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REKLAMA

4,97zł

5,18zł

MZK
ul. Lipowa 5

2,36złLPG
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• Czwartek, 21 lutego, 
godz. 16.00: spotka-
nie autorskie z Mar-
kiem Szymaniakiem 
nt. książki „Urobieni. 
Reportaże o pracy” - 
Książnica Zamojska, 
ul. Kamienna 20,

• Czwartek, 21 lutego, 
godz. 17.00: zebranie 
mieszkańców Osie-
dla Powiatowa - Szkoła 
Podstawowa nr 9 ul.Ka-
linowa 5A,

• Sobota, 16 lutego, godz. 
15.30: spotkanie z Lesz-
kiem Żebrowskim - Ho-
tel Alex, ul. Okrzei 32,

• Sobota, 23 lutego, 
godz. 18.00: mecz MKS 
Padwa Zamość - KS Uni-
wersytet Radom - hala 
OSiR, ul. Królowej Ja-
dwigi 8,

• Sobota, 23 lutego, 
godz. 20.00: Charyta-
tywne Ostatki Karna-
wałowe Stowarzysze-
nia „Krok za Krokiem” 
- Hotel Carskie Kosza-
ry, ul. Koszary 11,

• Niedziela, 24 lutego, 
godz. 9.00: Turniej w 
halowej piłce nożnej o 
Puchar Dyrektora OSIR 
- hala OSIR, ul. Królo-
wej Jadwigi 8,

• Wtorek, 26 lutego, 
godz. 17.00: zebranie 
mieszkańców Osie-

dla Stare Miasto - Sa-
la Consulatus, Ratusz,

• Środa, 27 lutego, godz. 
17.00: wernisaż wy-
stawy „Łukasz Zwo-
lan - Plakaty” - Gale-
ria Zamojska BWA, ul. 
Staszica 27,

• Czwartek, 28 lutego, 
zebranie mieszkań-
ców Osiedla Słonecz-
ny Stok - Szkoła Podst. 
Nr 2, ul.Lwowska 15,

• Piątek, 1 marca, godz. 
17.00: zebranie miesz-
kańców Osiedla Promyk 
- Szkoła Podstawowa 
nr 7 ul.Sienkiewicza 5,

• Sobota, 2 marca, godz. 
14.30: prelekcja nt.: 
„Działania zbrojne 
Żołnierzy Wyklętych 
na Lubelszczyźnie” - 
Księgarnia-Kawiarnia 
im. B. Leśmiana, ul Za-
menhofa 9,

• Sobota, 2 marca, godz. 
18.00: V Kresowy Cha-
rytatywny Bal Myśliw-
ski „Ozimkowe Zapusty 
2019” - Hotel Koronny, 
ul. Koszary 7,

• Niedziela, 3 marca, 
godz. 12.00: VII edy-
cja biegu „Tropem Wil-
czym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” 
- stadion OSIR, ul. Kró-
lowej Jadwigi 8.

Kalendarz najbliższych wydarzeń:
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Czekoladowy autobus

Uczniowie i wychowankowie 
Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Edukacyjno - Wychowawcze-

go PSONI Koło w Zamościu przenieśli 
się w niezwykły, czekoladowy świat. 
Wszystko za sprawą „Czekoladowe-
go Autobusu”, który w poniedziałek, 
4 lutego zaparkował przed budynkiem 
placówki przy ul. Orlicz Dreszera 10. 

Dzieci wzięły udział w warszta-
tach, podczas, których poznały histo-
rię czekolady, techniki jej przygotowa-
nia oraz wykorzystania, mogły również 
własnoręcznie wykonać a następnie 
skosztować zrobionych przez siebie 
czekoladowych słodkości. Zabawy i ra-
dości było co niemiara. Była to pierw-
sza wizyta „Czekoladowego Autobu-
su” w Zamościu.
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Lubelskie jabłka ruszają w Polskę

Zmiana na stanowisku 
lidera PIS w regionie

Zmiany personalne
 w radach społecznych

Gmina Zamość: Dyrektorzy 
szkół poszukiwani

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie roz-
strzygnął przetarg na promocję 

i sprzedaż lubelskich jabłek. Owoce będą 
promowane i sprzedawane w sieci skle-
pów „Stokrotka” i „Leclerc”. 

Promocja oraz sprzedaż jabłka lubel-
skiego w sieci „Stokrotka” na terenie całe-
go kraju, potrwa do końca lutego br., na-
tomiast w sklepach „Leclerc” na terenie 
miasta Lublin będzie prowadzona przez 
dwa tygodnie. Celem akcji jest promocja 

lubelskiego jabłka, jako produktu najwyż-
szej jakości, pochodzącego z ekologiczne-
go regionu.

– Zależy nam, aby przekonywać miesz-
kańców nie tylko Lubelszczyzny, że miejsce 
pochodzenia danego produktu jest coraz 
ważniejszym kryterium podczas codzien-
nych zakupów – wyjaśnia Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dlaczego warto sięgnąć po jabłka 
z Lubelszczyzny?

– Region lubelski wyróżnia duże na-
słonecznienie, czyste, nieskażone powie-
trze oraz gleby, które idealnie sprawdzają 
się w przypadku uprawy jabłoni, zapew-
niając doskonały smak i najwyższą jakość 
owoców – dodaje Zbigniew Chołyk, pre-
zes zarządu LubApple Sp. z o.o.

Promocja w sieci „Stokrotka” odbędzie 
się w blisko w 500 punktach na terenie ca-
łego kraju. Dzięki rozbudowanemu marke-
tingowi internetowemu w ciągu trwania 
kampanii informacje odnośnie promo-
cji dotrą do blisko 30 000 osób. Dodatko-
wo będą kolportowane ulotki w miejscu, 
gdzie będą promowane owoce. W sprze-
daży będą dostępne trzy odmiany lubel-
skich jabłek: Ligol, Jonagored i Red Prince.

W ramach promocji w sieci „Stokrot-
ka” wykorzystane będą następujące nośni-
ki marketingowe: Bilbordy na elewacjach 
sklepów, Plakaty A4 umieszczone przy eks-
ponowanym produkcie, Przekładka kaso-
wa, Reklama w gazetce sieci. W sieci „Lec-
lerc” będą to: Siatki wielkoformatowe na 
terenie sklepów, Plakaty, Wyeksponowa-
ne miejsca sprzedaży owoców.

Koszt działań promocyjnych to kwota 
595 000,00 brutto. Zadanie realizowane jest 
w ramach projektu „Marketing Gospodar-
czy Województwa Lubelskiego II” współfi-
nansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020.

Marszałek Województwa Lubelskie-
go wyznaczył nowych przewodni-
czących w Radach Społecznych 

w podległych samorządowi województwa 
podmiotach leczniczych. Ponadto Zarząd 
Województwa Lubelskiego podjął uchwa-
łę ws. powołania składu Rady Społecznej 
w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu.

Nowym przewodniczącym Rady Społecz-
nej Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Za-
mościu został Tomasz Rogala. Zastąpił on na 
tym stanowisku Ryszarda Gliwińskiego.

W składzie Rady Społecznej Samodzielne-
go Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu dotychczas 
zasiadali: Marian Jaworski, Andrzej Olborski, 
Stanisław Misztal, Katarzyna Wołoszyn i To-
masz Zając. Teraz ich miejsce zajęli: Krzysztof 
Gałaszkiewicz, Maria Gmyz, Maria Piskorska, 
Grzegorz Wróbel, Tomasz Zieliński.

Czym zajmuje się Rada Społeczna Zakładu 
Opieki Zdrowotnej?

Rada Społeczna jest organem inicjującym 
i opiniodawczym podmiotu, który utworzył za-
kład (czyli samorządu) oraz organem dorad-
czym kierownika publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej.

Do zadań Rady Społecznej należy m.in.; 
wydawanie opinii np. przy przyznawaniu na-
gród dla pracowników ZOZ-u, zmianie umowy 
z NFZ-em, kupnie nowego sprzętu medyczne-
go czy zmianie kierownika (dyrektora) ZOZ-
-u. Rada opiniuje też plany finansowe i inwe-
stycyjne placówki, kredyty bankowe, dotacje 
oraz podział zysku. Dla organu założycielskie-
go, czyli dla samorządu, opinie rady społecz-
nej nie są wiążące.

W  z wiązku z  up ł y-
wem kadencji Za-
rządu Okręgowego 

PIS Okręgu nr 7, do którego na-
leży m.in. Chełm, Zamość, Bia-
ła Podlaska, nastąpiły zmiany 
personalne.

Szef Komitetu Wykonawcze-
go PiS Krzysztof Sobolewski poin-
formował w poniedziałek, 4 lute-
go, że nowym Pełnomocnikiem 

Okręgowym Okręgu nr 7 została 
Wicemarszałek Beata Mazurek, 
a jej zastępcą Dariusz Stefaniuk. 
Zmiany nastąpiły z dniem 1 lute-
go, decyzją Prezesa PIS Jarosława 
Kaczyńskiego.

Tym samym, liderem Prawa 
i Sprawiedliwości po 11 latach prze-
stał być Poseł Sławomir Zawiślak. 
Ostatni raz na szefa regionu zo-
stał wybrany jesienią 2016 roku.

Trzy placówki oświatowe w Gminie Zamość poszu-
kują dyrektorów. Wójt gminy, Ryszard Gliwiński 
ogłosił konkursy na te stanowiska. Chodzi o: Szko-

łę Podstawową w Sitańcu, Szkołę Podstawową w Wyso-
kiem oraz Szkołę Podstawową w Borowinie Sitanieckiej.

Kandydaci na dyrektorów muszą spełniać szereg wy-
mogów. Do konkursu może przystąpić osoba, która posia-
da stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowane-
go lub dyplomowanego, posiada wykształcenie wyższe 

i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równo-
rzędny. Wymagane są także m. in.: przygotowanie peda-
gogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela, studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządza-
nia oświatą, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicz-
nej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Oferty będą przyjmowane do 28.02.2019 w siedzibie 
Urzędu Gminy Zamość.

Członek Zarządu Sebastian Trojak  
i Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Konferencja „Jabłko lubelskie”.



4 Facebook do 500 000 użytkowników tygodniowo

(nie marta
)

Zamojski PUP wśród 
najlepszych w kraju

Zamość: Pojemniki na śmieci pod okiem kamery

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zaprasza 
na VIII Charytatywne Ostatki Karnawałowe w Car-
skich Koszarach, które odbędą się 23 lutego 2019 r. 
(początek godz. 20.00.). 

Karnawałowej zabawie przyświecać będzie szczyt-
ny cel. Dochód z imprezy wesprze działania Stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu. Dotyczą one adapta-
cji i rozbudowy budynku przekazanego w dzierża-
wę przez Prezydenta Miasta Zamościa przy ul. Kre-

sowej 24 na rzecz organizacji „Rodzinnego Domu” 
- Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla do-
rosłych osób z niepełnosprawnościami. 

Karta wstępu w cenie 150 zł od osoby jest do na-
bycia w Hotelu Carskie Koszary. 

Muzykę zapewni zespół Krzysztofa Stopy – Su-
per Live Band. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął An-
drzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość.

Rok 2019 jest rok iem 
szczególnym również dla 
Urzędów Pracy. Z okazji 

100-lecia Publicznych Służb Za-
trudnienia 23 stycznia 2019 r. 
w Warszawie odbyła się konfe-
rencja z udziałem Pani Minister 
Elżbiety Rafalskiej. W konferen-
cji, oprócz Pani Minister Elżbie-
ty Rafalskiej, uczestniczyli Wi-
ceministrowie: Stanisław Szwed 
i Kazimierz Kuberski, a także 
przedstawiciele Sejmowej Ko-
misji Polityki Społecznej i Ro-
dziny, dyrektorzy powiatowych 
i wojewódzkich urzędów pracy, 
członkowie Rady Rynku Pracy 
oraz przedstawiciele pozosta-
łych partnerów rynku pracy.

Pani Minister Elżbieta Rafal-
ska w swoim przemówieniu przy-
pomniała, że dokładnie 100 lat 
temu na mocy dekretu naczel-
nika państwa Józefa Piłsudskie-
go z 27 stycznia 1919 r. powołano 
państwowe urzędy pośrednictwa 
pracy i opieki nad wychodźcami. 
Podkreśliła, że niewiele jest insty-
tucji, które mają tak długą historię 
swojego funkcjonowania. Teraz 
służby zatrudnienia stoją przed 
zupełnie nowymi wyzwaniami 
natury społecznej, gospodar-
czej, ekonomicznej i technolo-
gicznej. Podczas gali Pani Mini-
ster Elżbieta Rafalska wspólnie 
z Wiceministrem Stanisławem 
Szwedem wręczyli statuetki dla 

najbardziej wyróżniających się 
powiatowych urzędów pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Za-
mościu jako jeden z 2 urzędów 
w Polsce został wyróżniony sta-
tuetką za wdrażanie Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego. 
Otrzymał także wyróżnienie za 
wykorzystanie środków Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego 
w roku 2018, a także dyplom za 
rzetelną pracę na rzecz promo-
cji zatrudnienia oraz kreowanie 
wysokich standardów usług na 
rynku pracy.

W dniu 29 stycznia 2019 r. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lu-
blinie zorganizował konferencję 
pt. „Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy 2019”, nad którą patronat ob-
jął Marszałek Województwa Lu-
belskiego. Spotkanie połączone 
było również z obchodami 100-le-
cia funkcjonowania publicznych 
służb zatrudnienia. Powiatowy 
Urząd Pracy w Zamościu otrzymał 
od Marszałka dyplom uznania.

Warto podkreślić, że w ubie-
głym roku Urząd Pracy w Zamo-
ściu otrzymał nagrodę główną 
i tytuł „Lidera Aktywizacji Osób 
Młodych: jako jeden z 10 urzę-
dów pracy z całej Polski i jako je-
dyny w województwie lubelskim.

Jako społeczeństwo boryka-
my się z trudnościami o charakte-
rze demograficznym, dlatego tak 

ważne jest umiejętne wspieranie 
osób młodych w podejmowaniu 
decyzji zawodowych i stawianiu 
pierwszych kroków na rynku pra-
cy. Warszawska Fundacja Promo-
cji Inicjatyw Społecznych „Pol-
prom” w plebiscycie wybierając 
instytucje najskuteczniej poma-
gające Polakom stawiać pierwsze 
kroki na rynku pracy wysoko oce-
niła działania Urzędu i przyzna-
ła tytuł lidera.

Powiatowy Urząd Pracy w Za-
mościu w roku ubiegłym został 
również wyróżniony znakiem ja-
kości „Przyjazny Urząd”, które-
go celem jest promowanie jed-
nostek administracji publicznej 
o szczególnych osiągnięciach 
we wdrożeniu nowoczesnych, 
innowacyjnych rozwiązań w za-
kresie odnoszącym się do ob-
sługi interesanta i jakości usług 
publicznych. Wyróżnienie takie 
otrzymało 25 urzędów w kraju 
i 5 urzędów pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wyróżniło 
również Powiatowy Urząd Pra-
cy w Zamościu za udział w kre-
owaniu rozwoju informatycznego 
w Publicznych Służbach Zatrud-
nienia jako jeden z kilku urzędów 
pracy z całej Polski przyznając 
statuetkę „Z podziękowaniami 
za zaangażowanie w kreowaniu 
nowoczesnych rozwiązań infor-
matycznych dla PSZ”.

Zamojski Urząd Miasta za-
kupił przenośną kamerę, 
która pomoże ustalić, kto 

z mieszkańców nie segreguje od-
padów właściwie. Właściwie - czyli 
w sposób zgodny z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Zamość.

- Chodzi o te osoby, które przy 
pojemnikach przeznaczonych na 
odpady komunalne segregowane 
(tj. plastik, szkło, papier) pozosta-
wiają meble, gruz, opony, inne od-
pady wielkogabarytowe czy tez bar-
dzo często odpady zielone, zamiast 
odwieźć je do PSZOK-u. Powoduje to 
zanieczyszczenie terenu wokół po-
jemników i znacznie utrudnia służ-
bom porządkowym utrzymanie tych 
miejsc w należytym porządku - tłu-
maczą urzędnicy

Kamera będzie montowana 
w tych miejscach, gdzie pojawia-
ją się wątpliwości co do popraw-

nej segregacji odpadów. Urządze-
nie reaguje na ruch (zasięg czujnika 
ruchu wynosi ok. 20 metrów), pra-
cuje w dzień i w nocy.

- W uzasadnionych przypadkach 
nagrania będą przekazywane Policji 
lub Straży Miejskiej, celem nałożenia 
mandatu karnego na mieszkańców, 
którzy podrzucają odpady do miejsc 
do tego nieprzeznaczonych. - infor-
muje magistrat.

Urząd Miasta przypomina, że na 
terenie miasta Zamość funkcjonują 
dwa Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (ul. Droga 
Męczenników Rotundy 2 oraz Ale-
je 1-go Maja  16), do których moż-
na dostarczyć nieodpłatnie odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, gruz, 
odpady budowlane, opony, odpa-
dy zielone. Mieszkańcy mogą rów-
nież wypożyczyć bezpłatnie przy-
czepki, celem przewiezienia tych 

odpadów do PSZOK-u. Oba punkty 
są czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9:00 do 17:00, 
a w soboty od godz. 9:00 do 14:00,

W miesiącu marcu zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpa-
dów komunalnych będzie przepro-
wadzona przez PGK Sp. z o.o. w Za-
mościu mobilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego 
sprzętu elektrycznego.

Fot. PGK Zamość



W tym roku 22 stycznia minęło dokład-
nie 156 lat od wybuchu powstania 
styczniowego. Historycy oraz bada-

cze najczęściej skupiają się na kwestiach mili-
tarnych oraz politycznych. Zazwyczaj kwestie 
roli kobiet, a także tematyka społeczna są po-
mijane. Dlatego spróbujemy przybliżyć zjawi-
sko żałoby narodowej w tym czasie. 

  Pierwsze symptomy żałoby narodo-
wej pojawiły się w Warszawie. Po masakrze prze-
prowadzonej 27 lutego 1861 r. przez moskali w 
stłumionej manifestacji w stolicy zginęło tra-
gicznie pięć osób. To wydarzenie zaowocowało 
patriotycznym uniesieniem, mianowicie miesz-
kańcy Warszawy na znak protestu przywdziali 
żałobę. 2 marca 1861 r. odbył się uroczysty po-
grzeb zabitych. W tym dniu ulice, którymi miał 
jechać kondukt żałobny wysypano piachem i zie-
lenią. Domy były przyozdobione kirami i wieńca-
mi. Kobiety były ubrane na czarno, na szyi miały 
zawieszone krzyże hebanowe na czarnej wstąż-
ce a zamiast broszek miały srebrne orzełki. Męż-
czyźni natomiast ubrani byli w czamary, bekie-
sze i konfederatki. Na następny dzień ukazał się 
okólnik, który nawoływał do przywdziania ża-
łoby narodowej przez wszystkich Polaków. W 
czasopismach z czasem pojawiały się informa-
cje jak taki strój żałobny oraz narodowy a także 
uwagi przestrzegające przed noszeniem żałoby 
ze względu na modę. Początkowo oznaki żałoby 
nie były surowo tępione przez zaborców, z cza-
sem ten fakt uległ zmianie szczególnie w zabo-
rze rosyjskim. W konspiracyjnym piśmie „Ruch” 
ukazywały się informacje tego typu: „Adiutanci 
carewicza Konstantego zmuszają kobiety, któ-
re się udają z prośbami do niego o uwolnienie 
porwanych ojców i braci do zdjęcia żałoby”. Ża-
łoba narodowa zdejmowana była tylko na oko-
liczność rocznic ważnych dla Polski lub ślubu.

 W 1863 r. zaczęły się prześladowa-
nia osób noszących żałobę narodową, w szcze-
gólności kobiet. Przez zaborców został wydany 
specjalny ukaz mówiący o noszeniu żałoby naro-
dowej. Sama żałoba jak i biżuteria żałobna mia-
ły być zdjęte. Kobiety, które zostały przyłapane 
na noszeniu stroju żałobnego, były zatrzymywa-
ne i odstawiane do Cyrkułu, gdzie były przetrzy-
mywane do momentu zapłacenia kary pienięż-
nej. Ubranie żałobne mogło być noszone tylko 
wtedy gdy ktoś z bliskich zmarł a osoba, której 
przysługiwał kolor żałobny posiadała odpowied-
ni dokument potwierdzający tenże fakt. Oprócz 
tego na osoby przyłapane w stroju żałobnym bez 
dokumentów potwierdzających żałobę w domu 
nakładano dodatkowe kary finansowe. W najgor-

szym wypadku taka osoba mogła stracić za je-
den miesiąc całą pensję lub emeryturę. Polki by-
ły jednak nie ugięte. Starały się ominąć carskie 
zakazy, zakładając suknie w kolorach fioletu czy 
też szarości czyli tzw. półżałobę. Czarne suknie 
wychodząc na ulice ozdabiano np. kolorowymi 
falbanami.

Żałoba narodowa trwała od 1861 r. do 1866 r. 
Oficjalnie żałoba została zdjęta właśnie w 1866 r. 
po ogłoszeniu przez cara amnestii. Jednak duża 
część kobiet do końca swojego życia była wier-
na „czarnej sukience”.

Na Zachodzie kobiety także nosiły czarne suk-
nie po części solidaryzując się z Polkami. Jednak 
znaczną przyczyną tego była śmierć księcia Al-
berta, męża królowej Anglii Wiktorii,która przy-
wdziała żałobę po zmarłym mężu. Na Zachodzie 
zjawisko to określano mianem mody wiktoriań-
skiej, która zbiegła się w czasie z noszeniem ża-
łoby narodowej w Polsce.

■
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Znaczenie żałoby narodowej
 w powstaniu styczniowym

Pochodzący z Krasnego-
stawu dziennikarz, re-
porter a od niedawna 

także autor książek, będzie 
gościem Książnicy Zamoj-
skiej. Spotkanie odbędzie się 
21 lutego 2019 roku, o godz. 
16.00 i będzie poświęcone de-
biutanckiej książce Szyma-
niaka - „Urobieni. Reportaże 
o pracy” wydanej w czerwcu 
2018 r. nakładem Wydawnic-
twa Czarne.

Autor przedstawia w niej 
sytuację na polskim rynku pracy jaka zapanowała po 1989 roku, 
mówi m.in. o w relacjach pracownik - pracodawca, opisuje więk-
szość „chorób” panujących w sektorze pracy. Ile zmieniło się od 
tego czasu?

Pracownicy Książnicy za-
praszają do udziału w spo-
tkaniu i rozmowy z pisarzem. 
Wstęp wolny.

Marek Szymaniak (ur. 
1988) - dziennikarz i repor-
ter. Publikował m.in. w Ma-
gazynie TVN 24, „Dużym For-
macie” i „Newsweek Polska”. 
Dwukrotny finalista konkur-
su stypendialnego Funda-
cji „Herodot” im. Ryszarda 
Kapuścińskiego oraz fina-
lista Nagrody Newsweeka 
im. Teresy Torańskiej.

Marek Szymaniak gościem 
Książnicy Zamojskiej



Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” idzie 
z duchem czasu i stawia na nowoczesne 
rozwiązania. Ostatnio w holu kina po-

jawił się biletomat. Urządzenie z pewnością 
pomoże rozładować kolejki przed seansami. 
Można w nim samodzielnie kupić bilet, al-
bo odebrać ten, który zarezerwowaliśmy już 
wcześniej. Wystarczy wykonać kilka prostych 
operacji. Automat obsługuje płatność kartą.

Korzystanie z urządzenia nie powinno spra-
wiać większych problemów. - Instrukcja, która po-
jawia się w trakcie korzystania z biletomatu, krok 
po kroku wyjaśnia, co trzeba zrobić, aby właściwie 
skorzystać z urządzenia. Odbierając rezerwację na-

leży wpisać jej numer oraz sprawdzić, czy zgadzają 
się wszystkie dane dotyczące seansu, na który się 
wybieramy. Jeśli dokonujemy zakupu biletu bez 
uprzedniej rezerwacji wybieramy datę, tytuł i go-
dzinę seansu oraz miejsce na sali. - wyjaśnia kie-
rownictwo kina. - To szybki i prosty 

BWA Galeria Zamojska zapra-
sza na otwarcie wystawy Łu-
kasza Zwolana- „PLAKAT/JAZ-

ZWOLAN” Wydarzenie odbędzie się w 
środę, 27 lutego o godz. 17.00. Werni-
saż uświetni recital wokalny Magda-
leny Sałamachy.

Łukasz Zwolan urodził się 10 grud-
nia 1988 roku w Lublinie. Jest absolwen-
tem Liceum Plastycznego im. B. Moran-
do w Zamościu. Dyplom z wyróżnieniem 
uzyskał w 2008 roku, w pracowni rekla-
my wizualnej, pod kierunkiem Micha-
ła Mazurkiewicza. W tym samym roku 
rozpoczął studia na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 

im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Twór-
czość w dziedzinie plakatu, typografii, 
rzeźby oraz grafiki.

Jego mistrzami są: Lex Drewin-
ski, Lech Majewski, Mieczysław Wasi-
lewski, Henri Matisse, Yves Klein i Kazi-
mierz Malewicz.

„To niezwykle uzdolniony młody 
artysta zamojski, nawiązuje do znako-
mitych tradycji polskiej szkoły plaka-
tu, (Henryka Tomaszewskiego, Lecha 
Majewskiego, Jakuba Erola), czerpiąc 
stamtąd wzorce i inspiracje. Jednocze-
śnie zadziwia niezwykłą plastyczną doj-
rzałością i formalnymi rozwiązaniami.” - 
mówi o Łukaszu Jerzy Tyburski.

W pracy twórczej Łukaszowi przy-
świeca motto: „W plakacie odejmować 
znaczy dodawać” (Lex Drewinski). 

JAZZWOLAN

Nowe nazwy zamojskich ulic

 Bilety z automatu

Walentynki w kinie

KONKURS  Podaj 3 wezwania świątyń znajdujących się na terenie Zamościa.

Odpowiedzi na pytanie, prosimy dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35, do Biblioteki w Łabuniach 
lub przesyłać drogą pocztową wraz z wyciętym kuponem konkursowym do 22.02.2019r. Nowy Kurier Zamojski, Skr. 
poczt. 206, 22-400 Zamość.

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
W 1712 roku w Szwecji, luty miał 30 dni, ponieważ postanowiono przywrócić kalendarz juliański.
Wśród prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytanie zamieszczone w wydaniach: 5 i 6 wyłoniliśmy zwycięzcę. Na 

wycieczkę do Lwowa z Biurem Turystycznym Quand pojedzie Pani Teresa Grzegószko. W sprawie odbioru vouchera 
na wycieczkę, prosimy o kontakt z Redakcją, ul. Staszica 35 w Zamościu. Gratulujemy.

Zamojscy Radni podczas ostat-
niej sesji podjęli uchwały do-
tyczące nowych nazw kilku 

zamojskich ulic. Zdecydowano m.in. 
o tym, że powstały niedawno łącz-
nik ul. Prostej z ul. Kilińskiego będzie 
nosić nazwę „11 listopada”.

Wcześniej nazwa ta została po-
zytywnie zaopiniowana przez miesz-
kańców osiedla Zamoyskiego na ze-
braniu w dn. 27.07.2018 r.).

Nowe nazwy otrzymały również 
ulice położone na osiedlu Powiatowa 
- ul. Księdza Jana Borowskiego i osie-

dlu Karolówka - ul. Zygmunta Krasiń-
skiego i Szafirowa.

Radni zmienili dotychczasową na-
zwę ulicy Czwartaków (os. Orzeszko-
wej - Reymonta) na ulicę 4 Pułku Pie-
choty Liniowej - Czwartaków. Zmiana 
nazwy była koniecznością, ponieważ 
Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, 
że dotychczasowa nazwa upamiętnia 
organizację symbolizującą komunizm 
(w rozumieniu art. 1 ustawy z dn.1. 04. 
2016 r.) o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocniczych 

gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki.

Nazwy będą obowiązywać po 14 
dniach od ogłoszenia uchwał w Dzien-
niku Urzędow ym Wojewódz t wa 
Lubelskiego.

Kino jest bez wątpienia jednym z najpopularniej-
szych miejsc na walentynkową randkę. W CKF 
„Stylowy” święto zakochanych potrwa od 14 do 

17 lutego 2019. W walentynkowym repertuarze zamoj-
skiego kina znajdziecie 5 filmów: Miszmasz czyli Kogel 
Mogel 3, Planeta Singli 3, Green Book, Alita: Battle An-
gel, Walc w alejkach. Ruszyła przedsprzedaż biletów.

MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3 to trzecia część 
kultowej serii, na którą fani czekali niemal 30 lat. PLANE-
TA SINGLI 3 - twórcy filmu zapowiadają, że będzie bar-
dzo śmiesznie, bardzo wzruszająco i bardzo… inaczej niż 
we wszystkich komediach romantycznych, jakie widzieli-
ście! GREEN BOOK to obsypana nagrodami historia nie-
prawdopodobnej przyjaźni, wielki zwycięzca Złotych Glo-
bów i zdobywca 5 nominacji do Oscara! ALITA: BATTLE 
ANGEL - wizjonerscy twórcy James Cameron („Avatar”) 
i Robert Rodriguez („Sin City: Miasto grzechu”) przedsta-
wiają spektakularny film fantastyczno-przygodowy o po-

znawaniu prawdy o sobie samym, odkrywaniu wewnętrz-
nej siły i potędze nadziei. A w repertuarze studyjnym WALC 
W ALEJKACH - słodko-gorzka historia miłości, samotno-
ści i przyjaźni rozgrywająca się w alejkach supermarketu.

Bilety: 17 zł (ulgowe), 20 zł (normalne), sala studyjna: 
10 zł (ulgowe), 12 zł (normalne)

Szczegóły na stronie: www.stylowy.net

http://www.stylowy.net/


Promocja na instalacje fotowoltaiczne – EKOZAMBUD
Ceny prądu rosną w zastraszającym tempie. 

Jedyną możliwością zabezpieczenia domo-
wego budżetu przed ciągłymi podwyżkami 

jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, któ-
ra wyprodukuje dla Państwa prąd ze słońca. Na-
sza firma specjalizuje się w rozwiązaniach pro-
ekologicznych dla firm i klientów indywidualnych. 
Specjalizujemy się w instalacjach związanych 
z energią słoneczną oraz energią geotermalną 
i biomasą. Oferujemy nowoczesne i ekologiczne 
rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł ener-
gii i odpowiadamy za ich realizację. Wykonujemy 
również projekty termomodernizacji budynków 
komercyjnych. Zajmujemy się także pozyskiwa-
niem dofinansowań dla klientów indywidualnych 
i firm. Posiadamy własne ekipy montażowe oraz 
doskonale opracowany system pracy. Montujemy 
wyłącznie certyfikowane urządzenia z zakresu fo-
towoltaiki, termomodernizacji i instalacji grzew-
czych. Naszą firmę tworzą osoby, dla których 
troska o środowisko naturalne jest priorytetem. 
Podejmujemy odpowiednie działania, by zwięk-
szać świadomość wśród społeczeństwa i pro-
fesjonalnie doradzać w wyborze najkorzystniej-
szych rozwiązań inwestycyjnych OZE. Instalacje 
fotowoltaiczne pozwalają alternatywnie uzyskać 
energię słoneczną z promieniowania słoneczne-
go. Do pozyskania energii w ten sposób niezbęd-
ne są elementy, takie jak: panele fotowoltaiczne, 
inwenter DS/AC oraz zabezpieczenia, okablowa-
nie i licznik energii. 

Zalety instalacji fotowoltaicznych to: 

• samodzielna produkcja energii elektrycz-
nej, niezależna od PGE,

• rozwiązanie ekologiczne - korzystasz 
z odnawialnego źródła energii,

• koszty inwestycji szybko się zwracają,

• uproszczony sposób rozliczania nie -
wykorzystanej energii z  zakładem 
energetycznym. 

Polski system opustów dla instalacji prosu-
menckich (prosument to jednocześnie producent 
i konsument energii elektrycznej) jest odmianą 

popularnego w Stanach Zjednoczonych net-me-
teringu, czyli systemu umożliwiającego rozlicze-
nie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci pu-
blicznej energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, że 
prosument może wprowadzić nadmiar wyprodu-
kowanej przez siebie energii do sieci, a po jakimś 
czasie ją odebrać. Przykładowo energię wytwo-
rzoną i wprowadzoną do sieci w lipcu można ode-
brać w grudniu. Ustawa o OZE przewiduje, że nad-
wyżka energii może być magazynowana w sieci 
publicznej przez okres 365 dni, a  jej odbiór od-
bywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, że może-
my pobrać 80% energii wprowadzonej przez nas 
do sieci publicznej. Rozwiązanie takie nazywane 
jest bilansowaniem rocznym energii elektrycznej. 
Zmiana instalacji elektrycznej nie jest potrzebna. 
System fotowoltaiczny wpinamy do już istnieją-
cej instalacji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. 
Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowa-
na z tą różnica, że posiadamy dodatkową mikro-
instalację do produkcji prądu. Producenci pane-
li fotowoltaicznych oferują zazwyczaj gwarancję 
na sam produkt oraz na zachowanie określonej 
mocy. W wypadku gwarancji na panele, wynosi 
ona najczęściej 10 lat. Dla porównania, gwarancja 
oferowana przez producentów małych turbin wia-
trowych wynosi tylko 3-5 lat. Systemy fotowolta-
iczne to instalacje pozbawione części ruchomych, 
zatem bezawaryjne i bardzo trwałe. Szacuje się, 
że panele są w stanie efektywnie produkować 
prąd przez co najmniej 30 lat. Brytyjscy specja-
liści podają, że obecnie uruchamiane instalacje 
fotowoltaiczne obecnie będą mogły działać 40-
50 lat. Falowniki to urządzenia, które mają ogrom-
ny wpływ na efektywność pracy instalacji. Wybór 
falownika sprawdzonego wytwórcy będzie gwa-
rancją prawidłowego funkcjonowania systemu 
fotowoltaicznego. Większość producentów do-
brych falowników przeznaczonych do instalacji 
fotowoltaicznych przewiduje 5-letnią gwaran-
cję na swoje produkty, jednak producenci najlep-
szych falowników udostępniają klientom możli-
wość przedłużenia gwarancji za niewielką opłatą, 
ponieważ są pewni bezawaryjności swoich pro-
duktów. Cenieni producenci przeprowadzają te-
sty falowników pod kątem odporności na skraj-
ną temperaturę i  inne czynniki atmosferyczne. 

W praktyce zatem, dobry i odpowiednio eksplo-
atowany falownik może pracować bardzo długo, 
bo nawet 30-35 lat. Ogniwa słoneczne, z któ-
rych składają się moduły fotowoltaiczne, są na-
rażone na działanie czynników atmosferycznych 
nieustannie przez wiele lat. Aby mieć absolutną 
pewność co do wytrzymałości paneli, producen-
ci przeprowadzają szczegółowe testy i badania, 
które mają za zadanie sprawdzić odporność wy-
robów na niekorzystny wpływ ze strony środowi-
ska. Panele o odpowiednim standardzie nie są po-
datne na awarie i uszkodzenia ze strony silnego 
wiatru i deszczu. Co więcej, wszystkie panele są 
sprawdzone pod kątem odporności na gradobi-
cie. Testy odbywają się przy użyciu kulek gradu 
o średnicy ok. 5,5 cm, które są kierowane na pa-
nele słoneczne z prędkością 23 m/s z odległo-
ści 1 metra. Takie gradobicia są naprawdę bardzo 
rzadkim zjawiskiem. Poza obciążeniem mecha-
nicznym (wytrzymałość udarowa), przeprowadza 
się testy wytrzymałości na obciążenie statyczne, 

czyli odporność na nacisk ze strony zalegające-
go śniegu lub silnych wiatrów. Przykładowo, 1m2 
paneli fotowoltaicznych jest w stanie wytrzymać 
nacisk na swoją powierzchnię porównywalny do 
ciężaru 500 kg. Firma EKOZAMBUD przygotowała 
dla Państwa specjalną ofertę. Tylko do końca lu-
tego instalacje fotowoltaiczne na wysokiej jako-
ści komponentach kosztują 3999 złotych brutto 
za KW i jest to ostateczny koszt takiej instalacji. 
Przykładowo: instalacja o mocy 3 KW (która wy-
produkuje w ciągu roku około 3000 kWh), będzie 
kosztowała 11997 złotych. Taka ilość wyproduko-
wanej energii wystarcza w zupełności dla śred-
niej wielkości domu. Zapraszamy do kontaktu 
w sprawie zapisów na instalacje fotowoltaiczne 
pod numerem telefonu 84 543 11 23 lub 737 168 
380 oraz pod adresem email biuro@ekozambud.
pl. Zapraszamy również do naszego biura na ul. 
gen. Władysława Sikorskiego 16 A oraz na stro-
nę internetową www.ekozambud.pl.

FOTOWOLTAIKA 3999 ZŁOTYCH ZA KW
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Psychologia zna wiele typów osobowości 
i ciągle mówi się, że ,,odkrytò  ̀jakieś no-
we. Jest to niejako nasz rdzeń jako istot 

unikatowych, jedynych w swoim rodzaju, coś 
bardzo intymnego i własnego. Wobec tego przy-
kro, gdy się okazuje, że osobowość ma swoje 
patologie, jeszcze bardziej przykro, gdy ta pa-
tologia nas samych dotyczy. Boli, gdy się oka-
zuje, że to, jak budowaliśmy siebie przez wie-
le lat, jest ,,nieprawidłowè .̀ A jednak moment 
przełomowy we wszelkiej terapii psychologicz-
nej (ale i somatycznej) to ten, kiedy człowiek 
zgodzi się na ISTNIENIE problemu, zauważy 
chorobę i nie będzie już uciekał w mechani-
zmy obronne. Stąd możemy już iść w terapię... 

Tymczasem na tapetę bierzemy najczęstsze 
zaburzenia osobowości.

Osobowość unikająca, czyli lękliwa

Rozpowszechnienie tego zaburzenia jest 
szacowane na 0,5%–1% populacji ogólnej. Czę-
sto zaczyna się w okresie dzieciństwa jako nie-
śmiałość i wstydliwość oraz tendencja do unika-
nia rówieśników. 

Osobę z lękliwym (unikającym) zaburzeniem 
osobowości charakteryzuje trwające latami za-
hamowanie w kontaktach z innymi ludźmi, za-

równo osobistych, jak i zawodowych. Doświad-
cza ona poczucia nieprzystosowania, wydaje się 
sobie nieatrakcyjna i gorsza od innych. Łączy się 
z tym nadmierne wyczulenie na ewentualną kry-
tykę i obawa przed odrzuceniem lub zawstydze-
niem. W kontaktach może sprawiać wrażenie „ci-
chej”, wręcz „niewidocznej”.

Toteż takie momenty życia, w których po-
jawiają się nowe zadania rozwojowe, są dla niej 
szczególnie trudne – może to być konieczność 
podjęcia pracy po okresie nauki, rozmowa kwa-
lifikacyjna w ramach poszukiwania zajęcia, sytu-
acja awansu albo podjęcia pracy po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego itp. 

Osoba taka potrzebuje bliskich związków 
emocjonalnych, ale oczekuje pełnego bezpie-

Kawiarnia Kawa na Ławę
Zamość, ul. Grodzka 15

www.resortmed.pl

Jaka powinna być kawa

Zaburzenia osobowości

Każdy z nas chce się cieszyć wy-
borną kawą – pobudzającym 
napojem, który już samym 

swym aromatem może postawić nas 
na nogi. Niestety, często wybór nie-
właściwej kawy pozbawia nas możli-
wości cieszenia się doskonałym sma-
kiem „małej czarnej”.

Co wpływa na smak kawy?

Ideałem w świecie baristów jest ka-
wa, która może się pochwalić średnią go-
ryczką, niewielką kwasowością oraz pełną 
konsystencją. Ważna jest też tzw. czy-
stość smaków, czyli brak zanieczyszczeń.

Takich określeń używają eksper-
ci, zwykłym miłośnikom kawy takie 
wytyczne nie mówią jednak zbyt 
wiele. Co kryje się za pojęcia-
mi: Aromat, Goryczka, Kwaso-
wość, Moc kawy, Konsysten-
cja, Wyważenie?

Aromat, czyli kuszący za-
pach kawy 

Intrygujący aromat to 
jedna z najważniejszych 
cech dobrej kawy. Jest to 
jednocześnie cecha, na te-
mat której można się wypo-
wiedzieć jeszcze przed za-
parzeniem pierwszej filiżanki 
kawy. Co wpływa na aromat „ma-
łej czarnej”? Odcienie aromatyczne.

W dobrze wypalonych ziarnach ka-
wy znajduje się około 800 związków aro-
matyczno-smakowych, które w znacznej 
mierze decydują o smaku kawy. Jest ich 
znacznie więcej niż w tych ziarnach, któ-
re nie zostały poddane procesowi pale-
nia. Jak zapanować nad tak wielką licz-
bą związków?

Specjaliści postanowili nieco spra-
wę uprościć, tworząc listę 18 odcieni 
aromatycznych, jakie może mieć kawa 
po zakończeniu procesu palenia. Mię-
dzynarodowa Organizacja Kawy (ICO) 
wydzieliła m.in. takie odcienie, jak cze-
koladowy, drzewny, korzenny, kwiato-
wy, gumowy, zjełczały oraz chemiczny.

O ile niektóre odcienie są pożąda-
ne (np. odcień czekoladowy), to nie-
które dyskwalifikują kawę. Odcień gu-
mowy lub zjełczały to kiepska reklama 
dla kawy, a jednocześnie dowód na to, 

iż w czasie zbiorów lub w procesie pa-
lenia doszło do poważnych zaniedbań.

Skąd bierze się gorzkawy smak kawy?

Gorzkawy smak kawy to kolejna ce-
cha, która w znacznym stopniu decydu-
je o jakości kawy. Ma ona ścisły związek 
z zawartością kofeiny oraz z procesem 
palenia. Im mocnej paloną kawę kupi-
my, tym silniej będziemy odczuwać go-
ryczkę. Jeśli kawa będzie zbyt gorzka, 
możemy mieć pewność, iż ziarna palo-
no zbyt długo lub też w zbyt wysokiej 
temperaturze.

Dlaczego kawa jest kwaśna?

Kwasowość jest jedną z tych cech 
kawy, które wzbudzają sporo emocji – 
szczególnie wśród amatorów. Dla wie-
lu laików kwasowość to nic innego jak 
kwaśny posmak, a więc cecha, którą 
trudno jest uznać za pożądaną. A jak 
jest w rzeczywistości? Kwaśna kawa to 
kawa zła, jednak kwasowość to już zu-
pełnie inne pojęcie.

Eksperci zgodnie twierdzą, że bez 
odrobiny kwasowości nasza kawa była-
by napojem mdłym, pozbawionym wy-
razu. Warto zwrócić też uwagę na fakt, 
iż wśród najlepszych kaw świata znajdu-
ją się właśnie te gatunki, w których moż-
na wyczuć kwasowy posmak. Kwasową 

kawą jest przykładowo stuprocentowa 
arabika, kwasowym posmakiem mogą 
się też pochwalić coraz bardziej popu-
larne mieszanki arabiki i robusty.

Jaka moc kawy jest najlepsza?

Moc to kolejna cecha kawy, która mo-
że stać się przyczyną gorących dyskusji. 
Dla laików moc kawy to zawartość kofe-
iny. A co w istocie ukrywa się za tym po-
jęciem? W świecie baristów moc kawy to 
nic innego, jak bogactwo smakowe, któ-
re powinno się wyczuwać końcem języ-
ka. Im mniejsza moc kawy, tym większe 
uczucie lekkości na języku. I odwrotnie 
– kawa ciężka będzie mocniej odczuwa-
na, a jej posmak znacznie dłużej pozo-

stanie w naszych ustach.

Konsystencja kawy – dlaczego 
jest tak ważna?

Kiedy można powiedzieć 
o kawie, że ma właściwą kon-
systencję? Gdy po jej wypiciu 
mamy wrażenie, że na naszym 
języku odłożyła się warstwa 
delikatnego kremu. Jakich po-
jęć użyją w takim przypad-
ku bariści? Zawiesista, ciężka, 

gęsta – takich określeń uży-
wa się w celu profesjonalne-

go określenia konsystencji ka-
wy. Wymienione odczucia, jakie 

pozostawia kawa na języku, są zja-
wiskami pozytywnymi. Niepożądane 

są z kolei takie odczucia, jak brak głębi, 
lepkości oraz cierpkość.

Odpowiednie wyważenie kawy 

Zachowanie równowagi to kolejna 
ważna sprawa, a jednocześnie – najwięk-
sze wyzwanie dla producentów tego 
napoju. Idealna kawa to kawa z wyczu-
walną nutą goryczki, a jednocześnie nie-
zbyt gorzka, kwasowa, lecz nie kwaśna, 
intensywna, lecz niezbyt mocna. Zba-
lansowana kawa to taki napój, w przy-
padku którego żadna cecha nie zaczy-
na dominować nad innymi.

Dzięki zachowaniu równowagi 
wszystkie czynniki, które mają wpływ 
na ostateczną ocenę kawy, tworzą spój-
ną całość. I choć stworzenie zbalanso-
wanej kawy nie jest zadaniem prostym, 
nie brak na polskim rynku marek, które 
swą popularność zawdzięczają właśnie 
harmonii i równowadze.

Jak zaczyna się Twój  
idealny dzień? 

- Mój idealny dzień zaczyna się  
od kawy. 

Kawiarnia 
„Kawa na Ławę” 

Świeżo palona kawa 
Zamość ul. Grodzka 15 

MYŚLI 
• Czy wiesz, że Kleopatrze jest bliżej do naszych cza-

sów niż do czasów budowniczych piramid. 

• Gdybyś miał swój cel w życiu nie zajmowałbyś się cudzymi sprawami. 

• Spytano parę staruszków, jak wytrzymali ze sobą 50 lat. Odpowiedzieli: 
„Bo widzi Pan, urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psu-
ło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza”.

►



Magnez to makroelement bardzo ważny dla zdrowia. 
Jest drugim po potasie najbardziej rozpowszechnionym 
kationem wewnątrzkomórkowym. Uczestniczy w ponad 
600 reakcjach enzymatycznych. Odgrywa szczególnie 
ważną rolę w mózgu, sercu i mięśniach szkieletowych.

Postuluje się neuroprotekcyjne działanie magnezu 
w schorzeniach neurologicznych. Niedobór magnezu 
odgrywa kluczową rolę w bólach głowy, włącznie z mi-
greną i bólami ciśnieniowymi, w stresie, chorobie Parkin-
sona, chorobie Alzheimera, ostrym urazie głowy, drgaw-
kach, zespołach lękowych i lękowo- depresyjnych, ADHD, 
zespół niespokojnych nóg.

Stężenie magnezu ma związek z rozwojem cukrzycy. 
Magnez jest fizjologicznym blokerem kanałów wapnio-
wych, dlatego obniżenie jego stężenia może powodo-
wać skurcze mięśni, nadciśnienie oraz skurcz naczyń 
wieńcowych i mózgowych. 

Stany, które mogą prowadzić do hipomagnezemii:

• alkoholizm
• cukrzyca
• zaburzenia wchłaniania (ch. Crohna, wrzodzie-

jące zapalenie jelita grubego, celiakia)
• nadczynność tarczycy i przytarczyc
• choroby nerek
• niektóre leki (moczopędne, glikokortykostero-

idy, inhibitory pompy protonowej, metotreksat)
• stres, picie dużej ilości kawy, palenie papierosów

Objawy niedoboru magnezu:

• niepokój, pobudzenie, depresja, zaburzenia 
snu, utrata apetytu

• skurcze mięśni
• migrena, drżenia, nadpobudliwość nerwowa
• zaparcia
• zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie

Kilka uwag praktycznych:

• wybieraj najlepiej przyswajalne sole organicz-
ne magnezu: mleczan, cytrynian i asparaginian, 
najlepiej w połączeniu z wit. B6

• przyjmuj magnez w trakcie posiłków
• rozdzielaj dawki stosowanego magnezu w cią-

gu dnia, np. 2x dziennie
• jeśli przyjmujesz takie leki, jak: allopurynol (np. 

Milurit), bisfosfoniany (czyli leki na osteoporo-
zę), sole żelaza czy tetracykliny- zachowaj 2-3 
godziny przerwy pomiędzy zastosowaniem 
tych leków a podaniem soli magnezu.

czeństwa i akceptacji w tym zakresie. 
Często zatem unika kontaktów z innymi 
i wycofuje się z relacji, mimo istnienia we-
wnętrznej potrzeby bliskości. W tym ob-
szarze często wygrywa jednak lęk i oba-
wy przez odrzuceniem, upokorzeniem 
i zawstydzeniem, a ponieważ uzyskanie 
długotrwałej, bezwarunkowej akcepta-
cji bywa niełatwe, osoba unikająca może 
ostatecznie doświadczać samotności i ob-
niżenia nastroju.

Osobowość zależna, czyli „chroń 
mnie i opiekuj się mną”

Osoba taka ujawnia stałą potrzebę 
bycia (na różne sposoby) w kontakcie 
z kimś; może to być fizyczna obecność 
drugiej osoby, mogą to być częste tele-
fony lub smsy. Te kontakty osobiste i te-
lefoniczne nie mają charakteru ani zała-
twiania spraw, ani podtrzymania więzi 
w taki sposób, jak ma to miejsce w doj-
rzałym związku. Mają raczej charakter 
upewniania się, że jest ktoś, kto może 
się zaopiekować i pomóc – ponieważ 
osoba ta ma wewnętrzne poczucie nie-
zdolności do samodzielnego istnienia 
bez drugiego człowieka. Składa swoje 
życie w ręce partnera i kurczowo się ich 
trzyma, ograniczając mu swobodę i na-
rażając się na porzucenie. Myśl o porzu-
ceniu wywołuje w niej  panikę. Gdy zwią-
zek się rozpada ma zaniżoną samoocenę 
i wycofuje się w głąb siebie, przygnębio-
na i w napięciu. 

Objawy 

podjęcie inicjatywy, wybranie zawo-
du lub usamodzielnienie budzi lęk i wy-
daje się niemożliwe,

silna potrzeba przylgnięcia do in-
nych osób i wykorzystanie ich zdolności 
nawet w błahych sprawach- np. w co się 
ubrać, z kim się spotykać. 

gotowość na wszystko, by zapew-
nić sobie opiekę; trudności z wyrażaniem 

niezgody na coś; (Osoba zależna raczej 
zgodzi się na rzeczy, które uważa za nie-
właściwe, niż zaryzykuje utratę pomocy 
i przewodnictwa. Wyrażanie złości, sprze-
ciwianie się jakimś zachowaniom osób 
bliskich jest dla niej szczególnie trudne);

ciągła, bezpodstawna obawa przed 
porzuceniem i lęk przed usamodzielnieniem 

Osobowość anankastyczna

Życie to ona ma poukładane. Jak coś 
co robi, to idealnie. Jest bez reszty odda-
na pracy, ,,pozbierana” i obowiązkowa. 
Pracę rozpoczyna punktualnie, a wy-
chodzi z niej o równej godzinie. Uważa, 
że są pewne sztywne reguły i trzeba się 
ich trzymać bez wyjątku. Jest nadmier-
nie pedantyczna i uległa wobec konwen-
cji społecznych. Świat widzi jako czarno- 
biały. Zajmuje dogmatyczne stanowisko 
co do etyki, moralności czy wiary. Dobrze 
wie, jak być powinno, co inni powinni. Ma 
silne rozwinięte poczucie sprawiedliwo-
ści. Sprawia wrażenie sztywnej, skupio-
nej i skoncentrowanej.

W relacjach z ludźmi jest opanowa-
na, poprawna, formalna i zdystansowa-
na. Podejrzliwie koncentruje się na czę-
sto nieistotnych szczegółach, dopatrując 
się w nich obrazu całości. Wietrzy spisek.

Zaburzenie obsesyjno- kompulsyw-
ne (nerwica natręctw)

Jego cechą charakterystyczną jest 
występowanie nawracających, natrętnych 
myśli (obsesje) i/lub czynności (kompul-
sje), którym trudno się oprzeć, ponieważ 
próba powstrzymania się od nich wiąże 
się z narastającym lękiem, niepokojem, 

napięciem, cierpieniem. Występuje sto-
sunkowo często, bo aż w 2,5% populacji.

Myśli natrętne (obsesje) – mają 
charakter nasilony, intensywny i prak-
tycznie zawsze są przeżywane przez pa-
cjenta jako „przykre”, „wstydliwe”, „absur-
dalne”, „niechciane”. Pomimo że obsesje 
pojawiają się wbrew woli i budzą u pa-
cjenta sprzeciw, to jednak uznawane są 
przez niego jako jego własne myśli. Mo-
gą mieć charakter natrętnej niepewności 
(czy zamknąłem drzwi, wyłączyłem żelaz-
ko itp.), myśli bluźnierczych lub wulgar-
nych, obsesyjnego lęku przed brudem, 
konieczności utrzymywania perfekcyj-
nego porządku, symetrii, określonego 
układu przedmiotów.

Czynności natrętne (kompulsje) – 
przeżywane jako bezsensowne i krępu-
jące czy żenujące, ale zarazem nieunik-
nione – trudno się im sprzeciwić. Mogą 
one mieć różną postać: natrętne spraw-
dzanie (jako odpowiedź na natrętną nie-
pewność), czyszczenie, mycie (np. mycie 
rąk), poprawianie, układanie, dziwaczne 
rytuały (pamiętacie Adasia Miauczyńskie-
go jak mieszał herbatę albo składał pa-
pier toaletowy?), przymusowe zbieranie 
i gromadzenie przedmiotów.

Leczenie zaburzeń osobowości jest 
procesem długotrwałym i wymaga cier-
pliwości pacjenta. Obejmuje farmakote-
rapię i psychoterapię. Ważne jest także 
dbanie o swoje zdrowie fizyczne- zdro-
wa dieta, regularna aktywność fizyczna, 
unikanie substancji psychoaktywnych 
(alkohol, narkotyki), a także kształtowa-
nie pozytywnych relacji międzyludzkich 
i umiejętności radzenia sobie ze stresem

www.resortmed.pl

MAGNEZ

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA 

Przychodnia „Resort-Med” Zamość 
ul. Wyszyńskiego 2 

ul. Młyńska 6G 

tel. 84/ 677-17-06

SUPLEMENTY DIETY.

ZIELONY KOSZYK ZAMOŚĆ, 
UL. NOWY RYNEK 27

UL. GRODZKA 15
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Ferie zimowe w Zamościu właśnie 
się rozpoczęły! Miasto Zamość za-
dbało, aby dzieci i młodzież w cią-

gu tych dwóch, wolnych od obowiązków 
szkolnych tygodni, nie musiały się nu-
dzić. Zajęcia sportowe, warsztaty tanecz-
ne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, 
teatralne, wizyty w muzeum, koncerty 
– to tylko niektóre z atrakcji. Do udziału 
w zajęciach zapraszają domy kultury, bi-
blioteki, muzea oraz kino. Propozycji jest 
mnóstwo. Aby Wam ułatwić wybór, przy-
gotowaliśmy dla Was ściągawkę.

Muzeum Zamojskie w czasie ferii za-
prasza dzieci i młodzież na warsztaty mu-
zealne, które odbywać się będą od 12 do 
24 lutego 2019 roku (z wyłączeniem po-
niedziałku i niedzieli). Wśród propozycji 
są różnorodne zajęcia, warsztaty plastycz-
ne. Do w nich instytucja zachęca rodziców 
najmłodszych uczestników, osoby indywi-
dualne, grupy dzieci i młodzieży wypoczy-
wającej na zorganizowanych feriach zimo-
wych. Czas spędzony w Muzeum może być 
ciekawym, przyjemnym i pouczającym 
doświadczeniem.

Zapisy telefoniczne dla grup zorgani-
zowanych przyjmuje dział oświatowy, tel. 
883 375 571.

 Harmonogram spotkań:
• 12.02.2019. - godz. 10.00 - „Z wi-

zytą u Jana – projekt miasta ide-
alnego” - zajęcia plastyczne. Zaję-
cia rozpoczynają się na wystawie 
„Zamość, Zamoyscy, Ordynacja 
Zamojska”. W sali z makietą miasta 
omawiany jest projekt, założenia 
architektoniczne miasta renesan-
sowego, następnie dzieci projek-
tują na kartonach swoje miasto.

• 14.02.2019. - godz.10.00 - „Z mi-
łości do…………….. , kartka wa-
lentynkowa”, Św. Walenty patron 
nie tylko zakochanych, spotkanie 
przy wystawie „Portret kobiety. 
Historie malowane”.

• 15.02.2019. - godz. 10.00 - „Św. 
Tomasz Apostoł - patron Zamo-
ścia”. Warsztaty z użyciem ma-
sy solnej./materiał zabezpie-
cza Muzeu

• 19.02.2019. - godz. 10.00 - „Et-
no- warsztaty. Lalka szmacianka”. 
Zajęcia poprzedzi zwiedzanie wy-
stawy etnograficznej, prezentu-
jącej stroje ludowe z regionu za-
mojskiego. Następnie dzieci szyją 

i ubierają lalki szmacianki w ko-
szule, spódniczki, zapaski.

• 20.02.2019. - godz. 10.00 - „Nie 
tylko aniołki – czyli fantazje z ma-
sy solnej”. (materiał zabezpiecza 
Muzeum). Prace plastyczne wy-
konane podczas zajęć stanowią 
pamiątkę uczestniczenia w warsz-
tatach muzealnych, do wszyst-
kich zajęć Muzeum zabezpiecza 
materiały plastyczne.

Koszt jednego spotkania 6 zł od oso-
by oraz 30 zł od grupy.

Centrum Kultury Filmowej „Stylo-
wy” w Zamościu przygotowało na czas zi-
mowego wypoczynku specjalną ofertę dla 
dzieci. W ramach „ferii w kinie” najmłodsi 
będą mogli wybrać się na projekcje bajek 
i filmów familijnych, które poprzedzone bę-
dą ciekawymi spotkaniami lub konkursa-
mi. Specjalne seanse poprzedzone atrak-
cjami odbywać się będą w feryjne wtorki, 
środy, czwartki i piątki (12-15.02 oraz 19-
22.02.2019) o godz. 10:30. Koszt biletu to 
14 zł. Na ekranie: Asterix i Obelix. Tajem-
nica magicznego Wywaru, Mia i Biały 
Lew, Lego Przygoda 2, Jak wytresować 
smoka 3, Corgi - psiak Królowej. Szcze-
góły na: www.stylowy.net.

Książnica Zamojska zaprasza dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym do udziału 
w bezpłatnych zajęciach „Zimowe Fanta-
zje”. W programie znajdą się m.in.: zaba-
wy edukacyjne, zajęcia plastyczne, quizy 
i konkursy literackie i czytelnicze, insce-
nizacje, gry planszowe, projekcje filmo-
we i wiele innych atrakcyjnych zajęć pro-
wadzonych na bazie książki i  literatury. 
Zapewniamy dobrą zabawę, połączoną 
ze zdobywaniem wiedzy i nowych umie-
jętności, a przede wszystkim integrację 
z rówieśnikami i wspólne spędzanie cza-
su wolnego. Zajęcia prowadzone będą 
w Książnicy Zamojskiej (w Oddziale dla Dzie-
ci i Młodzieży) oraz w 5. filiach bibliotecz-
nych. Więcej informacji w bibliotekach i na  
www.biblioteka.zamosc.pl. 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kor-
nela Makuszyńskiego organizuje w czasie 
ferii zimowych serię dodatkowych, otwar-
tych warsztatów i imprez skierowanych do 
dzieci i młodzieży.

W każdy feryjny dzień, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach od 11.30 do 14.00 
obywać się będą w siedzibie MDK Zamość, 
na ulicy Kamiennej 20 konkursy, warszta-
ty, imprezy oraz plenery. W tych wydarze-
niach mogą brać udział chętni po wcze-
śniejszym zgłoszeniu 

w sekretariacie MDK, przynajmniej 3 
dni przed tzw.: imprezą.  

Harmonogram dodatko-
wych zajęć otwartych w MDK 

-u czasie ferii zimowych:
• 11.02 – Feryjny Konkurs Piosen-

ki (P. Kołodziejczyk)

• 12.02 – Warsztaty plastyczne 
„Miejsca na liście światowego 
dziedzictwa” (M. Magryta)

• 13.02 – Spotkanie z Głównym 
Łowczym – Panem Wojciechem 
Adamczukiem (A. Czochra)

• 13.02 – Ferie w teatrze „Lalka” 
w Warszawie (E. Krupa, M. Cie-
plechowicz-Buczak) Wyjazd płat-
ny wg odrębnego planu.

• 14.02 - Feryjny turniej e-spor-
towy połączony ze spotkaniem 
z przedstawicielami Jednost-
ki Strzeleckiej 2022 (R. Oktaba)

• 15.02 – Warsztaty teatralne 
z użyciem światła scenicznego 
(P. Johaniuk)

• 18.02 – Warsztaty tańca klasycz-
nego dla klas I-III  ( A. Bochniak)

• 19.02 – Warsztaty plastyczne „Zi-
mowe pejzaże” (W. Brzozowska)

• 20.02 - Kulig (A. Baranowicz, R. 
Oktaba) Wyjazd płatny wg od-
rębnego planu.

• 21.02 – Feryjny konkurs plastycz-
ny „Ferie w mieście”(M. Majer) 

• 22.02 – Feryjny Turniej Tańca 
„Pierwszy krok” (A. Antoszczak)

• 23.02 – Wyjazd do kina 4DX do 
Lublina (A. Baranowicz, A. Boch-
niak) Wyjazd płatny wg odręb-
nego planu.

Ferie w Muzeum Fortyfikacji i Bro-
ni Arsenał to cykl spotkań o otwartej for-
mule, które odbywać się będą we wtorki 
i czwartki w wybranych obiektach Mu-
zeum. Warsztaty feryjne przygotowane są 
w oparciu o stałe i czasowe wystawy dla 
uczestników indywidualnych, kierowane 
do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

• 12.02.2019 r. (wtorek) - „Tarcze 
wojowników - tworzymy i zdobi-
my tarcze starożytnych wojowni-
ków” - zajęcia towarzyszące wy-
stawie „Barbarzyńskie tsunami. 

Okres Wędrówek Ludów w do-
rzeczu Odry i Wisły” (Arsenał)

• 14.02.2019 r. (czwartek) - „Od 
grodów po bunkry” - Jak zmie-
niały się fortyfikacje w Polsce 
od wczesnego średniowiecza 
po II wojnę światową. (Pawilon 
pod Kurtyną)

• 19.02.2019 r. (wtorek) - „Sta-
rożytna biżuteria - odtwarzanie 
w modelinie starożytnych pacior-
ków szklanych” - zajęcia towa-
rzyszące wystawie „Barbarzyń-
skie tsunami. Okres Wędrówek 
Ludów w dorzeczu Odry i Wi-
sły” (Arsenał)

• 21.02.2019 r. (czwartek) - „Sło-
nie, konie i niedźwiedzie - zwie-
rzęta w wojsku” - zwierzęta od 
zawsze towarzyszyły ludziom 
na wojnach. Zarówno te duże 
np. słonie, jak i te mniejsze np. 
gołębie. Pomimo rozwoju tech-
niki zwierzęta w wojsku można 
spotkać i dziś. (Pawilon pod Kur-
tyną). Początek zajęć godz. 11:00, 
Wstęp na zajęcia - 6zł, Czas trwa-
nia ok. 60minut. Obowiązują za-
pisy: tel. 606 845 759. Szczegó-
ły na: www.muzeumarsenal.pl

Karnawałowa zabawa z DJ-em PEXem 
na lodowisku, turnieje: piłkarski i szachowy. 
To propozycje, jakie przygotował Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zamościu na czas fe-
rii zimowych. Ponadto na osoby korzysta-
jące w czasie ferii z krytej pływalni oraz lo-
dowiska czekać będą atrakcyjne promocje.

• 14 lutego na tafli lodowiska 
zlokalizowanego na płycie Ryn-
ku Wielkiego odbędzie się „Wa-
lentynkowy Bal Karnawałowy”. 
W programie karnawałowa za-
bawa w rytm największych hi-
tów, które serwować będzie Dj 
PEX. Zachęcamy wszystkich do 
przebierania się w wystrzałowe 
kostiumy karnawałowe, co upa-

miętnić będzie można na zdję-
ciach z Fotobudki. Podczas im-
prezy korzystanie z  lodowiska 
i wypożyczalni łyżew dla osób 
biorących udział w zabawie bę-
dzie nieodpłatne w godzinach 
17:00 – 19:00.

• 24 lutego w hali sportowo-wi-
dowiskowej OSiR, ul. Królowej 
Jadwigi 8 odbędzie się „Turniej 
w halowej piłce nożnej o Puchar 
Dyrektora OSiR”. Drużyny liczą-
ce maksymalnie 10 zawodników, 
powyżej 16-tego roku życia mo-
gą zgłaszać swoje zespoły do 20 
lutego osobiście w siedzibie OSiR 
Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 
Dział sportowo-rekreacyjny (in-
formacje pod numerem tel. 84 
6775462). Ilość drużyn w turnie-
ju jest ograniczona. W przypad-
ku zbyt dużej ilości zgłoszeń de-
cydować będzie ich kolejność. 
Udział w turnieju jest nieodpłatny. 
Start zawodów o godzinie 9:00. 
Dla najlepszych zespołów prze-
widziane są puchary oraz nagro-
dy niespodzianki.

Dodatkowo w okresie ferii zimowych 
OSiR przygotował SUPER PROMOCJĘ:

• Kryta Pływalnia (w  terminie: 
9-16.02.2019 r.) – pięciu pierw-
szych Klientów (każdego dnia), któ-
rzy przy kasie użyją hasła „OSiR- 
Z nami sięgaj wyżej” otrzyma 
darmową wejściówkę do wyko-
rzystania na Lodowisku.

• Lodowisko (w  terminie: 17-
24.02.2019 r.) – pięciu pierwszych 
Klientów (każdego dnia), którzy 
przy kasie użyją hasła „OSiR-Z na-
mi sięgaj wyżej” otrzyma darmo-
wą wejściówkę do wykorzystania 
w Krytej Pływalni.
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A – Antoniewicz Jan - Ppor. art. rez.  s. Józefa i Agniesz-
ki, ur. 14 V 1910 w Polanówce. Absolwent Państwo-
wego Gimnazjum im. J. Zamojskiego w Zamościu 
(1931), SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1932) i Wy-
działu Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego 
(1938). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1937. Przy-
dzielony do 27 pal, następnie do 3 pal Leg., w któ-
rym odbywał ćwiczenia rezerwy jako ofic. żywn. 
Lekarz medycyny z Ciechocinka, zamordowany 
w Charkowie / Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu na 
Piatichatkach. Na cmentarzu w Łabuniach znaj-
duje się grób z ziemią z Charkowa. 

 B- Białły Józef Michał  major artylerii Wojska Pol-
skiego (ur. 3 czerwca 1899, zm. 21 września 1939 
pod Cześnikami). Na kapitana został awansowa-
ny ze starszeństwem z 1 lipca 1925 roku w korpu-
sie oficerów artylerii. W 1932 roku pełnił służbę w 
Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzi-
mierzu Wołyńskim. W kampanii wrześniowej 1939 
roku był dowódcą II dywizjonu 51 Pułku Artyle-
rii Lekkiej. 21 września 1939 roku poległ w bitwie 
pod Cześnikami – boju o Wzgórze 256. Odpierając 
czwarty z kolei tego dnia atak, dowodząc boha-
terską obroną artyleryjską. Około godziny 16.30 
w chwili, gdy będąc już ranny odłamkiem grana-
tu, strzelał osobiście z działa, zginął trafiony ku-
lą karabinową. Pochowany w kwaterze wojennej 
1939 roku na cmentarzu parafialnym w Zamościu.

C – Curyłło Tadeusz - porucznik, s. Marcina i Józefy 
z Siwców, urodził się 16.07.1914 w Józefowie na 
Lubelszczyźnie. Absolwent szkoły handlowej w 
Jarosławiu (1933) i Szkoły Podchorążych Rezer-
wy Piechoty w 9 pułku piechoty Legionu w To-
maszowie Lubelskim. Podporucznik mianowany 
11.11.1938 roku. Pracował w Urzędzie Gminnym w 
Łabuniach. Był zastępcą komendanta powiatowe-
go pw w Zamościu. W 1939 był dowódcą pluto-
nu w 9 pułku piechoty Legionów, CAW, AP 1544, 
2314; MiD WIH, L.W. 029/4 z IV 1940; AM 2799. Wg 
danych WRK ur. 5 X 1914 w Swietalce k. Lublina. 
Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza 
Wojennego, wyd. ROPWiM, Warszawa 2000. Dąb 
Katyński I tablica pamięci znajdują się przy urzę-
dzie gminy w Łabuniach. 

D – Duch Bolesław Urodził się 15 XI 1896 w Borszczo-
wie (Galicja). Uczęszczał do gimnazjum w Samborze. 
W 1914 uzyskał maturę w seminarium nauczyciel-
skim w Tarnopolu. Po wybuchu wojny światowej 
wstąpił w sierpniu 1914 do Legionu Wschodnie-
go, a po jego rozpadzie znalazł się w Legionach 
Polskich. Służył w 2, a następnie 3 pp Legionów, 
dochodząc do stopnia sierżanta. Podczas mobi-
lizacji w sierpniu 1939 objął stanowisko dowód-
cy 39DPRez.; w trakcie Kampanii Wrześniowej 
czasowo dowodził dywizją, walczącą w składzie 
Armii „Lublin”. Po zakończeniu walk na Lubelsz-
czyźnie uniknął niewoli i przedostał się do Francji. 
Zmarł 9 X 1980 w Londynie i został pochowany na 
cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Odzna-
czony Virtuti Militari III, IV i V kl., Orderem Odro-
dzenia Polski II, IV i V kl., Krzyżem Niepodległości, 
ośmiokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzy-
żem Zasługi z Mieczami. Wspomnienia pułkowni-
ka  o płonącym Barchaczowie, o hymnie śpiewa-
nym przez żołnierzy spisał Kazimierz Wierzyński.

E – Efner Eugeniusz, syn Józefa, ur. 1897 r. w Łabu-
niach, robotnik krawiecki, służył w 5 pp LP

F – Ferenc Teresa, ur. 27 kwietnia 1934 w Ruszowie-
-Kolonii gmina Łabunie – polska poetka. Przeży-
ła 1 czerwca 1943 pacyfikację wsi Sochy. Jako sie-
rota była wychowywana u krewnych i w domach 
dziecka. Po ukończeniu Studium Nauczycielskie-
go uczyła w Liceum w Rybniku. W 1956 wyszła 
za mąż za poetęmZbigniewa Jankowskiego. Wy-
chowała dwie córki Anetę (Anna Janko) i Mile-
nę (Milena Wieczorek). Debiutowała w 1964 ro-
ku tomem Moje ryżowe poletko. Inne jej tomy to 
m.in.: Zalążnia (1968), Godność natury (1973), Cia-
ło i płomień 1974), Małżeństwo (1975), Poezje wy-
brane i nowe (1975), Wypalona dolina (1979), Pie-
ta (1981), Grzeszny pacierz (1983). W latach 2004 i 
2009 laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdań-
ska w Dziedzinie Kultury Jest członkiem PEN Clu-

bu i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich (SPP).

G – Gach Adam, Legionista, ur. 1899 r. w Łabuniach, 
rolnik, służył w 4 pp. LP

H – Hłobił Stanisława, ur. 19.10.1918 r. w Ruszowie-
-Kolonii. Podczas II wojny św. więziona na Rotun-
dzie zamojskiej wraz z niespełna rocznym dziec-
kiem, które zmarło z głodu. Po wojnie pracowała 
w PCK jako pielęgniarka środowiskowa, pomaga-
ła ludziom chorym i biednym. W latach 80. była 
radną gminy Łabunie. Od 1988 członek Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację. Prowadzi-
ła KGW, organizowała kursy dla młodych gospo-
dyń, dożynki gminne. 

I – Ilcewicz Edmund  – polski biskup rzymskokato-
licki, biskup pomocniczy lubelski w latach 1969–
1981. Od 1966 był kanonikiem kapituły lubelskiej. 
Sakrę biskupią przyjął 15 maja 1969 z rąk bisku-
pa Piotra Kałwy. Jest autorem licznych publika-
cji o martyrologii Kościoła na Lubelszczyźnie. W 
zbiorze „A była cicha i gwiaździsta noc grudnio-
wa..” wydanym przez łabuńską bibliotekę ukazał 
się przedruk artykułu „Pasterka wysiedlonej Za-
mojszczyzny” jego autorstwa. 

J – Jachtoma Aleksandra (ur. 27 listopada 1932 w Bar-
chaczowie) – artysta plastyk. Urodziła się w rodzi-
nie chłopskiej jako jedno z pięciorga dzieci. W wie-
ku 9 lat została sierotą. Ukończyła w czerwcu 1952 
Liceum Pedagogiczne w Zamościu. Po maturze 
rozpoczęła pracę nauczyciela rysunku w szkole 
podstawowej w Lublinie. W rok później rozpoczę-
ła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1953 
rozpoczęła studia na drugim roku krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, kontynuowała studia 
w 1956 na piątym roku warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych u prof. Kazimierza Tomorowicza, 
kończąc w roku 1958 dyplomem z wyróżnieniem. 
We wrześniu 1957 uczestniczyła w wycieczce 
grupy studentów ASP do Włoch, Niemiec i Fran-
cji. Była członkiem-założycielem powstałej w ro-
ku 1963 warszawskiej grupy artystycznej. „Reko-
nesans”. W roku 1972 przebywała w Paryżu dzięki 
stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzy-
mała 1987 nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za ca-
łokształt twórczości. Otrzymała też Nagrodę im. 
Cypriana Kamila Norwida, a w roku 2003 Nagro-
dę im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu ZPA. 
Uczestniczyła w wielu wystawach malarstwa, w 
tym w 30 wystawach indywidualnych.

K – Kawałko Antoni (15 lipca 1938 – 20 maja 2015) 
urodzony w Majdanie Ruszowskim polski artysta 
malarz i grafik, członek związku polskich artystów 
plastyków. Ambasador kultury odznaczony od-
znaką Honoris Gratia. Spoczął na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie. 

 L – Lipecki Mieczysław (14 czerwca 1903 – 6 czerw-
ca 1993) Wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej 
w majdanie Ruszowskim, społecznik, zielarz i pa-
triota. „…Rzecz o Mieczysławie Lipeckim” to tytuł 
19. publikacji wydanej przez bibliotekę w Łabu-
niach w serii Łabuńska Biblioteczka Regionalisty.

Ł – Łuń Włodzimierz, posterunkowy, syn Szymona 
i Marii urodził się 15.12.1908 r. w Łabuniach, pow. 
Zamość. Aresztowany w listopadzie 1939 roku, 
więziony w Mołodecznie i Wilnie, wywieziony z 

Czerwienia 9.05.1940 r. przez 226 pułk. Do Mińska 
trafił 9.05.1940 r., [źródła: IV/W364/71/9; IR/38595], 
Fragment rekonstrukcji Białoruskiej Listy Katyńskiej. 
Dąb Katyński i tablica pamięci znajdują się przy 
budynku wielofunkcyjnym przy Orzechowej 10. 

M – Momot Lucjan - ( ur. 1 grudnia 1933 w Wólce Ła-
buńskiej -zm. 30 grudnia 2013 w Świdnicy), pisarz, 
felietonista, reportażysta. Absolwent polonisty-
ki na uniwersytecie we Wrocławiu. Autor książek: 

„Love Cię, Kaśka. Po drugiej stronie muru”, „Nawij-
ka: słownik młodzieżowego marginesu - znany też 
jako bałach vel bałak, bajera, grypsera -spisany w 
latach 1967-1985 w Schronisku dla Nieletnich i w 
Zakładzie Poprawczym w Świdnicy”, „Z Łucka do 
Świdnicy. Rzecz o księdzu prałacie Dionizym Ba-
ranie (1913-1995), kapłanie Diecezji Łuckiej i Ar-
chidiecezji Wrocławskiej”, „Dolnośląskie herody. 
Pastorałka wigilijno-noworoczna & świdnickie 
herody”. Pod koniec 2018 roku nakładem łabuń-
skiej biblioteki ukazała się książka “Obrońcy ro-
dzinnych strzech”.

N – Niklewicz Maria – (Marianna) z domu Palonka, ur. 
6 marca 1926 r. w Ruszowie-Kolonii, magister pe-
dagogiki z historią. W latach 1949-1970 nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Zosinie k/Hrubieszowa, 
przez kolejne dwa lata w Żdanowie i 6 lat w SP nr 
2 w Zamościu. Członek Klubu Nauczycieli Piszą-
cych im. Czechowicza w Lublinie. W czasie oku-
pacji członek AK tajne nauczanie, od 1992 roku w 
USA. Autorka 7 tomików poetyckich. Odznaczo-
na Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O – Oleśniccy herbu Radwan. Jan Oleśnicki z Anny 
Odrowążowny, spłodził dwóch synów: 1. Łuka-
sza podsędka ziemskiego Bełskiego, ten z Cieci-
szewską, zostawił Jarosława starostę Bełskiego, 
dziedzica dóbr Łabunie, Jatułtów, Barchaczów, 
Wirzba, Hruszów, ten z Bełzecką Dorotą, miał sy-
na Tomasza. Stanisław Zamoyski w 1566 r. zasta-
wił swoją część wsi Łukaszowi Oleśnickiemu. Z 
Jarosławem Oleśnickim zapewne należy łączyć 
powstanie w Łabuniach zboru ariańskiego, przy 
którym ministrami w 1595 roku byli Jerzy Ponta-
nus i Stanisław Orłowski. Zbór mieścił się w do-
tychczasowym drewnianym kościele. Już w 1605 
roku Jarosław i Dorota Oleśniccy przywrócili ko-
ściół katolikom. Świątynię tę w 1605 r. rekonse-
krował biskup chełmski Jerzy Zamoyski i otrzy-
mała wówczas potwierdzenie wezwania Matki 
Bożej Szkaplerznej oraz św. Dominika.

 P – Petryk Amelia, poetka ludowa ze wsi Łabuńki k/
Zamościa, żona Stanisława Petryka ps. Wisła, Ptak 
partyzanta z oddz. BCh Kmiecia Feliksa Petryka. 
Działaczka Ludowego Związku Kobiet podczas 
okupacji hitlerowskiej. W latach powojennych 
prowadziła amatorską scenę teatralną we wsi 
Łabuńki, dla której pisała sztuki teatralne - m.in. 
Wuj dziadkiem, Krystyna, Noc zdrajcy. Ta ostatnia 
ma za temat sprawy okupacji hitlerowskiej, wy-
siedleń i pacyfikacji w latach 1942-1943, sprawy 
związane z Zamojszczyzną. Wiersz Pasterka Roku 
Pańskiego 1942 napisała na prośbę młodzieży ze 
Związku Młodzieży Wiejskiej Wici z Łabuniek na 
ich wspólny opłatek - między Bożym Narodze-
niem 1945 a Nowym Rokiem 1946.

R – Rozkres Wincenty, Aspirant Policji Państwowej, s. 
Wincentego i Julianny, urodził się w 1898 roku w 
Wólce Łabuńskiej. 3.05.1935 roku ukończył Nor-

malną Szkołę Fachową dla Szeregowych Policji 
Państwowej w Sosnowcu. Co najmniej od 1936 
służbę pełnił w policji woj. wołyńskiego. We wrze-
śniu 1939 roku na Posterunku w Zabramiu w pow. 
dubieńskim. L. 045/3 (29), 1185., Miednoje. Księ-
ga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, 
wyd. ROPWiM Warszawa 2005. Dąb Katyński i ta-
blica pamięci znajdują się przy świetlicy wiejskiej 
w Wólce Łabuńskiej. 

S – Słupski Władysław (18 stycznia 1901 – 9 marca 
1942). W latach 1926-1928 kierownik szkoły w Ła-
buńkach. W latach 1928 -1935 kierownik szkoły w 
Majdanie Ruszowskim. Zamordowany w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym w Dachau

Ś – Śliwiński Roman – muzyk,multiinstrumentalista, 
pedagog. W latach 2008 -2011 pełnił funkcję Ka-
pelmistrza Łabuńskiej Orkiestry Dętej, członek 
Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej, opiekun ze-
społu młodzieżowego „Krynickie Szuwarki”. Czło-
nek kapeli ludowej „Zamojszczyzna”. Odznaczo-
ny Srebrnym Medalem „Labor omnia vincit” przez 
Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego za krzewie-
nie idei pracy organicznej. 

T – Tychowska Halina Maria z domu Bilska, ur. 22 VII 
1927 roku w Jaworówce na Wołyniu. Wieloletnia 
nauczycielka szkół w gminie Łabunie, współzało-
życielka i kierownik zespołu śpiewaczego „Zorza” 
z Barchaczowa, autorka tekstów wierszy i piose-
nek. Zmarła w 2002 roku. W roku 2005 w serii Bi-
blioteczka Regionalisty ukazała się książeczka 

„Barchaczów w pracy i piosence. Wspomnienia z 
lat 1947-1997”.

U –  Umylański Sławomir - kierowca mechanik OSP, 
naczelnik OSP Łabunie, wiceprezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP. Pasjonat lokalnej historii. 

W – Wania Edward, ur. 13 X 1897 w Ottyni woj. Stani-
sławów, syn Jana i Reginy z Starkiewiczów. w 1914 
ukończył Seminarium Nauczycielskim w Krakowie, 
16 VIII 1914 wstąpił do Legionów Polskich. W sze-
regach 2 p. uł. LP walczył na Lubelszczyźnie, po-
tem w kampanii wołyńskiej. Ukończył pułkową 
szkołę podoficerską jazdy w stopniu kaprala. W 
VII 1920 9 p. uł. stacjonuje w rejonie Zamościa. 13 
VIII 1920 walczy pod Chołojowem, a 19 VIII 1920 
pułk zdobywa Kulikowo, następnie uczestniczy w 
krwawej bitwie pod Komarowem. W czasie walk 
zostaje trzykrotnie ranny. 

22 IX 1939 walczy w natarciu na pozycje niemieckie 
w rejonie Cześnik, 23 IX walczy pod Polanówką, 
gdzie zgrupowanie zostaje rozproszone przez si-
ły niemieckie. 28 IX 1939 wraz z grupą zostaje oto-
czony przez oddział sowiecki i wzięty do niewoli. 
Poprzez obozy przejściowe dostał się do obozu 
w Kozielsku, skąd zostaje 7 IV 194o wywieziony 
do Katynia. Zamordowany 9 IV 1940 przez  NKWD 
w lesie katyńskim. Pochowany w bratniej mogile. 
Zidentyfikowany pod nr 4030.

Z – Zwolan Łuksz ur. się 10 grudnia 1988 roku w Lu-
blinie. Absolwent Liceum Plastycznego im. B. Mo-
rando w Zamościu. Dyplom z wyróżnieniem uzy-
skał w 2008 roku, w pracowni reklamy wizualnej, 
pod kierunkiem Michała Mazurkiewicza. W tym 
samym roku rozpoczął studia na Wydziale Gra-
fiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. 
Strzemińskiego w Łodzi. Twórczość w dziedzinie 
plakatu, typografii, rzeźby oraz grafiki.

Ż – „Żbik” Momot Bronisław, ur.11 września 1920 ro-
ku w Łabuniach. Uczeń gimnazjum im. Hetmana 
Jana Zamoyskiego. Absolwent Szkoły Podoficer-
skiej Piechoty dla Małoletnich w Nisku. Uczestnik 
Kampani wrześniowej również w boju o Wzgó-
rze 256. zginął 24 kwietnia 1943 roku w zasadzce 
w Majdanie Ruszowskim. Autor wspomnień wy-
danych przez bibliotekę w Łabuniach „Wrzesień 
1939. Moje wspomnienia”.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej 
im. Jana Jakuba Zamoyskiego

■

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cześniki


SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie 44m2, 
na Osiedlu Orzeszkowej. 
Tel. 787 135 615, po 17-stej.

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

 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 4305

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

 X Kawalerka, parter. Tel. 513 
277 230

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

 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 Las w Wiszenkach i w Sulmicach. 
Gmina Skierbieszów. Tel. 
600 686 563 

 X Gospodarstwo rolne 5,2 ha 
wraz z budynkami, Bogucice, 
Gm. Trzeszczany. Tel. 603 
304 853

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

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

 X Tani nocleg pt., sob. Dla osób 
uczących się zaocznie, ul.Pe-
owiaków, koło szpitala. Tel. 
84 639 32 34

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

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

 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 

 X Zrab teren budowlany 76 
arów, szosa, woda, prąd, 
atrakcyjna lokalizacja. Tel. 
506 548 918

 X Nowy domek letnisko-
wy na ogrodzonej działce 
w Krasnobrodzie. Tel. 602 
189 760

 X Sprzedam działkę 12 ar, 
Wysokie, uzbrojona, 120 
tys. Tel. 781 868 066

 X Sprzedam działkę, Zamość, 
Starowiejska. Tel. 914 831 147

 X Sprzedam pół domu, mu-
rowany, piętro, Zamość, 
Waryńskiego. Tel. 517 958 921

 X Dom i budynki pogospo-
darcze na działce 0,45 ha 
budowlano - usługowej z 
możliwością zabudowy. Tel. 
607 934 520

 X Pole orne 82a, III klasa w 
Rozłopach, cena wolno-
rynkowa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam mieszkanie w 
Zwierzyńcu 45 m, 1 p. lub 
zamienię na podobne w 
Zamościu, parter, blisko 
sklep, szkoła. Tel. 515 967 381

 X Segment w zabudowie sze-
regowej dobra lokalizacja. 
Tel. 504 194 313 

 X Działkę budowlaną, 22 ary, 
ul. Włościańska, Zamość. Tel. 
514 509 091

 X Łąkę o pow. 2,5 ha fiz., w tym 
0,5 ha olszyny przy trasie 
Lubartów - Parczew. Dobre 
miejsce na komis samocho-
dowy. Tel. 726 578 335

 X Gospodarstwo rolne 6,5 ha 
fiz. wraz z budynkami – mu-
rowane. Powiat lubartowski. 
Tel. 726 578 335

 X Dom drewniany 100m2, gmi-
na Uchanie, cena do uzgod-
nienia. Tel. 600 916 756

 X Sprzedam dom w Zamościu 
przy ul. Orląt Lwowskich. Tel. 
516 898 477

 X Bardzo szybko sprzedam 
dom, nowy dach + budynki 
gospodarcze + garaż z kana-
łem, działka 1500m2, media 
na miejscu. Tel. 669 113 352

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

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

 X Las szeroki min. 50 m, szer. 
Do ok.30 km od Zamościa 
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

 X Dom o pow. 220 m kw. Z bud. 
gosp., działka o pow. 0,15 ha, 
Tyszowce, ul. Kościelna. Tel. 
515 705 249

 X Kupię 2-pokojowe miesz-
kanie, parter do II piętra, 
na Osiedlu Orzeszkowej, 
może być do remontu. Tel. 
721 850 104

 X Kupię mieszkanie do re-
montu od 1-go piętra, do 
120 tys. zł. Tel. 793 940 158

 X Bezczynszowe M4 lub M3 
w rozsądnej cenie. Tel. 510 
806 402

 X 2-pokojowe parter lub I pię-
tro, okolice Plant. Tel. 609 
499 780

 X Mały domek z niedużą dział-
ką w Zamościu lub w pobli-
żu. Tel. 502 917 446

 X Dom z działką do zamiesz-
kania, w Zamościu lub oko-
licach. Cena do 75 tys. Tel. 
579 216 318

 X Działkę ogrodniczo – warzyw-
ną w pobliżu ul. Granicznej. 
Tel. 502 917 446

 X Mieszkanie M4  65,60 m kw., 
III piętro, Kilińskiego 31, garaż. 
Kamienna. Tel. 694 544 406

WYNAJMĘ 
 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 Wynajmę garaż przy ul. 1-go 
Maja albo Sikorskiego. Tel. 
533 556 556

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę pokój przy ul. 
Kilińskiego od 18 lutego lub 
od 1 marca. Tel. 662 475 848 

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

 X Wynajmę duży pokój dla 
dwóch osób w dużym domu 
z ogrodem blisko Starówki, 
cena 450 zł/osoba. Tel. 516 
055 166 

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

 X Lokal na gabinet kosme-
tyczny, fryzjerski, stomato-
logiczny. Tel. 603 791 482

 X Wynajmę lokal 55 m², Starówka. 
1200 zł/msc + media+ mo-
nitoring. 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 W Warszawie do wynaję-
cia mieszkanie 38 m², I p. Z 
garażem. tel. 602 194 063

 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 brygadę budow-
laną lub inną w Zamościu. 
Kontakt po 16. Tel. 733 852 208

 X Wynajmę mieszkanie Zamość- 
Starówka, 100 m², 1500 zł 
+ media. Tel. 603 962 136

 X Wynajmę lokal usługowy 60 
m². 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 50 m², 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, niski parter. Tel. 
531 487 037 

 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 re-
moncie, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, C.O. umeblowane. 
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 komu-
nalne. Tel. 514 540566

 X Sprzedam kawalerkę 30 m², 
II p., ul. Dąbrowskiego lub 
zamienię na podobne na 
Wyszyńskiego, B. M. Cassino, 
Zamoyskiego, na part. lub 
z windą, Tel. 609 510 301 
Zamienię M3 (54 m²) III p. 
na podobne 1 lub 2 piętro, 
okolice ul. Orzeszkowej. Tel. 
797 387 864 

 X Zamienię M3 - 78 m² na mnie-
jsze lub sprzedam, Zamość. 
Tel. 508 526 017 

 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 poko-
je na mniejsze lub sprzedam. 
Tel. 666 381 062

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 239 tys. zł

• Dom w Płoskiem, działka 0,11 ha, 
cena 200 tys. zł.

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

• Dom w zabudowie szeregowej, 
Zamość ul. Sienkiewicza,  cena: 
320tys. zł 

• Dom w Bondyrzu, wysoki standard, 
cena 390 tys. zł.

• Domy w trakcie  budow y w 
Kalinowicach – stany deweloperskie

• Domy w trakcie budowy w Zamościu 
przy ul. Wiosennej

• Dom murowany, działka 0,27ha, 
Sosnowa Dębowa k. Komarowa, 
cena 65 tys. zł

• Gospodarstwo w Gruszce Zaporskiej 
k. Sułowa, cena 155 tys. zł

• Dom w zabudowie bliźniaczej, 
Zamość ul. Miodowa, osiedle 
Rataja,  cena: 335tys. zł 

• Mieszkanie M3 44 m2 Zamość 
ul.Kamienna, cena 215 tys. zł.

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

•  Dom w Kalinowicach, działka 
0,25ha, cena 325 tys. zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

• 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.

• Wynajem M3 Oboźna

• Mieszkanie M3 Peowiaków 

52m2. Cena 195 tys. zł

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

KUPIĘ MIESZKANIE 
W ZAMOŚCIU, MOŻE 
BYĆ DO REMONTU, 

ZADŁUŻONE, 
POSPADKOWE, 

POMAGAM ZAŁAT  
WIĆ FORMALNOŚCI. 
PŁACĘ GOTÓWKĄ. 
TEL. 725 280 541

NIERUCHOMOśCI

SPRZEDAM DOM  
PARTEROWY, 62M²  

+ KOTŁOWNIA. SITANIEC 
PRZY UL. LUBELSKIEJ. 

DZIAŁKA 5 ARÓW.  
CENA 300 000,  
DO NEGOCJACJI.  

TEL. 507 452 964 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
 NOWY RYNEK 27. 100M

 I i II PIĘTRO
TEL. 605-341-685
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SPECJALISTA LARYNGOLOG
Jerzy Derkacz

przyjmuje prywatnie (dorośli i dzieci)

Rejestracja codziennie
SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY

22-400 Zamość, 
ul. Poprzeczna 17/72 

REJESTRACJA:  84 639 75 55

Reklama w Gazecie od 10 zł netto

AUTO SKUP
tel. 576 112 033
gotówka od ręki
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 X Sprzedam pług ścierni-
skowy 4-skibowy, więk-
sze odkładnice + kpl. 
Odkładnic nowych, cena 
1150 zł, Zamość. Tel. 663 
242 426

 X Przewód siłowy. Tel. 603 
304 853

 X Sprzedam używane opo-
ny ciągnikowe. Tel. 783 
191 893

 X Przyczepkę samocho-
dową na resorach. Tel. 
602 377 913

 X Silnik 0,55 kW, 3 fazy, 
izolacja, bawełna. Tel. 
664 515 599

 X Felgi+ opony zimowe 
do fiata Punto, 4 szt. Tel. 
500 529 023

 X Opona Michelin 185/60/
R15 z felgą nieuż, 110 zł, 
zapas. Tel. 608 067 254

 X Sprzedam Skoda Octavia 
1,9 TDI 2004 r. Tel. 781 
180 840

 X Części do samochodu 
marki VW Golf III w do-
brym stanie, Zamość. 
Tel. 518 236 810

 X Sprzedam Citroen C4 - 
2006r., 16 HDI, stan bdb. 
Tel. 514 431 832

 X Wózek do transportu 
bydła, stan dobry. Tel. 
500 587 742

 X Sprzedam przetrząsaczko 
- zgrabiarkę, 5 - gwiazd-
kową, stan bdb. Tel. 500 
587 742

 X Sprzedam nową oponę 
z felgą 175/70 R13. Tel. 
500 587 742

 X Sprzedam dwie opo-
ny zimowe 145/70/13, 
nowe. Tel. 500 587 742

 X Sprzedam samochód 
Żuk skrzyniowy, Tel. 888 
124 672

 X Sprzedam ciągnik C-360. 
Tel. 888 124 672

 X Koło zjazdowe składa-
ne do „Audi”. Tel. 792 
512 363 

 X Pasy i części do rwaczki 
lnu i do turbiny. Tel. 500 
204 533

 X Odziarniaczka pokoso-
wa do lnu, rwaczka, prze-
wracałka, snopowiązałka 
do lnu. Tel. 500 204 533

 X Sprzedam busa Vivaro, 
9 - osobowy, 2007, die-
sel, 2000 poj. Tel. 791 
070 096

 X Sprzedam opony cią-
gnikowe 650-16 w bdb. 
stanie. Tel. 783 191 893

 X Renault Scenic 2005 
r., p. 182,5 tys. km, 1,9 
DK, bordo, stan bdb. 
Ubezpieczenie do maja, po 
przeglądzie, Krasnystaw. 
Tel. 725 507 799

 X Peugeot 3008, 2010 r., 1 
wł, pół roku w kraju, czar-
ny, stan bdb., Krasnystaw. 
Tel. 660 678 913 

 X Sadzarka do tytoniu. Tel. 
694 713 834

 X Felga samochodowa 15 
RT 60, 4x100, 1 szt. Cena 
60 zł. Tel. 84 639 49 14

 X Volkswagen Golf 3, tur-
bo diesel 1.9, 1997. Tel. 
512 370 282

 X Telewizor Panasonic, lo-
dówkę Whirpool, pianino 
Bella. Tel. 84 680 85 36

 X Ford Focus MK II, 207 
rok 1,6 16 V, benzyna. 
Tel. 512 337 603

 X Sprzedam części do mo-
tocykla WSK, części do 
Komara. Tel. 789 059 769

 X Sprzedam części do mo-
tocykla MZ, motorower 
Ogar, piasta, koła Junak. 
Tel. 789 059 769

 X Sprzedam części do sa-
mochodu UNO i kola 
do „Malucha”. Tel. 504 
411 349 

 X Zamienię samochód oso-
bowy Renault Megane na 
dostawczy skrzyniowy, 
np. Żuk lub inny. Kontakt 
po 16. Tel 733 852 208 

 X Sprzedam fiata punto 
2006, benzyna + gaz. 
Tel. 690 197 302 

 X PILNIE sprzedam Audi 
A6 1995 r., 2,5 D, szy-
berdach, stan dobry, 
sprawny, c. 5 tys. Tel. 
508 079 632

 X Koła komplet rolnicze, 
Continental Al 18.4 - 
26 AS, rozmiar. Tel. 790 
888 846

 X Kombajn Bizon 1986 r., 
sprawny, cena 13 tys. zł. 
Tel. 784 410 689

 X Sprzedam opony zimo-
we na felgach alumi-
niowych (kpl., c. 300 zł) 
175/70 R13 

 X pasują za 14  na 4 śruby. 
Tel. 515 859 751

 X Pług do odśnieżania do 
samochodu z głowicą. 
Tel. 602 180 912

 X 2 cylindry z głowica do 
Jawy, 350 TSK Nominał, 
cena 140 zł do uzgod-
nienia. Tel. 530 486 525

 X Sprzedam ciągnik C.355 
, c. 10 tys. Do negocjacji, 
Sitaniec. Tel. 663 536 850

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KULIGI
OGNISKA
GUCIÓW

TEL. 84 61 863 58

 X Sprzedam ciągnik T25 i 
zgrabiarkę 4 - gwiazdo-
wą. Tel. 502 054 906

 X Opel Astra diesel 1.7 rok, 
1999, cena 45 tys. zł do ne-
gocjacji. Tel. 579 077 696

 X Sprzedam Renault Scenic, 
2003 r. Tel. 512 533 601

 X Kupię VW Garbus do re-
montu lub rozbity bez 
względu na wiek.Tel. 739 
466 058

 X Silniki 4 i 7 kW w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 739 
466 058

 X Części do Łady sprzedam, 
nowe i używane. Tel. 739 
466 058

 X Siewnik konny do ciągni-
ka, cena 400 zł, wyciągar-
ka na budowę z silnikiem 
800 W - 400 zł. Motor Jawa 
350 zł. TSK cena 1000 zł. 
Tel. 530 486 525 Opony 
do VW Passata z felgami 
+ kołpaki, stan bdb. Tel. 
725 118 951

 X Bagażnik samochodowy 
do Skody typu „łódka”. Tel. 
84 638 59 08 

 X Sprzedam Volkswagen 
Krafter, max wysoki, prze-
dłużany 2011 r. Tel. 500 
204 533

 X Zakupię auto na chodzie 
do 800 zł. Chętnie z ga-
zem lub diesel, może być 
VW Passat combi, Audi 
B4 avant lub inne. Tel. 579 
216 318

 X Super zadbany Ford Mondeo, 
MK@, 144 tys. km., 1.6 ben-
zyna, 2000 zł, OKAZJA. Tel. 
881 778 421. 

 X Sprzedam VW Golf V 2008, 
1.9 TDI, combi, tempo-
mat, aluchrom esp.Tel. 
696 345 191

 X Sprzedam felgi VW6J x 
15H2ET35 4x100, 280 zł. 
Tel. 728 498 956

 X Koła 145/70 R13, opony 
zimowe, stan dobry. Tel. 
516 438 804

 X Dwa koła 13 cali, stalowe, 
używane, dobry stan, oba 
110 zł. Tel. 84 63 865 45

 X Sprzedam Volkswagen 
Polo, benz., 2000 r., spraw-
ny, opłaty roczne, cena 
5300 zł do uzgodnienia. 
Tel. 793 590 102

 X Przyczepka samochodowa 
na resorach, wym. 150x100, 
oświetlenie, bez rejestracji, 
stan bdb. Tel. 660 431 746

 X A6 , kombi 2.5 TDI, grana-
towy, 1999 rok 4600 zł. Tel. 
513 705 152

 X Sprzedam VW Transporter 
T-4 , 1999 r., sprowadzony, 
zarejestrowany i ubezpie-
czony, gotowy do jazdy, 
wersja ocynkowana. Tel. 
739 466 058

 X Sprzedam bagażnik dacho-
wy do fiata 125 lub łady. 
Tel. 516 898 477

 X Sprzedam tylny most do 
kamaza, siłownik do wy-
wrotu, filtry olejowe i po-
wietrza. Tel. 602 180 912

 X Kupię przyczepkę nie-
dużą ciągnikową, kon-
takt wieczorem. Tel. 607 
935 879

 X Ciągnik C4011 z silnikiem  
C-360. Tel. 698 381 984

 X Kupię amortyzatory tylne 
do żuka. Tel. 84 638 65 45

 X Opony zimowe R15 
165/65, cena 30 zl/szt. 
Tel. 600 216 315

 X Opony zimowe na felgach 
stalowych 185/65 R14, 
szt. 4. Tel. 84 61 121 62

 X Sprzedam koła do WSK, 
cena 30 zł/szt., koła do 
roweru różne - 10 zł/szt., 
obudowa do WSK - 50 zł. 
Tel. 530 486 525

 X Volkswagen Golf, 3- 
drzwiowy, rok prod. 
1996. Tel. 661 890 587

 X Brony, kultywator, Gmina 
Horodło. Tel. 502 772 474

 X Pług 4-skibowy podoryw-
kowy, możliwy transport, 
900 zł. Tel. 792 763 383

 X Agregat cieszka brona, 
podwójne wałki, cena 
1750 zł. Tel. 792 763 383

 X Sprzedam Audi 80 2,3 E, 
sedan, srebrny z LPG, butla 
nowa. Tel. 733 874 447

 X Sprzedam Peugeot 307 
2003, D 2.0, p. 215 tys. 
Km, srebrny, klima, stan 
bdb., Krasnystaw. Tel. 725 
507 799

 X Kupię ciągnik C-355 lub 
360 do 10 tys., może być 
do remontu. Tel. 510 
971 776

 X Renault Thalia 2003 r., 
przebieg 162 tys., cena 
4200 zł. Tel. 517 342 049

 X Silniki 1 - F, 3- F, małej 
mocy. Tel. 600 686 563

 X Tico 1999, 1600 zł. Tel. 
512 929 324



SPRZEDAM
 X Sprzedam telewizor 
Philips, 21 cali. Tanio. 
Tel. 504 578 920

 X 2 butle gazowe turys-
tyczne z palnikiem. Tel. 
697 081 838

 X Silnik 3 fazowy elektry-
czny wolnoobrotowy, 
800 obr. Tel.603 304 853

 X Sprzedam lodówkę 
Bosh, belki żelazne stal, 
koło żelazne od wozu, 
rower Wigry, bojler na 
wężownicę, wózek do 
gospod. do roweru, 
kufer. Tel. 507 639 018 

 X Domek drewniany, sza-
lowany z balkonem, 
przenośny. Tel. 664 
515 599

 X Cegła kratówka K2 z 
Harasiuk, ok 150 szt. 
Tel. 664 515 599

 X Krajalnica Zelmer, nowa. 
Tel. 664 515 599

 X Meblościankę, lodówkę, 
pralkę - automat, 2 wer-
salki, krzesła. Tel. 503 
966 331

 X Ponton silnik elektry-
czny, spalinowy, spal-
inowy Suzuki, 2,5 km, 
akumulator, ładowarka. 
Tel. 662 322 768

 X Kombinezon z jagniąt 
bardzo mało używany. 
Tel. 503 958 435

 X Lornetka rosyjska 7x50, 
stan bdb. Tel. 503 958 435

 X Rower dziecinny „Pelikan” 
do 10 lat, stan dobry. 
Tel. 792 512 363

 X Silnik elektryczny BP-
2F 150 W, 24 A, 1400 
obr., Predom -Eda. Tel. 
792 512 363

 X Kpl. Kół do „jubilata”, 
stan dobry + rama. Tel. 
792 512 363

 X Pralka Frania z 1995 r., 
stan bdb., cena 120 zł. 
kontakt po 15. Tel. 84 
638 05 86.

 X Akordeon Hohner 80B, 
c. 1600 zł oraz 80 B za 
550 zł. Tel. 505 987 592

 X Drzwi sosnowe 80, 
lewe, polakierowane, 

dobry stan, tanio. Tel. 
84 627 53 77

 X Książki o tematyce - Jan 
Paweł II, medale pamiąt-
kowe, niedrogo. Tel. 730 
004 404

 X Ławę dębową 135x65+ 
Sokowirówka Holden 
nowa. Tel. 730 004 404

 X Koksik 220 kg - sprzedam. 
Tel. 721 519 896

 X Dwa worki odzieży 
dziecięcej , po 10 zł, 
Zamość., kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 372

 X Junkers- piecyk do 
podgrzewania wody. 
Tel. 662 603 464

 X Telewizor Sony 29”, płas-
ki ekran, stan iealny, ta-
nio. Tel. 603 805 599

 X Telewizor Toshiba 22” 
płaski, stan bdb., cena 
250 zł. Tel. 505 987 592

 X Kurtka skórzana z pod-
pinką, czarna 3/4 na ok. 
170 zm. Tel. 505 987 592

 X Okna drewniane z pod-
wójnymi szybami wym. 
150x160, stan dobry, 18 

szt., + 3 futryny., cena 
do uzgodnienia. Tel. 84 
616 62 60 

 X Kompletna wyprawka 
dla noworodka, wózek, 
łóżeczko, materac. Tel. 
662 486 026

 X Sprzedam dwie felgi sta-
lowe 16 cali, Kia Ceed. 
Tel. 505 077 846 

 X Kwatera jednoosobowa, 
Komunalny. Tel. 664 
387 455

 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 Sprzedam regał, dł. 3,5 
m., okleina dębowa jas-
na. Tel. 606 619 140 

 X Sprzedam mąkę ork-
iszową, możliwy dowóz. 
Tel. 795 765 935

 X Pompę paliwową do 
Peugeot Expert 1.9 D, 
Lucas, stan idealny. Tel. 
795 765 935

 X Opał, młodnik, rozpałka. 
Tel. 84 61 863 58 

 X Betonowe słupy en-
ergetyczne. Tel. 602 
377 913

 X Beczkę 300 l., maszynę 
do pisania zabytkową. 
Tel. 600 686 563

 X Linkę budowlaną 50 
mb. Tel. 660 358 211

 X Wagę gospodarczą do 
300 kg. Tel. 660 358 211

 X Sprzedam elektryczną 
szatkownice do kapus-
ty. Tel. 660 358 211

 X Sprzedam poroża 3 szt. 
Tel. 660 358 211

 X Sprzedam stare zegary. 
Tel. 660 358 211

 X Kompletną konstruk-
cję do piły taśmowej. 
Tel. 660 358 211

 X Knijówka z wymienny-
mi lufami, kal. 30-06, lu-
neta Meopta od 3 do 
12x50 podświetlana. 
Tel. 604 281 010

 X Kurkówka belgijska 
16x70. Tel. 604 281 010

 X Kurkówka szwedzka 
12x70. Tel. 604 281 010

 X Dryling niemiecki, kal. 
7x65x12, luneta 6x42. 
Tel. 604 281 010

 X Sztucer 550 LUX kaliber 
6,5x57, luneta Delta 
Tytanium. Tel. 604 281 010

 X Skóry z lisów, wyprawi-
one w Kurowie. Tel. 604 
281 010

 X Krzesła 6 szt., jasne obi-
cie, drewno - tico, tanio. 
Tel. 608 646 753

 X Beczki stalowe 200 l. 
Tel. 608 074 175 

 X Pompa do szamba. Tel. 
608 074 175

 X Wózek pod silnik elek-
tryczny. Tel. 608 074 175

 X Rolnicze narzędzia 
konne, zbytek. Tel. 608 
074 175

 X Maszyna Lubelka. Tel. 
608 074 175

 X Wysokie chodaki z ruter-
ka renifera z Syberii, r. 
41 - 42. Tel. 84 627 56 08

 X Wersalka czerwona kra-
ta, meble młodzieżowe, 
szafa 100 zł. Tel. 692 
658 869

 X Meble z klasą Firenze, 
komoda, witryna x2, 
szafka pod TV. Tel. 608 
646 753

 X Rozkładana kanapa - 2 
os., „amerykanka”, obi-
cie bordowe, cena 235 
zł. Tel. 608 646 753 

 X Stół dębowy rozkłada-
ny, c. 260 zł + choinka 
sztuczna gratis. Tel. 668 
101 949

 X Płyty winylowe duże i 
małe kasety magneto-

fonowe. Tel. 730 004 404
 X Akordeon Hohner Lucia 
III 96 B, kol. Kość sł., c. 
1450 zł, Z-ść. Tel. 505 
987 592

 X Sanki metalowe składane, 
używane, cena 35 zł. Tel. 
508 079 632

 X Lodówka, zamrażarka - 
3 szufladowa w bardzo 
dobrym stanie, c. 600 zł. 
tel. 603 304  853

 X Belki stropowe dł.12 m, 
tanio sprzedam, taczka 
budowlana. Tel. 603 
304 853

 X Cyrkulatka do cięcia 
drewna, konstrukcja 
metalowa, wraz z silni-
kiem, 40 m przewodu. 
Tel. 603 304 853

 X Kożuch damski - dłu-
gi dla szczupłej osoby, 
tanio. Tel. 84 627 56 08

 X Sprzedam pomnik z 
grobowcem na Cmentarzu 
Komunalnym w Zamościu 
w sektorze „C”. Tel. 697 
534 331

 X Sprzedam aloes, 7 - let-
ni, duży oraz paprocie 
duże. Kontakt wiec-
zorem. Tel. 84 627 25 30

 X Sprzedam zamrażarkę 
Gorenje, 6 - szufladową. 
Tel. 513 042 729

 X Żelazko elektryczne. 
Tel. 513 042 729

 X Blender. Tel. 513 042 729
 X Sokowirówkę Philips. 
Tel. 513 042 729
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Różne

BIOREZONANS - 
ALERGENY, 
PASOŻYTY, 

UZALEŻNIENIA 
(PAPIEROSY). 

TEL. 502 250 850

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206

22-400 Zamość

redakcja@kurierzamojski.pl
Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

Druk:  ZPR Media SA,  
ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa
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 X Telewizor Samsung. Tel. 
513 042 729

 X Spodnie na narty. Tel. 
513 042 729

 X Wyciąg budowlany. Tel. 
515 584 878

 X Kpl. nowych zaworków 
do kuchni gazowej, 
starszy typ. Tel. 84 62 
756 08

 X Oświetlenie dyskote-
kowe, kolumny głośni-
kowe. Tel. 600 686 563

 X Meble kalwaryjskie. Tel. 
600 686 563

 X Okna z demontażu plas-
tikowe. Tel. 607 934 520

 X Bojler elektryczny, 80 l., 
mało używany. Tel. 607 
934 520

 X Kredens rzeźbiony, duży, 
drewniany, jasny brąz. 
Tel. 607 934 520

 X Komplet skórzany, 3 i2, 
nierozkładany, brąz. Tel. 
607 934 520

 X Maszyna do szycia na 
pedał, bieliźniarka. Tel. 
607 934 520

 X Wersalki w dobrym st-
anie + 2 fotele. Tel. 607 
934 520

 X Sprzedam pomnik z 
grobowcem na Cmentarzu 
Komunalnym w Zamościu. 
Tel. 603 700 717., dz-
wonić po godz. 18.00. 
Tel. 603 700 717 

 X Kożuch męski, stan 
bdb., długi, brąz. Tel 84 
639 45 41

 X Szafę 2 - drzwiową oraz 
zlewozmywak kuchen-
ny. Tel. 505 914 877

 X Dachówka (ocynkowa-
na) z demontażu, wym. 
52x 75 m., siatka plecio-
na wys. 101 cm (drobne 
oczka) - 250 mb, kon-
takt wieczorem. Tel. 721 
519 896

 X Betoniarka 150 l., bez sil-
nika, koła pompowane, 
maszyny stolarskie 
(czyszczarka itp.), kon-
takt wieczorem. Tel. 721 
519 896 

 X O k n o  z e s p o l o n e 
drewniane (1780x1450, 
białe z demontażu, ta-
nio). Kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896

 X Czereśnia na pniu, ponad 
2,5 m. Kontakt wiec-
zorem. Tel. 721 519 896

 X Deska podłogowa bor-
linecka, dł. 3 mb, szer 13 
cm, gr 13 mm. 50 m kw. 
Kontakt wieczorem. Tel. 
721 519 896

 X Rury ocynkowane śr. 2”, 
płyta pilśniowa (250x125  
cm) - 10 szt. Tel. 721 
519 896

 X Saksofon Tenor srebrny. 
Tel. 662 230 035.

 X Wiertnicę spalinową z 
silnikiem”World”, nowa. 
Tel. 697 309 411

 X Silnik do pralki „Polar”, 
bio PS 663-P. Tel. 697 
309 411

 X Żyrandol 3 RAM, żarów-
ka E27, C35 zł. Tel. 579 
077 696

 X Żyrandol 5 - cio rami-
enny, żarówka E14, c. 
55 zł. Tel. 579 077 696

 X Stare radio z adapteren 
„Aida”, 150 zł, cena do 
uzgodnienia. Tel. 579 
077 696

 X Super niemiecki sto-
jak na drzewko. Tel. 605 
554 777

 X Bazarowy stół 3 m, nowy. 
Tel. 605 554 777

 X Łańcuch świetlny LED, 
kolor niebieski, 10 m. 
Tel. 605 554 777

 X Sprzęt do spawania, 
butla tlenowa, butla 

acetylenowa, palniki, 
przewody, reduktory, 
komplet. Tel. 602 180 912

 X Bojler elektryczny 100 l., 
nowy, części do Kamaza, 
nowe i używane, dętki 
900x20, ochraniacze 
nowe. Tel. 602 180 912

 X Beczki metalowe ocyn-
kowane z obręczami, 
200 l., 3 szt. na paliwo. 
Tel. 726 578 335

 X Maszynę komplet do 
prod. Trzonków z drew-
na, do łopat, szpadli, 
wideł. Tel. 726 578 335

 X Rower damkę, koła 26” 
najlepiej bez przerzutki. 
Tel. 607 825 886

 X Owies, pszenica, słoma - 
kostki, k. Zamościa, kon-
takt wieczorem. Tel. 519 
651 623

 X Chodnik strzyż, dł. 2,70, 
szer. 1,2, brąz z zielenią, 
stan bdb, tanio. Tel. 600 
444 345

 X Ubranka dziewczęce 
11 lat i chłopięce 12 lat, 
różne, stan bdb, tanio. 
Tel. 600 444 345

 X Meble pokojowe, dł. 2.70, 
wys. 2 m., buk, stan db, 
tanio. Tel 600 444 345

 X Zestaw podtynkowy 
„Grohe”+ sedes + grze-
jnik łazienkowy. Tel. 84 
638 59 08

 X Bojler używany, 50 zl, 
Galmet, Neptun, Kombi 
SWG (S) 100 l. Tel. 606 
409 171

 X Wersalkę w dobrym sta-
nie, cena 120 zł. Tel. 729 
530 118

 X Kanapę kolor turku-
sowy, cena 120 zł. Tel. 
729 530 118

 X Sprzedam belki roz-
porowe do chłodni lub 
kontenera (zabezpiec-
zenie towaru - ładunku), 
cena 50 zł/szt., alumin-
iowe i stalowe rozsu-
wane. Tel. 579 216 318

 X Pompę wody Wilo Stratos, 
para 1/9 do centralne-
go ogrzewania, cena 
550 zł, do uzgod. Tel. 
579 216 318

 X Kurtka skórzana ocie-
plana chłopięca, r. 128. 
Tel. 600 790 097

 X Sprzedam nadziewarkę 
12 kg, maszynkę do mię-
sa typu wilczek. Tel. 519 
164 058

KUPIĘ
 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 
418 969 

 X Książki o broni białej. Tel. 
512 276 720

 X Odznaczenia PCK krysz-
tałowe serce z dyplomem. 
Tel. 512 276 720

 X Wanna akrylowa nowa, 
cena 120 z ł .  Tel .  510 
268 790

 X Kupię beczkę na paliwo. 
Tel. 603 636 974

 X Kupię płyty winylowe, Tel. 
607 187 807 Wiertarkę 
Celma. Tel. 84 639 69 01

 X
 X Kupię maszynkę do mięsa 
nr 32., polską lub chińską. 
Tel. 519 164 058 

 X Kupię maszynkę do mię-
sa ręczną nr 8. Tel. 609 
091 561

 X Kupię orzechy włoskie. 
Tel. 505 545 928 

 X Poidła dla bydła, uży-
wane. Tel. 722 011 589

 X Zakupię agregat prądot-
wórczy, trójfazowy, die-
sel, jak najmniejszy Tel. 
500 204 533

 X Kupię betoniarkę bez 
silnika. Tel. 790 217 963

 X Kożuch krótki wyszywa-
ny z kapturem, r. 38-40, 
Tel. 516 532 439

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

 X Ponton na wiertarkę 
stołową lub tokarkę. 
Tel. 600 894 089

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam kozła - capa, 
2- letniego, białego, bez 
rogów, łagodny. Tel. 530 
558 450

 X Oddam małą kotkę w do-
bre ręce. Tel. 515 676 310

 INNE
 X Odstąpię działkę warzy-
wną 2,5 ar za symbol-
iczną cenę, działka 
niepłatna, dobrze zad-
bana. Tel. 660 004 114

 X Zgubiono kluczyk do 
sam. VW z pilotem. Na 
znalazcę czeka nagro-
da. Tel. 795 765 935

 X Pilnie potrzebuję meli 
kuchennych używanych, 
za  darmo.  Tel .  695 
958 316

 X Oddam tapczan jed-
noosobowy. Tel. 604 897 
651

 X Odstąpię telewizor 
starego typu, bardzo 
tanio. Tel. 603 962 136

 X Oddam gruz. Tel. 691733 
673

 X Przyjmę ziemię i gruz, ul. 
Fredry, za „Autonaprawą”. 
Tel. 505 635 746
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Salon Makijażu „Selena” oferuje:
• makijaż permanentny
• makijaż okolicznościowy
• stylizacja paznokci
• przedłużanie rzęs
• manicure, pedicure
• mezoterapia mikroigłowa

Dojazd do klienta, Płoskie 72 a, 
Tel.725 286 699 

Kupię  
orzechy  
włoskie  

Tel. 505 545 928 

Dom opieki
 Wolne miejsca

tel. 667 513 777  

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

 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

 X Samotna mama zaopiekuje 
się osobą starszą w zamian 

za zamieszkanie. Tel. 507 
231 823

 X Mężczyzna 50 lat, ubezpie-
czony w KRUS z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, pra-
wo jazdy kat. B, dyspozy-
cyjny szuka pracy. Tel. 726 
578 335 

 X Zatrudnię opiekunkę do 
osoby starszej, z możliwo-
ścią noclegu pt. I sob. Tel. 
84 639 32 34

 X Podejmę pracę zarobkową. 
Tel. 605 662 153

 X Mogę sprzątać, myć okna, 
solidnie. Tel. 731 808 089

 X Podejmę pracę jako opiekun-
ka osoby starszej  (mam do-
świadczenie). Tel.600 230 819

 X Potrzebna pani do opieki z 
zamieszkaniem, 15 km od 
Zamościa. Tel 84 611 21 48, 
503 702 036

PRACA

 X Kawaler 50 lat pozna Panią 
do 55 lat, może być wdo-
wa. Tel. 695 958 316

 X Komandos z 6-tej bryga-
dy powietrzno - desanto-
wej na rencie wojskowej, 
(służyłem w czerwonych 
beretach), lat 50, zwiąże 
się na stałe z kobietą, któ-
ra 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, uczci-
wego, 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

 X Kawaler 35 lat 180 cm, śred-
niej budowy poszukuje pan-
ny bez dzieci w wieku od 30 
do 40 lat z Zamościa i oko-
lic. Tel. 724 553 632

 X Kawaler po 40-tce pozna 
panią. Cel znajomości: ma-
trymonialno-towarzyski. 
Tel. 723 923 911

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

TOWARZYSKIE

CUKIERNIK
samodzielne pieczenie "domowych" ciast

umowa o pracę, elastyczny grafik  
wymagania:   

ukończony 30 r.ż.
możliwość rejestracji  
w zamojskim Urz. Pr. 



Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Pojawi się nowa, bardzo kusząca propozycja zawodowa. Jeżeli podejmiesz decyzję o od-
mianie swojego życia, to na pewno nie będziesz żałować. Ale musisz działać szybko.

Byk (20.04-20.05)
Byki prowadzące własne firmy powinny baczniej przyjrzeć się swoim pracownikom. Jeżeli
chcesz zmienić pracę, to słuchaj i obserwuj otoczenie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Sporo zamieszania. Należy działać rozważnie, a niektóre sprawy przeczekać. W sferze fi-
nansowej dużo pracy. W tych dniach możesz podpisać nowe umowy, jeżeli masz zamiar
zmienić pracę.

Rak (22.06-22.07)
Raki w tym tygodniu zostaną docenione. Będziesz czuł się bardzo dobrze w gronie osób
z którymi pracujesz. Należy pamiętać, że w pojedynkę nie wiele możesz zdziałać.

Lew (23.07-22.08)
Szykują się jakieś zmiany w życiu Lwa. Nie akceptuj jednak wszystkiego bezkrytycznie.
Spróbuj wynegocjować większą niezależność, bo wiele zależy od Ciebie.

Panna (23.08-22.09)
W tym tygodniu możesz otrzymać propozycję wyjazdu. Powiązane to jest ze zmianą pracy.
Sprawa wymaga przemyślenia, ale nie można niczego odkładać w czasie.

Waga (23.09-22.10)
Waga będzie tryskała pomysłami. Zainteresuje się Tobą ktoś, kto może mieć wpływ
na dalszą karierę. Ale na efekty musisz poczekać. Dlatego wskazana będzie cierpliwość.

Skorpion (23.10-21.11)
Udany tydzień dla Skorpiona, który zagra w LOTTO, a także dla tego, który szuka pracy.
Zmiany jakie zaczynają się pojawiać, będą miały wpływ na wszystko.

Strzelec (22.11-21.12)
Niewielkie zamieszanie w sferze zawodowej, które potrafisz zażegnać. Od Twojej dyplo-
macji będzie zależało czy dojdziesz do porozumienia.

Koziorożec (22.12-19.01)
Pomyślny tydzień jeśli chodzi o wygrane na loteriach, a także dla tych Koziorożców, które
szukają pracy i mają zaległe egzaminy.

Wodnik (20.01-18.02)
Wodnik musi uzbroić się w cierpliwość. Sprawa wcześniej rozpoczęta ma szansę zakoń-
czyć się pomyślnie, ale trzeba przeczekać. Możesz spać spokojnie. Wszystko jest na do-
brej drodze.

Ryby (19.02-20.03)
Ryby mogą spodziewać się awansu, a w związku z tym i podwyżki. W końcu ktoś doceni
Twoje pomysły i umiejętności. Możliwa jest podróż służbowa, która może mieć wpływ
na dalszą karierę zawodową.
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Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzy-

żówki #18, 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 
rozwiązania. 

Rozwiązanie krzyżówki #16: „Lira Nerona była kamertonem”. Zwy-
cięzcą jest Pan Jan Cieplechowicz z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę 
wyślemy pocztą.          

HOROSKOP 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 #31, 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 ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie 

krzyżówki #29: „Wiedza nie ma właściciela”. Zwyciężyła 
Pani Danuta Jaworska z Chomęcisk. Gratulujemy, 

nagrodę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

 ● Wtorek, 1.08.2017, od godz. 16.00: Wędrująca 

Estrada, Osiedle Nowe Miasto (boisko za ga-

rażami Lege Artis),

 ● Środa, 2.08.2017, od godz. 16.00: Wędrująca 

Estrada, Osiedle Partyzantów (Ogródek 

Jordanowski),

 ● Czwartek, 03.08.2017, od godz. 16.00: 

Wędrująca Estrada, Osiedle Zamczysko (za 

świetlicą osiedlową ul. Obronna 15),

 ● Czwartek, 03.08.2017, od godz. 19.00: Muza 

na Kwadracie „Szeptem” Barbara Rabiega i 

Waldemar Kondraciuk – Rynek Wielki,

 ● Piątek, 4.08.2017, godz. 12.00: Mistrzostwa 

Polski Juniorów w Łucznictwie – OSIR, ul. 

Królowej Jadwigi 8,

 ● Piątek, 4.08.2017, godz. 17.00: otwarcie 

wystawy „ Poeta i Notariusz Bolesław Leśmian 

w Zamościu” – Galeria Rzeźby prof. Mariana 

Koniecznego w Zamościu, ul. Łukasińskiego 2b,

 ● Sobota, 5.08.2017, godz. 13.30: wykład 

„Operacja komarowsko-zamojska. Mało znane 

fakty w kontekście Bitwy Lwowskiej 1920” – 

Muzeum Arsenał, ul. Zamkowa 2,

 ● Niedziela, 06.08.2017, godz. 8.00-20.00: Festiwal 

„Stolica Języka Polskiego” w Zamościu – Rynek 

Wodny, Kazamata Zachodnia Bastionu II, Arsenał, 

Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej, Mykwa,

 ● 11-12.08.2017: „Zamość na Okrągło” – 

Rynek Wielki,

 ● Sobota 11.08.2017, godz. 19.00: Koncert Red 

Lips – Rynek Wielki,

Jeżeli chcesz poinformować naszych Czytelników o ciekawym wydarzeniu w Zamościu lub okolicy, napisz na adres: 
redakcja@kurierzamojski.pl 

KALENDARZ 
NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  
Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206

22-400 Zamość
   e-mail: 

redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 
Tomasz Krywionek

ul. Staszica 35
reklama@kurierzamojski.pl

tel.: 730 210 777

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo 
do publikowania danych osobowych laureatów 
konkursów i krzyżówek.
Nakład: 7 000 szt.

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

DTP i Grafika:

vil

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #7, 
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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www.wurex.eu
biuro@wurex.eu
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Atrakcyjną nagrodę 
książkową za roz-
wiązanie krzyżów-

ki ufundowała „Księgarnia 
na Solnym”, mieszcząca się 
przy ulicy Solnej 3 w Zamo-
ściu. Rozwiązanie krzyżówki 
#5: „Wiedza nie ma właścicie-
la”. Upominek otrzyma Pani 
Ewa Rzemieniak. Gratulu-
jemy, książkę można ode-
brać w Redakcji - Staszica 35.


