jego strony - przekazanie niezbędnych przed-
miotów dla rodziny wielodzietnej, potrzebującej. 

Panie Łukaszu - proszę przyjąć raz jeszcze 
serdeczne słowa podziękowania za Pana do-
broć, wrażliwość i wielkie serce. Proszę podzię-
kować swoim Przyjaciołom, a Panu Dowódcy 
dziękujemy raz jeszcze za to spotkanie i wiele 
miłych słów, które Pan wygłosił na temat pomo-
cy potrzebującym. 

Zarząd Osiedla Orzeszkowej - Reymonta

Walka o udział w finale

W dowód wdzięczności



KONKURS  Kiedy odbędzie się koncert Kabaretu Artystycznego „Czwarta Rano” ze Lwowa i jaki jest jego tytuł? 
Odpowiedzi na pytanie, prosimy dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35, do Biblioteki w Łabuniach 

lub przesyłać drogą pocztową wraz z wyciętym kuponem konkursowym do 10.05.2019r. Nowy Kurier Zamojski, Skr. 
poczt. 206, 22-400 Zamość.

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
Festiwal Sztuk Ulicznych „Na Bruku” odbędzie się w Zamościu po raz siódmy.

Wśród prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytanie zamieszczone w wydaniach: 13 i 14 wyłoniliśmy zwycięzcę. 
Na wycieczkę do Lwowa z Biurem Turystycznym Quand pojedzie Pan Artur Napieralski. W sprawie odbioru vouchera 
na wycieczkę, prosimy o kontakt z Redakcją, ul. Staszica 35 w Zamościu. Gratulujemy.

 X Sprzedam Renault Espace 
2004 r., 1.9 D, ogólny stan 
bdb. Tel. 512 205 278

 X Kupię Zetora 5320 lub 
5340 od pierwszego wła-
ściciela. Tel. 783 191 893

 X Sprzedam duży wózek 
„Dwukółka” do ciągnika. 
Tel. 783 191 893

 X Agregat - ciężka bro-
na, podwójne wałki. 185 
cm szerokości. Tel. 792 
763 383

 X Pług 4 -skibowy podoryw-
kowy. Tel. 792 763 383

 X Pług 3-skibowy. Tel. 512 
929 324

 X Sprzedam Tico, 2000 r., 
500 zł. Tel. 512 929 324

 X Pług 3 - skibowy. Tel. 512 
929 324

 X Przyczepka sam. Marka 
prod. „Świdnik”. Tel. 84 
63 992 43

 X Brony, siewnik zbożowy, 
pług 2-skibowy, cyrkulat-
kę. Tel. 533 888 887

 X Maszyna do młócenia 
zboża i fasoli. Tel. 518 
929 382

 X Passat 93 r., 1.8, bez rdzy, 
bardzo zadbany, opłaco-
ny, nowa butla. Tel. 517 
055 503

 X VW Transporter T-5, 2005 
r., 1.9 TDI w bdb. stanie. 
Tel. 792 184 795

 X Silnik 1,5 kw 1450 obr./min.

 X Skrzynia biegowa T-4/99. 
Tel. 792 184 795

 X Pompa paliwo Peugeot 
1.9 D, tel. 792 184 795

 X Sprzedam agregat upra-
wowy z wałkami. Tel. 508 
166 319

 X Kupię Zetora 5211. Tel. 
84 61 802 24

 X Opel Astra 1.7 TDI 1999 
r., c. 3800 zł. Tel. 579 
077 696

 X Audi A6TD 1995, sprawny, 
alufelgi, szyberdach, c. 5 
tys. zł. Tel. 508 079 632

 X Opryskiwacz 400 l., 10 
m szer., bobik 10 m. tel. 
798 336 532

 X Sprzedam Renult Clio 
1993, sprawny tech-
nicznie, 1000 zł. Tel. 888 
051 488

 X Wolkswagen Golf 1.9 
TDI 1998, cena 3700 zł, 
Werbkowice. Tel. 507 
125 449

 X Sprzedam Transporter 
1993 r., poj. 1.9, silnik, 
skrzynia biegów stan bdb. 
Tel. 506 621 600

 X Polonez Atu+, 1998 r., 
stan dobry, c. 2500 zł. 
Tel. 885 610 531

 X Sprzedam Mercedes E210, 
CDi, 1999, po lifcie, bez 
rdzy, zawieszenie super. 
Tel. 517 055 503

 X Sprzedam przyczepę 3,5 
i 4 tony, brony ciągniko-
we, wał żelazny ciągni-
kowy. Tel. 533 888 887

 X Sprzedam rozsiewacz do 
nawozów, ciągnikowy. Tel. 
888 276 206

 X Sprzedam hak do samo-
chodu, polonez, 100 zł. 
Tel. 509 717 714

 X Sprzedam opony let-
nie 235x60x16. Tel. 606 
626 675

 X Kupię motorower Komar, 
Romet, motorynka, WSK, 
WFM, inne, części. Tel. 
509 491 169

 X Opony Michelin 225/50/17, 
na lato, tanio, komplet. 
Tel. 509 491 169

 X Sprzedam Citroen C4, 
silnik 1.6 HDI, złoty me-
talik, stan bdb. Tel. 662 
729 839

 X Felgi aluminiowe , na 4 
śruby , 2 szt., 140 zł. Tel. 
693 773 371

 X Volkswagen Golf V, 2.0 
TDI, 2004 r., 140 tys. Km. 
Tel. 517 060 696

 X Brony piątki, opryskiwacz 
400l., kultywator z wał-
kami, pług 3 s. Tel. 798 
336 532

 X S p r z e d a m  F i a t a 
Cinquecento o poj. Silnika 
700, stan db., 1997 r. Tel. 
516 609 403

 X Sprzedam zderzak tylny 
Opel Zafira, typ A, c. 40 
zł. Tel. 508 079 632 

 X Toyota Corolla 1.4 B 2002 
r., c. 8,7 tys., sprawny. 
Tel. 508 079 632

 X Sprzedam Audi 80, 1990, 
B+G, stan bdb. Tel. 518 
310 895

 X Sprzedam lub zamie-
nię kołpaki 13 Seat na 
15 Chevrolet. Tel. 503 
958 435

 X Sprzedam ciągnik C 360. 
Tel. 882 816 475

 X Zamienię wagę metalo-
wą na dwa nowe amor-
tyzatory tylne do Żuka. 
Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam opony używa-
ne letnie 175/65 R14. Tel. 
503 958 435

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Volkswagen Passat B6 
HIGHLINE 1,9 TDI (2008 rok)

Przebieg: 390 000 km
• Climatronic.
• Nawigacja 
• Czujniki parkowania tył i przód
•  Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu
• Tempomat

• hak
• alufelgi
• dodatkowo komplet niemal nowych 

opon letnich

Ostatnio wymienione: 
• sprzęgło (komplet),
• rozrząd

Telefon: 730 210 777

SPRZEDAM PASSATA

Cena: 17000
do negocjacji
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REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 44m2, 
na Osiedlu Orzeszkowej. 
Tel. 787 135 615, po 17-stej.

 X Kawalerkę, 33 m². Tel. 782 
256 537

 X Siedlisko z domem, garażem, 
las 0,75 ha, Gm. Krasnobród. 
1,5 ha ziemi Gm. Tarnawatka. 
Tel. 696 815 510 

 X Sprzedam dom z zabudo-
waniami w Jarosławcu. Tel. 
512 890 129 

 X 45,5 m w bloku w Michalowie, 
cena 115 tys. zł. Tel. 607 
136 105

 X Bagażnik do VWT 4, orygi-
nał z rolką i zamkiem pa-
tentowym. Tel. 505 041 222

 X Działka ul. Starowiejska, 
Zamość. Tel. 914 831 147 

 X Tanio lokal użytkowy w cen-
trum osiedla ul. Polna. tel. 
698 007 933

 X Niewielki lokal użytkowy 
z węzłem sanitarnym. Tel. 
698 007 933

 X Pole orne 82 ary w Rozłopach, 
cena wolnorynkowa. Tel. 
693 135 174

 X Dom jednorodzinny 120 na 
działce 590 m² w Biłgoraju. 
Tel. 502 250 850

 X Działkę rek reac yjną w 
Zwierzyńcu w pobliżu rze-
ki Wieprz. Kontakt po 16. 
Tel. 733 852 208 

 X Gospodarstwo rolne 5,2 ha 
wraz z budynkami, Bogucice, 

Gm. Trzeszczany. Tel. 603 
304 853

 X Mieszkanie w Werbkowicach 
63 m². Tel. 883 465 589

 X Mieszkanie 3-pokojowe 56 
m² + garaż, ul. Orzeszkowej. 
Tel. 508 481 856

 X Działkę budowlaną 0,77 ha w 
Łabuniach, ul. Lipowa, prąd, 
woda, gaz. Tel. 795 949 510

 X Kiosk, 26 m², węzeł sanitarny, 
ul. Reja 17. Tel. 668 716 792

 X Sprzedam garaż. Tel. 530 
194 609 

 X Segment w zabudowie 
szer., dobra lokalizacja. Tel. 
504 194 313

 X Sprzedam dom z działką, 
Łabunie. Okazja! Tel. 510 
712 119

 X Działkę budowlaną na 
Roztoczu, Górecko Stare, 
pow. 0,29 ha, szer. 25 m. 
Tel. 794 092 821

 X Działkę budowlaną 20 ar, 
Hubale. tel. 502 959 131

 X Sprzedam tanio łąkę o pow. 
0,48 ha, Gm. Horodło. Tel. 
502 772 474 

 X Sprzedam 23 ary łąki bli-
sko Zamościa- Wysokie 
30 tys zł. Tel. 798 847 247

 X Sprzedam działkę bud. 
w Zamościu przy ul. 
Partyzantów (druga li-
nia zabudowy), ok. 200 m. 
od rynku Nowego Miasta, 
c. 260 tys. zł (do negocja-
cji). Tel. 602 802 212 

 X Dwie działki bud.: 6 ar i 6,5 
ar w Zamościu (boczna 

ul. Wiejskiej), blisko szko-
ły sklepy, niedaleko rzeka 
Łabuńka i tereny rekreacyj-
ne. C. 220 tys. (do negocja-
cji). Tel. 602 802 212

 X Działka w Ruskich Piaskach 
po byłym młynie ) 0,56 ha, 
cena do uzgodnienia. Tel. 
500 204 533

 X Mieszkanie 60 m2 Zamość, ul. 
Oboźna 13. Tel. 792 516 055

 X Gospodarstwo rolne o pow. 
6.39 ha z budynkami muro-
wanymi, Udrycze Koniec. Tel. 
503 950 053

 X Działka z rozpoczętą budo-
wą, 6 ar, prąd, gaz, woda, ka-
nalizacja, dojazd z 2 ulic. Tel. 
502 297 626

 X Działka budowlana 32 ar, 
Wysokie za Izba Pamięci, 
dostęp do mediów. Tel. 530 
044 480
 XMieszkanie w Zamościu. Tel. 
516 877 739
 X Dom w Komarowie z dział-
ką, 0,9 ha. Tel. 516 877 739
 X Dom i pole 1,26 ha, Kol. 
Chyża. Tel. 791 204 118
 X Działka z rozpoczęta budo-
wą, 6 ar, wszystkie media + 
6-letni sad. Tel. 530 044 480
 X Działka budowlana 32 ar, 
Wysokie za Izba Pamięci, 
dostęp do mediów. Tel. 502 
297 626
 X Sprzedam 1/2 bliźniaka 86 
m². Orzeszkowej, dzwonić 
po 18. Tel. 692 190 840
 X Sprzedam pół domu na 
działce 10 ar w Zamościu. 
Tel. 511 927 230
 X Sprzedam dwie działki: 22 
ary i 24 ary w Zamościu. Tel. 
511 927 230
 X Działka budowlana 6 arów 
w Zamościu przy ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Te. 511 
391 965

 X Działka budowlana Sitaniec 
- Błonie 13 A, media, woda, 
prąd, gaz. Tel. 0045 262 83 878

 X Sprzedam działkę z budyn-
kami wraz z polem 60 ar, 
Kol. Chyża. Tel. 602 362 609

 X Działka w Jarosławcu 20 A. 
Tel. 733 888 760

 X Dom 100 m² na działce 2041 
m² (działka ew. do podziału 
na dwie). Krasnystaw. PILNE! 
Tel. 505 150 138

 X Dom drewniany w cen-
trum Zamościa z działką, 
gaz, woda, garaż, okna pla-
stikowe, kryty blachą, cena 
250 tys. zł. Tel. 660 431 746

 X Działka z domem, komórka, 
Wysokie 156, obok Ośrodka 
Zdrowia. Tel. 84 639 43 05

 X Dom z działką, 21 ar, Bondyrz. 
Tel. 782 981 915

 X Sprzedam działkę pod bu-
dowę w dobrym, zacisz-
nym miejscu, 67 arów. Tel. 
668 566 871

 X Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie w Zwierzyńcu na po-
dobne w Zamościu. 45m², 1 
p., ogród, garaż, do zamiesz-
kania. Tel. 515 967 381

 X Pole i las w Wiszenkach i w 
Sulmicach. Gmina Skierbieszów. 
Tel. 600 686 563 

 X Sprzedam działkę na os. 
Błonie w Zamościu, 10 arów, 
ogrodzona. Tel. 515 989 871

 X Dzia łk a  budowlana w 
Tomaszowie Lub., ul. Tęczowa, 
pow. 0, 37 ha. Tel. 669 800 426

 X Mieszkanie 43 m², osiedle 
Zamoyskiego, niebieskie. 
Tel. 602 596 028

 X Działka 8 arów+ media, 
Zamość. Tel. 530 511 600

 X Łąkę o pow. 2,5 ha w tym 0,5 
ha olszyny, pow. Lubartowski, 
przy trasie Parczew - Lubartów. 
Tel. 726 578 335

 X Gospodarstwo rolne o pow. 
6,5 ha w powiecie lubartow-
skim wraz z budynkami mu-
rowanymi. Tel. 726 578 335

 X Działka 9 ar, Szopinek. Tel. 
697 309 411

 X Działka bud. 20 arów, Łabunie. 
Tel. 84 61 130 48

 X Pole 2,39 ha, Ministrówka, 
gm. Miączyn. Tel. 797 457 512

 X Działka 14 arów przy ul. 
Wyszyńskiego w Zamościu, 
możliwe usługi: medyczne, 
bankowe, prawnicze, ubez-
pieczeniowe. Tel. 721 519 896

 X Budynek mieszkalno-usłu-
gowy, Zamość - Karolówka. 
Tel. 692 176 414

 X 10 - arowa działka budow-
lana w Kalinowicach przy 
trasie E-17. Tel. 515 787 262

 X Tani nocleg pt., sob. Dla 
osób uczących się zaocznie, 

ul.Peowiaków, koło szpita-
la. Tel. 84 639 32 34

 X Dom drewniany z budynka-
mi gospodarczymi, działka 
0,53 ha, Komarów Osada. 
Tel. 602 674 589

 X Sprzedam gospodarstwo 
rolne 6,39 ha z bud. gospo-
darczymi, Udrycze koniec. 
Tel.503 950 053

 X Atrakcyjny segment w za-
budowie szeregowej. Tel. 
504 194 313

 X Atrakcyjny lokal użytkowy 
w centrum osiedla. Tel. 698 
007 933

 X Działka budowlana  1739 m² 
w Zamościu, ul. Rolnicza. Tel. 
696 015 609

 X Działka budowlana 1420 m² 
w Zamościu, ul. Brat. Broni. 
Tel. 510 416 399

 X Siedlisko - pole - las w 
Wiszenkach. Tel. 600 686 563

 X Łąkę 0.48 ha Gmina Horodło. 
Tel. 502 772 474

KUPIĘ
 X Kupię dom drewniany z 
działką, w rozsądnej cenie, 
ok. 15 km od Zamościa. Tel. 
725 161 034

 X Kupię małą działkę rekre-
acyjną albo ogródek dział-
kowy - Zamość i okolice. Tel. 
793 061 934

 X Kupię kawalerkę w Zamościu 
do II p. Lub z windą, do 40 
m², może być do remon-
tu, płacę gotówką. Tel. 531 
361 114

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie. Tel. 84 627 52 78

 X Kupię mieszkanie do II pię-
tra, płatne od reki. Tel. 664 
927 841

 X Kupię mieszkanie w Zamościu 
do 45 m² do II piętra. Może 
być do remontu. Dobrze pła-
cę. Tel. 798 643 775

 X Kupię kawalerkę po remon-
cie, parter. Tel. 84 627 52 78

 X Łąki - ugór do 35 km od 
Zamościa, od 5 ha wzwyż. 
Tel. 785 045 036

 X Dom do rozbiórki kupię. 
Rodzina wielodzietna, ta-
nio. Tel. 785 045 036

 X Las szeroki ok. 1 ha, do ok. 
30 km od Zamościa Tel. 785 
045 036

 X Łąkę lub ugór od 4 ha wzwyż 
w jednym kawałku. Tel. 785 
045 036

 X Wydzierżawię dom do za-
mieszkania do 100 m kw., 
w Zamościu, parterowy. Tel. 
609 499 780

 X Kupię mieszkanie do 50 m² 
w Zamościu, w rozsądnej ce-
nie. tel. 511 896 436

 X Pilnie kupię działkę budow-
laną, okolice ul. Szwedzkiej 
od 6 do 10 arów, Tel. 501 
539 900

 X Mieszkanie 3 - pokojowe z 
garażem. Tel. 84 63 859 08

 X Kupię mieszkanie M1, Zamość. 
Tel. 501 406 144

 X Kupię mieszkanie 1 lub 2 
pokojowe (może być do 
remontu). Tel. 660 476 772 
Szukam niedrogiego domu 
w odległości do 20 km od 
Zamościa (np. Bortatycze, 
Nielisz lub Białobrzegi). Tel. 
601 985 819

 X Kupię starą chatę pod słomą 
z drzewa w średnim stanie 
w rozsądnej cenie. Kontakt 
wieczorem w godz. 21.00 - 
23.00. Tel. 794 493 271

 X Mieszkanie M3 lub M4, I pię-
tro, Planty. Tel. 503 568 480

 X Kupię kawalerkę w Zamościu, 
oś. Lwowska, parter - I pię-
tro. Tel. 694 466 575

 X Domy do rozbiórki, obiekty 
do rozbiórki. Tel. 790 217 963

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę 1 pokój w spokojnej 
i pięknej okolicy Zamościa. 
Tel. 666 627 303

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

 X Wynajmę dom drewniany 
na wsi okolice Zamościa. 
Tel. 697 317 790

 X Kobieta z dzieckiem wy-
najmie mieszkanie tanio, 
bez wygód. Tel. 507 231 823

 X Rodzina szuka domu par-
terowego w Zamościu do 
wynajęcia. Tel. 799 946 860

 X Wynajmę garaż w Zamościu, 
Osiedle Szwedzka. Tel. 539 
652 783

 X Kobieta z dwójką dzieci po-
szukuje mieszkania. Tel. 519 
449 045

 X Pilnie poszukuję domu do 
wynajęcia, bez wygód - Tel. 
504 682 152

 X Szukam pokoju w domku, 
oficynie w Zamościu i oko-
licy, Tel. 508 419 280

 X Małżeństwo poszukuje dom-
ku do wynajęcia w Zamościu. 
Tel. 799 946 860

DO WYNAJMU  
 X Do wynajęcia w grudniu: M3 
w Zamościu, M2 w Warszawie. 
Tel. + 353  871 479 436

 X Biłgoraj. Lokal na warsztat 
samochodowy lub handlo-
wy. Tanio. Tel. 539 810 327

 X Lokale na usługi motoryza-
cyjne oraz lokale handlowe. 
Tanio. Tel. 539 810 327

 X Plac z biurem na komis sa-
mochodowy w Zamosciu, 
tanio. Tel. 539 810 327

 X Ładnie umeblowane miesz-
kanie 70 m² z parkingiem w 
Zamościu. tel. 608 293 259

 X Do wynajęcia małe mieszkanie 
w zamościu, ul. Weteranów. 
Tel. 84 639 81 87

 X Lokale na warsztaty samo-
chodowe, myjnię lub han-
del, tanio. Tel. 539 810 327

 X Wynajmę kawalerkę przy ul. 
Kilińskiego. Tel. 662 475 848

 X Wynajmę mieszkanie, 2 
pokoje, 45,5 m², I piętro, 
ul. Hrubieszowska. Tel. 796 
344 840

 X Wynajmę na dłużej, niski par-
ter 50 m², 2 pokoje, łazien-
ka, kuchnia. Tel. 666 627 303

 X Wynajmę z możliwością 
sprzedaży dom na wsi - 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, 
c.o, wszystkie media, ok. 

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

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

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

• Mieszkanie M4 63 m2 Zamość 
ul.Wyszyńskiego, cena 234 tys. zł

• Mieszkanie M3 parter, 56 m2 Zamość 
ul.Hrubieszowska, cena 195 tys. zł

• Lokal mieszkalny w Szczebrzeszynie 
(Klemensowie) 94 m2, cena 143 tys. zł

• Mieszkanie M3, pierwsze piętro,50 
m2 Zamość ul.Piłsudskiego, cena 
225 tys. zł

• Dom w Bondyrzu, wysoki standard, 
cena 420 tys. zł.

• Domy w trakcie  budow y w 
Kalinowicach – stany deweloperskie

• Dom w Zamościu ul. Traugutta, 
wysoki standard, cena 695 tys. zl.

• Duży dom w Płoskiem, stan 
deweloperski, cena 470 tys. zł

• Mieszkanie M3 44 m2 Zamość 
ul.Kamienna, cena 210 tys. zł.

• Dom stan surowy zamknięty w 
Szczebrzeszynie, cena 240 tys. zł.

•  Mieszkanie M4 60 m2 Zamość 
ul.Oboźna, cena 225 tys. zł

•  Działki budowlane w Kalinowicach 
i Jatutowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

DO WYNAJĘCIA

DWA LOKALE  
NA II PIĘTRZE PO 20M2

ZAMOŚĆ UL. NOWY RYNEK 27
TEL. 605-341-685

OKNA I DRZWI  
ALUMINIOWE  
NA WYMIAR

TEL. 505 545 928Dom opieki
 Wolne miejsca

tel. 667 513 777  

Sprzedam 
lady sklepowe, 

szklane, 
używane,  

tanio.  
Tel.600 341 483



15 km od Zamościa. Tel. 
503 702 036

 X Stancja dla uczennic albo 
dziewcząt pracujących w 
centrum Zamościa. Tel. 
662 475 848

 X Do wynajęcia małe miesz-
kanie w Zamościu, ul. 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

 X Wynajmę duży pokój dla 
dwóch osób lub emeryta/
rencisty, w budynku pry-
watnym z ogrodem, bli-
sko Starówki. Cena 450 zł 

za osobę w przypadku 2 
osób, 600 zł/ za 1 osobę. 
Tel. 516 055 166

 X 2 - pokojowe mieszkanie 
w Sitańcu, 47 m². Tel. 664 
927 841

 X Lokal na gabinet kosme-
tyczny, fryzjerski, stoma-
tologiczny. Tel. 603 791 482

 X Wynajmę lokal 55 m², 
Starówka. 1200 zł/msc + 
media+ monitoring. Tel. 
603 791 482

 X Wynajmę powierzchnię 
handlową w DH Agora w 
Zamościu ul. Partyzantów 
65. Tel. 604-224-289

 X Pokój do wynajęcia. Tel. 
607 357 534

 X Garaż do wynajęcia, ul. 
Koźmiana. Tel. 660 892 565

 X Stancja dla pracujących w 
Zamościu. Kontakt po 16. 
Tel. 733 852 208

 X Zakwateruję br ygadę 
budowlaną lub inną w 
Zamościu. Kontakt po 16. 
Tel. 733 852 208

 X Wynajmę lokal usługo-
wy 60m². Starówka, ul. 

Bazyliańska 18. Tel. 603 
791 482

 X Pokój dla samotnej pracu-
jącej Pani, okol. Revia Park. 
Tel. 797 457 512

 X Pokój w Sitańcu - osiedle, 
dla kobiety, mężczyzna. 
tel. 500 582 289

 X Tani nocleg, pt., sob. oso-
by uczące się zaocznie, ul. 
Peowiaków, k. szpitala. Tel. 
(84) 639 32 34

 X Wynajmę firmie dla pracow-
ników dom w Zamościu. 
Tel. 516 898 477

 X Małe mieszkanie w Zamościu, 
ul. Weteranów. Tel. 84 639 
81 87

 X Kawalerka w Lublinie ul. 
Hutnicza 14. Tel. 792 400 306

 X Pokój do wynajęcia ul. 
Wyszyńskiego, Zamość. 
Tel. 510 358 509

 X Dom parterowy 50m², po 
remoncie, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, C.O. umeblo-
wane. Tel. 531  487 073

 X 2 - pokojowe mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 84 639 81 87

 X Dom z parcelą np. na klinikę 
lek. lub weter. itp, Zamość, 
ul. Leśna 8. Tel. 664 314 218

 X Stancja dla uczennicy. Tel. 
510 518 559

 X Wynajmę firmie dla pracow-
ników dom w Zamościu. 
Tel. 516 896 477

 X M3 na Nowym mieście do 
wynajęcia. Tel. 887 688 944

 X Do wynajęcia 2 - pokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. 
Weteranów. Tel. 84 639 81 87

 X Wynajmę mieszkanie ko-
biecie do 65 l., 80 m². Tel. 
604 620 646

 X 2-pokojowe mieszkanie w 
Zamościu, ul. Weteranów. 
Tel. 84 6398187

 X Wynajmę pokój. Tel. 607 
357 534

ZAMIENIĘ
 X Zamienię siedlisko z działką 
na mieszkanie, cała Polska, 
I piętro. Tel. 84 639 55 39

 X Zamienię mieszkanie pokój 
+ kuchnia na większe ko-
munalne. Tel. 514 540566

 X Zamienię M3 (54 m²) III p. 
na podobne 1 lub 2 piętro, 

okolice ul. Orzeszkowej. 
Tel. 797 387 864

 X Zamienię kawalerkę (parter) 
na I piętro z balkonem. Tel. 
515 787 262

 X Zamienię mieszkanie 37 
m² (2 pokoje + kuchnia na 
parterze), ul. Lwowska, na 
większe komunalne. Tel. 
668 256 652

 X Zamienię bardzo szybko 
kawalerkę w Zamościu na 
mieszkanie 2 pokojowe 

z dopłata w Lublinie. Tel. 
607 162 850

 X Zamienię kawalerkę (parter) 
na kawalerkę na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

 X Zamienię mieszkanie w 
Hrubieszowie - kawalerkę 
na parterze na kawalerkę 
od 1 do 3 piętra. Tel. 726 
496 091 Mieszkanie 53 m² 
ul. Szwedzka zamienię na 
mniejsze. Tel. 662 550 643

 X Zamienię M-3 na mnie-
jsze – 45 m² na Osiedlu 

Zamoyskiego (niebieskie), 
III piętro. Tel. 602 596 028

 X Zamienię mieszkanie 4 
pokoje na mniejsze lub 
sprzedam. Tel. 666 381 062

WYDZIERŻAWIĘ
 X 1,5 ha ziemi uprawnej 
w Podklasztorze, gm. 

Krasnobród. Tel. 506 769 137

13Reklama w Gazecie od 10 zł netto

•  Działka Krasnobród 1162ha 
Cena 150 tyś, zł. 

• Dom Zamość 280m2 na 
działce 3a. Cena 550 tyś, zł. 

• Dom Suchodębie 60 m2 
NA DZIAŁCE 1600HA Cena 
150 tyś.zł. 

• Działka Ruskie Piaski 43a. 
Cena 29 tyś. zł. 

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

• Działka Lipsko-Topornica 
20a CENA 66 TYŚ.ZŁ. 

• Dom Peresołowice 80m2 
na działce 9400a Cena 
120 tyś.zł. 

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

• Dom Jarosławiec 150m2 
na działce 1971m2 Cena 
495 tyś, zł. 

• Dom Samsonówka 227,40m2, 
na działce 9a. Cena 490 tyś, zł, 

• Działka Jarosławiec 18a 
Cena 68 tyś, zł. 

• Działka Jarosławiec 11a 
Cena 75 tyś, zł. 

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

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

• Mieszk anie M3 53m2 
Sikorskiego 225 tys. Zł 

• Wynajem młyn Niewirków, 
około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ W ZAMOŚCIU 
MIESZKANIE  

DO REMONTU,  
ZADŁUŻONE,  
W TRAKCIE  
EGZEKUCJI  

KOMORNICZEJ,  
Z KREDYTEM. 

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ.  
TEL. 792 338 527

WYNAJMĘ KAWALERKĘ 
32m2, NOWE MIASTO, 

ZAMOŚĆ.  
TEL. 730 004 404

REKLAMA

ZWROT PODATKU  
Z ZAGRANICY

AMDAR - ZAMOŚĆ
UL. PARTYZANTÓW 16

TEL. 84 638 70 41

KOMUNIE
CHRZCINY

 - WOLNE TERMINY: 
12 MAJA, 19 MAJA, 9 CZERWCA

 BAR „JĘDREK” ZAMOŚĆ,  
TEL. (84) 639 99 37, 693 128 927



SPRZEDAM
 X Kosiarka bębnowa Kari, 
samojezdna. Tel. 663 
902 778

 X Kocioł grzewczy K25, 
olej opałowy Pinus, 
term. Tel. 663 902 778

 X Heblarka zestaw Dyma 
prod. Rema, Reszel. Tel. 
663 902 778

 X Sprzedam dwie kanapy 
skórzane, czerwone, stan 
bdb. Tel. 512 205 278

 X Bojler elektryczny, nowy 
100 l., butle tlenowe i 
acetylenowe, redukto-
ry, beczki stalowe, 200 
l, 5 szt. Tel. 602 180 912

 X Taczka jednokołowa, 
nowe kółko, stan ide-
alny, cena 70 zł. Tel. 84 
638 52 49

 X Sprzedam za 200 zł 
maszynę do szycia 
Singer, używana. Tel. 
662 036 198

 X Rowerki dziecinne, ple-
caki turystyczne, row-
er męski 28”. Tel. 664 
454 930

 X Nieużywany telefon 
kom., dotykowy, cena 
300 zł. Tel. 725 161 034

 X Nowe spodnie skórzane 
rozm. 176/80. Tel. 516 
898 477

 X Duży narożnik - 350 
zł, 3 regały do piwni-
cy 200x80 cm - 150 zł, 
2 lady sklepowe. Tel. 
516 898 477

 X Silniki 1i3 fazowe, małej 
mocy. Tel. 600 686 563

 X Czyste kasety audio - 3 
zł/szt., video - 5 zł/szt. 
Tel. 516 898 477

 X Meblościanka, c. 400 zł. 
Tel. 663 591 405

 X Sprzedam 3 pralki au-
tomat, sprawne, cena 300 
zł/szt. Tel. 530 486 525

 X Koła do roweru różne 
24, 26 28, cena 10 zł/ 
szt. Tel. 530 486 525

 X Imadło do warsztatu, 
cena 100 zł. Tel. 530 
486 525

 X Wieża Sony X88 Discex 
- Changemini Hi- fi 
Component z głośnika-
mi. Tel. 692 658 869

 X Rower Arkus damka, 
koła 26”, c. 320 zł. Tel. 
518 787 252

 X Ziemniaki jadalne, żółte. 
Tel. 607 935 879

 X Siano w rolkach. Tel. 
607 935 879

 X Silniki 3 faz, małej mocy, 
tanio. Tel. 501 406 150

 X Meblościanka, kanapa, 
2 fotele, pufa, tanio. Tel. 
733 976 183

 X Wyposażenie kompletne 
gabinetu stomatolog-
icznego. Tel. 600 905 453

 X Telewizor 50C Philips, 
uszkodzony na części. 
Tel. 531 665 008 

 X Pszenica ozima 600 kg. 
Tel. 517 060 696

 X Sprzedam/ odstąpię 
małe biurko, tanio. Tel. 
603 962 136

 X Rogi jelenia na ścianę. 
Tel. 603 962 136

 X Mało używaną taczkę 
na gumowym kole, cena 
80 zł. Tel. 725 161 034

 X Sprzedam spawarkę in-
wertorową 225 amper, 
nowa, cena 300 zł. Tel. 
725 161 034

 X Pralka Bosh. Tel. 517 
060 696

 X Sprzedam lodówko - zam-
rażarkę ARDO 150x50, 
tanio, stan dobry. Tel. 
511 155 208

 X M e b l e  p o k o j o w e 
młodzieżowe, dł. 2,7, 
wys. 2 m, stan db., ta-
nio. Tel. 600 444 345

 X Okno z demontażu, wym. 
150/160, stan bdb. Tel. 
515 969 810

 X Tanio: Regały, lady, 
wagi sklepowe. Tel. 698 
007 933

 X Rower Arkus 26” ob-
niżona rama, 2 przer-
zutki, c. 250 zł. Tel. 508 
079 632 

 X Siano - bele 120, cena 
50 zł. Tel. 603 636 974 

 X Prasa zwijająca Sipma 
1996 r., cena 10 tys. zł. 
Tel. 603 636 974 

 X Meble Pop System +wer-
salka i 2 fotele, 2 biurka, 
dywan, szafa narożna. 
Tel. 607 438 016

 X Czarna ława rozkładana 
i etażerka pod telewiz-
or + biurko. Tel. 607 
438 016

 X Meble młodzieżowe 
pop z szafą narożną + 
wersalka i 2 fotele. Tel. 
607 438 016

 X Okna drewniane, stan 
dobry, różne, z demon-
tażu. Tel. 608 023 607

 X K antówk a dębowa 
dwustuletnia 0,46 m3. 
Tel. 84 639 49 14

 X Mały ciągnik sam. Silnik F 
126. Tokarnia do metali, 

T.U.E 350x600 do re-
montu. Tel. 604 574 309 

 X Silnik spalinowy S 231. 
Dłutownica do metali, 
duża tokarnia do drze-
wa, do remontu. Tel. 604 
574 309

 X Lodówko - zamrażarkę 
Mińsk, sprawna, stan db., 
c. 50 zł. Tel. 793 290 756

 X Meble młodzieżowe, 
dywan, stan bdb., oka-
zyjnie, cena niska. Tel. 
692 658 869

 X Tunel foliowy o wym. 
3x6 m z piecykiem do 
ogrzewania, TANIO. Tel. 
797 757 878

 X Rower KETLER, cały alu-
miniowy, leciutki, dam-
ka. Tel. 509 491 169

 X Butel szklany 20 l. Do 
wina , stan db., cena 
do uzgodnienia. Tel. 
796 888 085

 X Pianino Rubinstein w do-
brym stanie, jestem je-
dyną jego właścicielką. 
Tel. 606 619 140

 X Stół rozkładany jasny 
połysk i 4 krzesła tapi-
cerowane 120x80, po 
rozłożeniu - 180x80. 
Tel. 606 619 140 

 X Meble bydgoskie - witry-
na, komoda, witryna 
narożna, szafka pod 
TV, stolik TV. Tel. 608 
646 753

 X Rolki dziecięce Fisher 
Price, regulowana dłu-
gość, mało używane. 
Tel. 669 747 000

 X Oficerki do jazdy kon-
nej, rozm. 41, oryginał 
od El Charro, nowe. Tel. 
669 747 000

 X Kanapa rozkładana, sa-
lon, brąz. Tel. 608 646 753 

 X Jasna sypialnia- łóżka 
szafa, toaletka, 2 szafki 
nocne. Tel. 502 028 777

 X Kowadło, nożyce do 
blachy, maszynka ręczna 
„8” do mięsa. Tel. 794 
596 828

 X Piec CO, hydrotermę 
do CW na gaz, giloty-
na do cięcia blachy. Tel. 
794 596 828

 X Pełne wyposażenie lod-
ziarni maszyny 3 szt. + 
agregaty nowe, pastery-
zatory- 1 szt., konserwa-
tory do sprzedaży lodów 
kompletne - 4 szt., zam-
rażarki 400 l., dobre- 2 
szt., termy do wody - 
2 szt. Tel. 517 656 758 

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

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

 X Kupię śrutownik   do 
zboża, mały bez silnika. 
Tel. 606 610 815

 X Szable, bagnety, odznacze-
nia, monety, srebra. Tel. 
512 276 720

 X Grobowiec przy Peowiaków 
w Zamościu.  Tel.  502 
418 9691

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

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

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

 INNE
 X Szukam właściciela zbłąka-
nego psa, kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 370

 X Przyjmę gruz, płyty bet-
onowe, itp. Dębowiec k. 
Zamościa. Tel. 785 045 036

 X Oddam sad w dzierżawę, 
bezpłatnie. Przewaga 
leszczyny. Tel. 600 686 563

Różne

Promocja na instalacje fotowoltaiczne – EKOZAMBUD
Ceny prądu rosną w zastraszającym 

tempie. Jedyną możliwością za-
bezpieczenia domowego budże-

tu przed ciągłymi podwyżkami jest za-
kup i montaż instalacji fotowoltaicznej, 
która wyprodukuje dla Państwa prąd 
ze słońca. Nasza firma specjalizuje się 
w rozwiązaniach proekologicznych dla 
firm i klientów indywidualnych. Spe-
cjalizujemy się w instalacjach związa-
nych z energią słoneczną oraz energią 
geotermalną i biomasą. Oferujemy no-
woczesne i ekologiczne rozwiązania 
z zakresu odnawialnych źródeł energii 
i odpowiadamy za ich realizację. Wy-
konujemy również projekty termomo-
dernizacji budynków komercyjnych. 
Zajmujemy się także pozyskiwaniem 
dofinansowań dla klientów indywidu-
alnych i firm. Posiadamy własne ekipy 
montażowe oraz doskonale opracowa-
ny system pracy. Montujemy wyłącznie 
certyfikowane urządzenia z zakresu fo-
towoltaiki, termomodernizacji i insta-
lacji grzewczych. Naszą firmę tworzą 
osoby, dla których troska o środowisko 
naturalne jest priorytetem. Podejmuje-
my odpowiednie działania, by zwięk-
szać świadomość wśród społeczeństwa 
i profesjonalnie doradzać w wyborze 
najkorzystniejszych rozwiązań inwe-
stycyjnych OZE. Instalacje fotowolta-
iczne pozwalają alternatywnie uzyskać 
energię słoneczną z promieniowania 
słonecznego. Do pozyskania energii 
w ten sposób niezbędne są elementy, 
takie jak: panele fotowoltaiczne, inwen-
ter DS/AC oraz zabezpieczenia, okablo-
wanie i licznik energii. 

Zalety instalacji fotowoltaicznych to: 

• samodzielna produkcja ener-
gii elektrycznej, niezależna 
od PGE,

• rozwiązanie ekologiczne - ko-
rzystasz z odnawialnego źró-
dła energii,

• koszty inwestycji szybko się 
zwracają,

• uproszczony sposób rozlicza-
nia niewykorzystanej energii 
z zakładem energetycznym. 

Polski system opustów dla insta-
lacji prosumenckich (prosument to 
jednocześnie producent i konsument 
energii elektrycznej) jest odmianą po-
pularnego w Stanach Zjednoczonych 
net-meteringu, czyli systemu umożli-
wiającego rozliczenie wyprodukowa-
nej i wprowadzonej do sieci publicznej 
energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, 
że prosument może wprowadzić nad-
miar wyprodukowanej przez siebie ener-

gii do sieci, a po jakimś czasie ją ode-
brać. Przykładowo energię wytworzoną 
i wprowadzoną do sieci w lipcu moż-
na odebrać w grudniu. Ustawa o OZE 
przewiduje, że nadwyżka energii mo-
że być magazynowana w sieci publicz-
nej przez okres 365 dni, a jej odbiór od-
bywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, 
że możemy pobrać 80% energii wpro-
wadzonej przez nas do sieci publicz-
nej. Rozwiązanie takie nazywane jest 
bilansowaniem rocznym energii elek-
trycznej. Zmiana instalacji elektrycznej 
nie jest potrzebna. System fotowoltaicz-
ny wpinamy do już istniejącej instala-
cji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. 
Funkcjonalność sieci elektrycznej jest 
zachowana z tą różnica, że posiadamy 
dodatkową mikroinstalację do produk-
cji prądu. Producenci paneli fotowolta-
icznych oferują zazwyczaj gwarancję na 
sam produkt oraz na zachowanie okre-
ślonej mocy. W wypadku gwarancji na 
panele, wynosi ona najczęściej 10 lat. 

Dla porównania, gwarancja oferowa-
na przez producentów małych turbin 
wiatrowych wynosi tylko 3-5 lat. Syste-
my fotowoltaiczne to instalacje pozba-
wione części ruchomych, zatem beza-
waryjne i bardzo trwałe. Szacuje się, 
że panele są w stanie efektywnie pro-
dukować prąd przez co najmniej 30 lat. 
Brytyjscy specjaliści podają, że obecnie 
uruchamiane instalacje fotowoltaiczne 
obecnie będą mogły działać 40-50 lat. 
Falowniki to urządzenia, które mają 
ogromny wpływ na efektywność pra-
cy instalacji. Wybór falownika spraw-
dzonego wytwórcy będzie gwarancją 
prawidłowego funkcjonowania syste-
mu fotowoltaicznego. Większość produ-
centów dobrych falowników przezna-
czonych do instalacji fotowoltaicznych 
przewiduje 5-letnią gwarancję na swo-
je produkty, jednak producenci najlep-
szych falowników udostępniają klien-
tom możliwość przedłużenia gwarancji 
za niewielką opłatą, ponieważ są pew-
ni bezawaryjności swoich produktów. 
Cenieni producenci przeprowadzają te-
sty falowników pod kątem odporności 
na skrajną temperaturę i inne czynniki 
atmosferyczne. W praktyce zatem, do-
bry i odpowiednio eksploatowany fa-
lownik może pracować bardzo długo, 
bo nawet 30-35 lat. Ogniwa słonecz-
ne, z których składają się moduły fo-
towoltaiczne, są narażone na działanie 
czynników atmosferycznych nieustan-
nie przez wiele lat. Aby mieć absolutną 
pewność co do wytrzymałości paneli, 
producenci przeprowadzają szczegóło-
we testy i badania, które mają za zada-
nie sprawdzić odporność wyrobów na 

niekorzystny wpływ ze strony środowi-
ska. Panele o odpowiednim standardzie 
nie są podatne na awarie i uszkodze-
nia ze strony silnego wiatru i deszczu. 
Co więcej, wszystkie panele są spraw-
dzone pod kątem odporności na gra-
dobicie. Testy odbywają się przy uży-
ciu kulek gradu o średnicy ok. 5,5 cm, 
które są kierowane na panele słonecz-
ne z prędkością 23 m/s z odległości 1 
metra. Takie gradobicia są naprawdę 
bardzo rzadkim zjawiskiem. Poza ob-
ciążeniem mechanicznym (wytrzyma-
łość udarowa), przeprowadza się testy 
wytrzymałości na obciążenie statyczne, 
czyli odporność na nacisk ze strony za-
legającego śniegu lub silnych wiatrów. 
Przykładowo, 1m2 paneli fotowoltaicz-
nych jest w stanie wytrzymać nacisk na 
swoją powierzchnię porównywalny do 
ciężaru 500 kg. Firma EKOZAMBUD 
przygotowała dla Państwa specjalną 
ofertę. Tylko do końca kwietnia insta-
lacje fotowoltaiczne na wysokiej jako-
ści komponentach kosztują 3999 zło-
tych brutto za KW i jest to ostateczny 
koszt takiej instalacji. Przykładowo: 
instalacja o mocy 3 KW (która wypro-
dukuje w ciągu roku około 3000 kWh), 
będzie kosztowała 11997 złotych. Ta-
ka ilość wyprodukowanej energii wy-
starcza w zupełności dla średniej wiel-
kości domu. Zapraszamy do kontaktu 
w sprawie zapisów na instalacje fo-
towoltaiczne pod numerem telefonu 
737 168 350 oraz pod adresem email  
biuro@ekozambud.pl. Zapraszamy rów-
nież do naszego biura na ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego 16 A oraz na stro-
nę internetową www.ekozambud.pl.

FOTOWOLTAIKA 3999 ZŁOTYCH ZA KW
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BIOREZONANS - 
ALERGENY, 
PASOŻYTY, 

UZALEŻNIENIA 
(PAPIEROSY). 

TEL. 502 250 850

 X Pan Złota Rączka szuka Pracy 
w ogrodzie i w domu. Tel. 
792 184 243

 X Poszukuję pracy, mgr. inż, 
otwary, zorientowany. Tel. 
+353 871 479 436

 X Zatrudnię opiekunkę do oso-
by starszej. Tel. 530 913 253

 X Zatrudnię do porządko-
wania dużej działki przy 
ul. Szczebrzeskiej. Tel. 793 
061 934

 X Zamieszkanie w zamian za 
opiekę (noce) dla młodej 
kobiety. Tel. 510 518 559

 X Zatrudnię brukarzy. Tel. 602 
479 654

 X Potrzebny Pan Złota Rączka 
w domu i w ogrodzie, do 
malowania. Tel. 784 132 615

 X Podejmę pracę przy po-
mocach wiosennych. Tel. 
881 778 421

 X Pomoc przy pracach wiosen-
nych. Dzwoń. 881 778 421

 X Mężczyzna 46 lat poszukuje 
pracy jako stróż sprzątacz, 
ochroniarz, posiadam orze-
czenie o niepełnosprawno-
ści. Tel. 725 161 034

 X Kulturalną samotną kobie-
tę z Zamościa lub okolic za-
trudnię na dobrych warun-
kach do pomocy w pracach 
domowych w dobrze utrzy-
manym mieszkaniu bloko-
wym. Tel. 577 834 996

 X Szukam pracy, mam busa 
Vivaro, 9 - osobowy. Tel. 
791 070 096

 X Podejmę pracę fizyczną. Tel. 
784 990 092

 X Poszukuje pracy w charak-
terze opiekunki osoby star-
szej na terenie Zamościa. Tel. 
501 055 957

 X Szukam pracy jako opie-
kunka osoby starszej. Tel. 
515 954 612

PRACA

CUKIERNIK
samodzielne pieczenie "domowych" ciast

umowa o pracę, elastyczny grafik  

wymagania:   
ukończony 30 rk życia, możliwość rejestracji  

w zamojskim Urzędzie Pracy
Tel. 507 673 351

CUKIERNIA 
T.TUREK 

zatrudni cukiernika na 
pełny etat, 

wiadomość  
w sklepie przy  

ul. Nowy Rynek 
21a, Zamość

KAWIARNIA PRZY RYNKU 
szuka pracowników 
do sprzedaży lodów 

-Praca sezonowa
Tel. 503 523 495

KAWIARNIA  
PRZY RYNKU  

ZATRUDNI BARISTĘ/KELNERA
UMOWA O PRACĘ

PEŁEN ETAT

TEL. 503 523 495

 X Singiel lat 32 szuka dziew-

czyny. Tel. 736 704 839 

 X Poznam atrakcyjną dziew-

czynę. SMS. Tel. 721 554 984

 X Kobieta 65+ pozna zmotory-

zowanego Pana z Zamoscia 

lub okolic. Tel. 537 809 803

 X Kawaler 50 lat pozna Panią 

do 55 lat, może być wdowa. 

Tel. 695 958 316

 X Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno - desantowej na 
rencie wojskowej, (służyłem 
w czerwonych beretach), lat 
50, zwiąże się na stałe z ko-
bietą, która mieszka na wsi 
z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822, 505 650 108

 X Poznam atrakcyjną panią 
z Zamościa, wiek do 57 lat. 
Tel. 797 457 512

 X Kobieta ok. 40 l. pozna pana 
bez nałogów, uczciwego, 
wolnego, który lubi taniec 
i muzykę, cel; stały związek. 
Tel. 726 496 091

 X Kawaler 53 lata szuka ko-
biety do lat 60 do stałego 
związku. Tel. 514 712 365

 X Kawaler szuka panny, mam 
46 lat, pracuję i mieszkam w 
Zamościu. Tel. 601 936 405

TOWARZYSKIE



Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Unikaj konfliktów z otoczeniem. W tym tygodniu pokonasz wszelkie przeszkody i osiągniesz
wszystko co zaplanowałeś. Cierpliwość i wydajna praca zostaną nagrodzone. Nie zrażaj się
tym, że wysiłki nie będą od razu widoczne. To dobry okres w życiu zawodowym Baranów.

Byk (20.04-20.05)
Możesz liczyć na pomoc kogoś bliskiego. Staraj się więc robić co do Ciebie należy. Ale
na efekty musisz jeszcze spokojnie poczekać. Unikaj konfliktów, bo możesz przez nie
opaczność zniszczyć coś co do tej pory zbudowałeś.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Dość stresujący tydzień przed Tobą. Nie wszystkie sprawy uda się pozałatwiać. Potrzebna
jest Twoja cierpliwość. Na wszystko musi przyjść właściwy czas. 
Ostrożnie z wydatkami.

Rak (22.06-22.07)
Raki czeka trzęsienie ziemi, które zakłóci spokojny, ustabilizowany ich świat. Nie należy
nigdy osiadać na laurach, bo nie wiadomo co się zdarzy. W sprawach zawodowych suk-
ces, który przyniesie świeży przypływ gotówki. 

Lew (23.07-22.08)
Tylko wytrwałością możesz dojść do celu. I choć znajdziesz się w dość kłopotliwej sytu-
acji, to nie zrażaj się. Wykorzystaj wszystkie swoje talenty, bo tylko w ten sposób osią-
gniesz cel. Pojawi sie też ktoś, co wskaże drogę rozwiązania problemów.

Panna (23.08-22.09)
Sprawa, która wydawała się, że stoi w miejscu, już wkrótce przyniesie efekty. Nareszcie
otrzymasz informacje na których Ci bardzo zależało i od których zależy rozwiązanie całej
sprawy.
Waga (23.09-22.10)
Nie oglądaj się za siebie, nie konsultuj z przyjaciółmi. Posłuchaj swojej intuicji, a do-
świadczysz szalonej namiętności. Niestety nie jest to uczucie na dłużej. Więc nie wymu-
szaj deklaracji od partnera.

Skorpion (23.10-21.11)
Skorpiony w tym tygodniu będą bardzo agresywne i konfliktowe. Staraj się panować
nad emocjami, nie zbaczaj z obranej drogi i dąż do porozumienia. Utrudnienia i prze-
szkody wkrótce miną.

Strzelec (22.11-21.12)
Musisz dać z siebie wszystko. Ostatnio nie przejmowałeś się zbytnio pracą. Grozi to na-
wet utratą zajmowanego stanowiska. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Dlatego przyłóż
się do pracy i udowodnij, że stać Cię na więcej.

Koziorożec (22.12-19.01)
Przed Koziorożcem zmiana pracy, a może tylko stanowiska. Dokładnie należy rozważyć
ten krok. Ale tak czy siak, zmiana jest konieczna. Zapowiada rozwój i dochód finansowy.

Wodnik (20.01-18.02)
W kontaktach nie grzeszysz taktem. Potrafisz zrazić do siebie nawet najbliższych. Ten ty-
dzień przyniesie Wodnikom opanowanie, a co za tym idzie zrozumienie i poparcie otocze-
nia. Twoje pokojowe nastawienie zatrze dawne nieporozumienia.

Ryby (19.02-20.03)
Masz talent do pokonywania przeszkód. Nie zamartwiaj się więc sprawami nie istotnymi
i błahymi. Podjęte decyzje przyniosą Ci profity i uznanie. Swoją wiedzą i kompetencjami
zyskasz wielu przyjaciół.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, miesz-
cząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #9, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania: 
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.  
Nagroda zostanie wysłana na wskazany adres w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiąza-
nia.  
Rozwiązanie krzyżówki #7: „Nie ma tabu dla powabu”. Zwycięzcą jest Pani 
Justyna Galardziak z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać  
w Redakcji.

            Krzyżówka
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REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #40, 
prosimy przynosić lub wysłać na podany adres w terminie 

10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość,
lub do biblioteki w Łabuniach.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 

w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #38: „Nie ma tabu dla powabu. 
Zwyciężył Pan Marcin Marciniewicz. 

Gratulujemy, nagrodę można 
odebrać w Redakcji - Staszica 35.

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #17, 
prosimy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od 
daty wydania:

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

lub do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu.
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Atrakcyjną nagrodę 
książkową za rozwią-
zanie krzyżówki ufun-

dowała „Księgarnia na Sol-
nym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #15: 
„Nie ma tabu dla powabu”. 
Upominek otrzyma Pani  
Anna Barwińska - Kowal. 
Gratulujemy, książkę moż-
na odebrać w Redakcji - Sta-
szica 35.


