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4,92zł 5,07zł

MZK ul. Lipowa 5

2,35zł

LPG

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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Myśliwi dla PSONI
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• Środa, 27 marca, godz. 17.00: Zebranie mieszkańców Osie-
dla Karolówka - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Prusa 10,

• Piątek, 29 marca, godz. 17.00: Zebranie mieszkańców Osie-
dla Majdan - Zespół Szkół Katolickich, ul.Sikorskiego 11,

• Piątek, 29 marca, godz. 10.30: IV Festiwal Piosenki Patrio-
tycznej pod hasłem „Nasze Małe Ojczyzny” w ZDZ - Zakład 
Doskonalenia Zawodowego, ul. Peowiaków 3,

• Sobota, 30 marca, godz. 18.00: mecz MKS Padwa Zamość - 
PWSZ Tarnów - Hala OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8,

• Poniedziałek, 1 kwietnia, godz. 9.00: Zamojskie EduTargi - 
OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8,

• Sobota, 13 kwietnia, godz. 20.00: Misterium Męki Pańskiej 
- Amfiteatr,

• Niedziela, 14 kwietnia, godz. 9.00: Kiermasz Wielkanoc-
ny - Rynek Wielki,

• Niedziela, 14 kwietnia, godz. 19.30: Oratorium Terezjańskie 
Zbigniewa Małkowicza - Kościół pw. św. Michała w Zamościu,

• Czwartek, 25 kwietnia, godz. 15.00: koncert Laureatów XII 
Przeglądu Poezji Śpiewanej poświęcony twórczości Marka 
Grechuty - Klub Batalionowy w Zamościu,

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

Kalendarz 
najbliższych wydarzeń:

14 571,50 zł - to kwota darowizny, jaką 
przekazał Zarząd Okręgowy Polskie-
go Związku Łowieckiego w Zamościu 
na rzecz Stowarzyszenia PSONI Ko-
ło w Zamościu. Pieniądze te zebrano 
podczas V Kresowego Charytatywne-
go Balu Myśliwskiego.

W trakcie balu, który odbył się 2 marca 
w Hotelu „Koronny” w Zamościu przepro-
wadzono aukcje charytatywne na rzecz 
Stowarzyszenia PSONI Koło w Zamościu. 
Zebrane podczas imprezy środki zostaną 
przeznaczone na budowę placu zabaw 
dla podopiecznych stowarzyszenia - dzie-
ci z niepełnosprawnością intelektualną.

W piątek, 22 marca w siedzibie PSO-
NI Koło w Zamościu odbyło się uroczy-
ste wręczenie darowizny. - Od wielu lat 
współpracujemy z waszym stowarzysze-
niem. Te środki są dla Was, mam nadzieję, 
że spożytkujecie je zgodnie z waszymi po-
trzebami i że uśmiech zawsze będzie go-
ścił na waszych twarzach - zwrócił się do 
władz oraz podopiecznych Stowarzysze-
nia, Wojciech Adamczyk - Prezes Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Zamościu i przekazał symbolicz-
ny czek opiewający na kwotę 14 571,50 zł.

W uroczystości uczestniczył także 
m.in. Prezydent Andrzej Wnuk, który był 
honorowym patronem balu, Przewodni-
czący Rady Miasta Zamość Piotr Błaże-
wicz oraz Monika Zawiślak, koordyna-
tor edukacji przyrodniczej przy ZO PZŁ 
w Zamościu.



38200  LIKE!   Dział reklamy: tel. 730 210 777 3
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Będą utrudnienia w ruchu!

Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebu-
dowa ul. Okrzei w Zamościu. Remontowany bę-
dzie odcinek od ul. Piłsudskiego do mostu na 

rzece Łabuńce. W związku z tym, kierowcy napotkają 
w tym miejscu na utrudnienia.

Jak informuje wykonawca inwestycji - Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych - w czasie prowadzonych prac, ruch będzie się  

odbywał wahadłowo. Nowa organizacja ru-
chu zacznie obowiązywać najprawdopodob-

niej po 25 marca.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę nowej konstruk-
cji jezdni, budowę obustronnych chodników dla pieszych, 
budowę ścieżki rowerowej, przebudowę zatok autobuso-
wych, budowę sieci oświetlenia ulicznego, oznakowanie 
pionowe i poziome ulicy.

Do obsadzenia jest fotel dyrekto-
ra Wydziału Kultury i Sportu oraz 
dyrektora Wydziału Ewidencji 

Kierowców i Pojazdów.

Na obu stanowiskach wymagane jest 
m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, 
co najmniej 5-letni staż pracy, znajomość 
ustaw związanych z pracą w poszczegól-
nych wydziałach, nieposzlakowana opinia. 
Nabory zakończono 25 marca..

Szukają dyrektorów
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Facebook do 500 000 użytkowników tygodniowo

„Carmen” na „Stylowym” ekranie

Wylądowały na podium!

Obustronna edukacja

Nie wypalaj! Nie zabijaj!

Będą szczepić lisy

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciw-
ko wściekliźnie będzie prowadzona na terenie 
woj. lubelskiego w dniach 25 marca – 3 kwiet-
nia 2019. Szczepionka będzie zrzucana z sa-
molotów. Lubelski Wojewódzki Lekarz Wete-
rynarii apeluje o zachowanie ostrożności i nie 
wypuszczanie na wolność zwierząt domowych.

Szczepionka będzie zrzucana w ilości 20 – 30 
dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, 
pola, łąki, z pominięciem terenów zabudowanych.

- Dawkę szczepionki stanowić będzie blister alu-
miniowo – plastykowy wielkości ok. 3 cm, zawierają-
cy szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym 
zapachu – tłumaczy Paweł Piotrowski Lubelski Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii i ostrzega, że szcze-

pionki nie wolno dotykać. Apeluje także, by przez 
dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie pusz-
czać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do 
miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

- Jeżeli szczepionka dostanie się do ust, oczu, no-
sa lub dojdzie do skaleczenia skóry należy niezwłocz-
nie skontaktować się z lekarzem. Także każdy kontakt 
zwierząt domowych należy zgłosić lekarzowi wete-
rynarii – informuje Paweł Piotrowski.

Termin akcji może ulec zmianie z powodu nie-
korzystnych warunków atmosferycznych, informa-
cje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie: 
www.wiw.lublin.pl.

■

Centrum Kultury Filmowej „Sty-
lowy” w Zamościu zaprasza 
na retransmisję „Carmen” 

z The Metropolitan Opera. Hiszpań-
skie rytmy, słynne melodie haba-
nery, seguidilli i kupletów toreado-
ra czynią z dzieła Georges'a Bizeta 
wielki operowy przebój. Tym razem 
polscy widzowie skoncentrują swo-
ją uwagę nie na postaci tytułowej, 
ale na Micaëli i Don Josém, w któ-
rych role wcieli się operowe mał-
żeństwo: Aleksandra Kurzak i Ro-
berto Alagna. Metropolitan Opera 
już dwa razy włączyła operę Bizeta 
do programu transmisji, bo to tytuł 
cieszący się największą popularno-
ścią wśród widzów zgromadzonych 
w salach kinowych całego świata. 
Retransmisja „Carmen” w CKF Sty-
lowy odbędzie się 4 kwietnia 2019 
o godz. 18:00.

Ognista Cyganka Carmen sa-
ma wybiera sobie kochanków, a jej 
uroda i temperament nie pozwalają 
żadnemu mężczyźnie przejść obok 
niej obojętnie. Oficer Don José po-
maga jej uciec z aresztu i przeżywa 
chwile szczęścia u jej boku, choć 
przez to staje się dezerterem i ban-
dytą. Gdy zostaje w końcu odrzuco-

ny przez niestałą w uczuciach Car-
men, zabija ją.

Bilety: 35 zł (ulg.) /40 zł (norm.) 
do nabycia w  kasach CKF Sty-
lowy w Zamościu, ul. Odrodze-
nia 9, tel. 84 639 23 13 lub online:  
www.stylowy.net.

■

Każdego roku w okresie wiosennym, straża-
cy w całym kraju walczą z „palącym” pro-
blemem jakim jest wypalanie suchych traw. 

W 2018 r. na terenie powiatu zamojskiego wystą-
piły 104 pożary traw i nieużytków.

- Pamiętać należy, że ubiegłoroczna wiosna była 
„mokra”, co nie sprzyjało powstawaniu pożarów su-
chych traw. Od początku 2019 roku wystąpiło już 51 
tego typu zdarzeń, z których 7 to pożary tzw. śred-
nie o powierzchni przekraczającej 1 ha oraz 1 po-
żar duży (Dub 4 marca, gdzie spaleniu uległo 20 ha). 
Jak do tej pory zdarzenia nie wyrządziły większych 
szkód, straty w wysokości 1 tys. zł odnotowano je-
dynie przy pożarze w Szczebrzeszynie w dniu 28 lu-
tego, gdzie spaleniu uległo 7 ozdobnych tuj. Dosyć 
często pożary suchych traw stanowią zagrożenie dla 
zabudowań oraz obszarów leśnych.– mówi mł. bryg. 
Andrzej Szozda oficer prasowy Komendy Miejskiej 
PSP w Zamościu i dodaje, że wypalanie suchych 
traw, narusza przepisy ustawy o ochronie przyro-
dy, ustawy o lasach, kodeksu wykroczeń - grożą 
za to sankcje karne.

- W przypadku, gdy wypalanie traw stanowi za-
grożenie dla wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów, 
sprawcę można ukarać kwotą nawet 5000 zł - przestrze-
ga oficer prasowy KM PSP.

Pożary traw z uwagi na swój charakter i zazwy-
czaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków. 
Strażacy, biorący udział w gaszeniu pożarów traw na 
łąkach i nieużytkach, mogą w tym samym czasie być 
potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludz-
kiego w innym miejscu.

- Apelujemy o rozwagę przy posługiwaniu się ogniem 
otwartym, chciejmy sami zadbać o bezpieczeństwo w tym 
obszarze - odaje rzecznik zamojskiej straży.

Międzynarodowa Federa-
cja Lotnicza (FAI) ogłosi-
ła w grudniu 2018 roku 

Konkurs Młodych Artystów FAI na 
rok 2019. Głównym celem konkur-
su jest promocja sportu lotnicze-
go oraz lotnictwa i astronautyki.

Konkurs Młodych Artystów 
FAI, to międzynarodowy konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 17 lat. Każde pań-
stwo członkowskie FAI organizu-

je i sponsoruje konkurs w swoim 
kraju, a prace laureatów z danego 
kraju wysyłane są do siedziby FAI 
w Lozannie i tam oceniane przez 
Międzynarodowe Jury.

W celu zainspirowania młodych 
artystów Międzynarodowa Komisja 
Edukacji Lotniczej i Kosmicznej FAI 
CIEA określa co roku inny temat zwią-
zany ze sportem lotniczym i lotnic-
twem ogólnym. Tegoroczny temat 
brzmiał - „Moje marzenie o lataniu”.

Dzieci z naszego regionu od 
trzech lat biorą udział w tym kon-
kursie. W tym roku jesteśmy w czo-
łówce. Pierwsze miejsce zajęła Lena 
Wołoch ze stowarzyszenia Drukar-
nia Wyobraźni, drugie – Wiktoria Za-
mojtel z Osiedlowego Domu Kultu-
ry Okrąglak, wyróżnienie otrzymała 
Kinga Mazur z Drukarni Wyobraźni. 
Opiekunem artystycznym dziew-
cząt jest Maria Śliczniak.

Serdecznie gratulujemy i cze-
kamy na wyniki z Lozanny!

W zamojskim ZOO pojawiły się nowe ta-
blice dydaktyczne - zgadywanki, z któ-
rych osoby odwiedzające ZOO mogą 

dowiedzieć się m.in. tego, do jakiego zwierzęcia 
należą uwiecznione na fotografii odchody.

Oprócz tablicy „Czyja to kupa?”, w zoo znajdzie-
my także równie ciekawą tablicę „Kto mnie zje?”, 
ukazującą posiłki poszczególnych zwierząt (są tam 
m.in. młode myszy, larwy owadów czy dżdżownice).

„Zoo to nie tylko zwierzątka, wybiegi, miejsce 
rekreacji... to także miejsce edukacji, o którą zabie-
gamy... hmm... czasami w niekonwencjonalny spo-
sób :) Lokalizacja tablic w pobliżu punktów gastro-
nomicznych najzwyczajniej... przypadkowa ;-)” - tak 
władze zamojskiego ogrodu zoologicznego w humo-
rystyczny sposób skomentowały nowe tablice edu-
kacyjne, z których, jak podkreślają, są bardzo dumni.

Adriana Różańska, podopieczna Młodzie-
żowego Domu Kultury im. Kornela Maku-
szyńskiego w Zamościu zajęła I miejsce w 

kategorii wokalnej w IX Wojewódzkim Konkursie 
Artystycznym „7. TALENT”.

Konkurs organizowany przez VII Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie, odbywał 
się w dniach 15-16 marca 2019 r.

Konkurencja była spora. W tym roku w konkursie 
wzięło udział osiem zespołów muzycznych, cztery du-
ety muzyczne, 44 wokalistów, dziewięciu instrumen-
talistów i sześć grup tanecznych.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastą-
pi podczas koncertu galowego, który odbędzie się 28 
marca 2019 r. o godz. 10. 00 w Studio im. Budki Suflera 
w Rozgłośni Radio Lublin. Adrianę do konkursu przygo-
tował nauczyciel MDK Zamość - Paweł Kołodziejczyk.

To nie pierwszy sukces młodej Solistki. O osią-
gnięciach wokalnych Adriany pisaliśmy wielokrotnie 
na naszych łamach. Gratulujemy i życzymy kolejnych!

Utalentowana 
wokalistka

Gr. 1, 2 miejsce – Wiktoria Zamojtel

Fot. Andrzej Szumowski (MDK Zamość)
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Obchodzony od 1999 ro-
ku Międzynarodowy 
Dzień Poezji – miał 21 

marca swój recytatorski epizod 
w gminie Sitno. Święto zbiegło 
się w tym roku z 210. rocznicą 
urodzin Juliusza Słowackiego 
i 170. rocznicą śmierci poety. 
Aby połączyć te wszystkie wy-
darzenia Centrum Kultury z Bi-
blioteką w Sitnie zorganizowa-
ło Gminny Konkurs Recytatorski 
pt.: „Poezja Juliusza Słowackie-
go”. W poetyckie szranki stanęło 
22 uczniów ze wszystkich szkół 
z terenu gminy. Komisja konkur-
sowa w składzie Danuta Zwoliń-
ska (Książnica Zamojska), Iwona 
Bednarska-Dec (filia bibliotecz-
na w Cześnikach) i Piotr Piela (Bi-
blioteka Publiczna Gminy Łabu-
nie) wyłoniła zwycięzców:

Nagrody otrzymali:

1 miejsce - Tymon Kalbarczyk, 
2 miejsce - Oliwia Basaj, 
3 miejsce - Martyna Lipiec.

Wyróżnienia zdobyli: 

Paweł Łygas, 
Mateusz Kostrubiec, 
Joanna Karska.

Słodkie upominki otrzyma-
li wszyscy uczestnicy konkur-
su. To bardzo dobry pomysł, 
bo trzeba mieć wielką odwa-
gę, by mierzyć się w XXI wie-
ku z twórczością Słowackiego, 
który – jak głoszą podręczniki 
„wielkim poetą był”. Podzięko-
wania otrzymali także nauczycie-
le – za przygotowanie uczniów 
do mistrzowskich interpretacji 
i różnorodny (nie podręczniko-
wy) wybór tekstów. 

Dziękuję Paniom Danucie 
Wrotniak (Kierownik Bibliote-
ki w Sitnie) i Agnieszce Grzesiuk 
(Dyrektor Centrum Kultury w Sit-
nie) za zaproszenie i serdeczne 
przyjęcie. 

Piotr Piela 
■

zgłoś się na bezpłatny, niezobowiązujący trening próbny już dziś
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W DOBRYM NASTROJU
 I WYŚMIENITEJ FORMIE NA LATORecytowali Słowackiego

„Tego lata chciałabym nosić prze-
wiewne sukienki i koszulki, pod któ-
rymi nie odznaczają się wałeczki 
tłuszczu”.  Z takim zamiarem Jo-
asia dołączyła przed czterema ty-
godniami do Mrs.Sporty Zamość. 
Od tego czasu trenuje w swoim klu-
bie trzy razy w tygodniu przez 30 
minut. Cieszą ją pierwsze widoczne 
efekty: pasek od spodni przestał 
wpijać się w brzuch, skóra jest ję-
drniejsza, a ona sama jest w 100% 
zadowolona ze swojego wyglądu.

SKUTECZNOŚĆ  
OD PIERWSZEJ  MINUTY

„Koncepcja Mrs.Sporty jest tak 
skuteczna, ponieważ ćwiczymy ca-
łe ciało, a trening wspieramy odpo-
wiednim odżywianiem, więc nasza 
tkanka tłuszczowa nie ma szans ” – 
wyjaśnia właściciel klubu Mrs.Spor-
ty Zamość Dariusz Wojtkowski. Roz-
wój mięśni odbywa się łagodnie, ale 
przynosi  trwałe rezultaty. W ten spo-
sób nakręca się pozytywna spirala: 
mięśnie „żywią się" zapasami tłusz-
czu i to nie tylko podczas treningu, 
ale również po zakończeniu wysił-
ku fizycznego. Dzięki  temu można 
normalnie jeść, utrzymując prawi-
dłowy bilans kaloryczny i zmniejsza-
jąc ryzyko wystąpienia efektu jojo. 

BADANIA POTWIERDZAJĄ  
UNIWERSALNOŚĆ   

FEKTÓW TRENINGOWYCH

Najnowsze badania Instytutu 
Profilaktyki i Rehabilitacji w Kolo-

nii potwierdziły skuteczność trenin-
gu Mrs.Sporty. Uczestniczki bada-
nia w ciągu trzech miesięcy straciły 
średnio po 3 cm w pasie. To ozna-
cza, że podczas najbliższych zaku-
pów będą mogły kupić sukienkę 
o jeden, a może nawet dwa rozmia-
ry mniejszą. Poza tym znacznie po-
prawiła się wydolność ich organizmu 
oraz gibkość. Ogólnie rzecz biorąc, 
eksperci udowodnili uniwersalność 
efektów osiąganych dzięki trenin-
gowi Mrs.Sporty oraz jego pozy-
tywny wpływ na zdrowie.

PRAWIDŁOWO  ZBILANSOWANA  
DIETA  ZAPOBIEGA  

WIOSENNEMU  ZMĘCZENIU 

Aby wzmocnić pozytywny efekt 
treningów, Joasia  skorzystała z po-
rad dotyczących prawidłowo zbilan-
sowanego żywienia. „Mam napraw-
dę dużo energii, od kiedy stosuję 
się do zaleceń żywieniowych Mrs.
Sporty. W tym roku zupełnie nie 
odczuwam objawów wiosennego 
zmęczenia".

TRENER OSOBISTY MOTYWUJE

Joasia jest zachwycona, ponie-
waż  treningi w klubie Mrs.Sporty 
nie tylko przynoszą efekty, ale naj-
zwyczajniej w świecie sprawiają  jej 
dużo radości. „Moja trenerka towa-
rzyszy mi od pierwszego dnia, pod-
czas wykonywania wszystkich ćwi-
czeń. Motywuje mnie, kiedy mam 
słabszy dzień, i dokładnie odnoto-
wuje  moje  postępy" - wyjaśnia za-

dowolona Joanna. „Poza tym tre-
ningi są urozmaicone, dlatego 30 
minut upływa mi zawsze bardzo 
szybko”. To oczywiste, że znalazła 
dla Mrs.Sporty stałe miejsce w swo-
im planie dnia, między pracą a ży-
ciem rodzinnym.

NOWA RADOŚĆ ŻYCIA  
DODAJE ZAPAŁU

Joanna cieszy się na wizy-
tę w swoim ulubionym butiku, na 
przymierzanie nowych sukienek 
i bluzek oraz z radością oczekuje 

pierwszych słonecznych dni. Pla-
nuje  też  letni urlop: „W tym roku 
wreszcie wybierzemy się nad mo-
rze. Teraz bez obaw myślę o po-
kazaniu się na plaży w kostiumie 
kąpielowym".

ZADZWOŃ TERAZ:
tel. 690 022 632 

Klub Mrs.Sporty Zamość
ul. Reja 21
DH Tomasz
www.mrssporty.pl
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Promocja na instalacje fotowoltaiczne – EKOZAMBUD
Ceny prądu rosną w zastraszającym 

tempie. Jedyną możliwością za-
bezpieczenia domowego budże-

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

Zalety instalacji fotowoltaicznych to: 

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

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

• koszty inwestycji szybko się 
zwracają,

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

Polski system opustów dla insta-
lacji prosumenckich (prosument to 
jednocześnie producent i konsument 
energii elektrycznej) jest odmianą po-
pularnego w Stanach Zjednoczonych 
net-meteringu, czyli systemu umożli-
wiającego rozliczenie wyprodukowa-
nej i wprowadzonej do sieci publicznej 
energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, 
że prosument może wprowadzić nad-
miar wyprodukowanej przez siebie ener-
gii do sieci, a po jakimś czasie ją ode-
brać. Przykładowo energię wytworzoną 
i wprowadzoną do sieci w lipcu moż-
na odebrać w grudniu. Ustawa o OZE 
przewiduje, że nadwyżka energii mo-
że być magazynowana w sieci publicz-
nej przez okres 365 dni, a jej odbiór od-
bywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, 

że możemy pobrać 80% energii wpro-
wadzonej przez nas do sieci publicz-
nej. Rozwiązanie takie nazywane jest 
bilansowaniem rocznym energii elek-
trycznej. Zmiana instalacji elektrycznej 
nie jest potrzebna. System fotowoltaicz-
ny wpinamy do już istniejącej instala-
cji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. 
Funkcjonalność sieci elektrycznej jest 
zachowana z tą różnica, że posiadamy 
dodatkową mikroinstalację do produk-
cji prądu. Producenci paneli fotowolta-
icznych oferują zazwyczaj gwarancję na 
sam produkt oraz na zachowanie okre-
ślonej mocy. W wypadku gwarancji na 
panele, wynosi ona najczęściej 10 lat. 
Dla porównania, gwarancja oferowa-
na przez producentów małych turbin 
wiatrowych wynosi tylko 3-5 lat. Syste-
my fotowoltaiczne to instalacje pozba-
wione części ruchomych, zatem beza-
waryjne i bardzo trwałe. Szacuje się, 
że panele są w stanie efektywnie pro-
dukować prąd przez co najmniej 30 lat. 

Brytyjscy specjaliści podają, że obec-
nie uruchamiane instalacje fotowolta-
iczne obecnie będą mogły działać 40-50 
lat. Falowniki to urządzenia, które mają 
ogromny wpływ na efektywność pra-
cy instalacji. Wybór falownika spraw-
dzonego wytwórcy będzie gwarancją 
prawidłowego funkcjonowania syste-
mu fotowoltaicznego. Większość produ-
centów dobrych falowników przezna-
czonych do instalacji fotowoltaicznych 
przewiduje 5-letnią gwarancję na swo-
je produkty, jednak producenci najlep-
szych falowników udostępniają klien-
tom możliwość przedłużenia gwarancji 
za niewielką opłatą, ponieważ są pew-
ni bezawaryjności swoich produktów. 
Cenieni producenci przeprowadzają te-
sty falowników pod kątem odporności 
na skrajną temperaturę i inne czynniki 
atmosferyczne. W praktyce zatem, do-
bry i odpowiednio eksploatowany fa-
lownik może pracować bardzo długo, 
bo nawet 30-35 lat. Ogniwa słonecz-

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

FOTOWOLTAIKA 3999 ZŁOTYCH ZA KW

WOG z patronem

Decyzją Ministra Obrony Narodo-
wej 32 WOG w Zamościu otrzymał 
imię Hetmana Wielkiego Koron-

nego Jana Zamoyskiego.

W poniedziałek, 18 marca odbyła się 
uroczysta zbiórka z udziałem komendanta 
ppłka Jerzego Muzyki oraz kadry i pracow-
ników resortu obrony narodowej 32 WOG.

- Podczas zbiórki odczytano decyzję 
Ministra Obrony Narodowej w sprawie na-
dania imienia patrona i przyjęcia wyróżnia-
jącej nazwy dla naszego oddziału gospodar-
czego. Decyzją Szefa MON z dnia 5 marca 
2019 roku 32 Wojskowy Oddział Gospo-
darczy otrzymał imię Hetmana Wielkiego 
Koronnego Jana Zamoyskiego oraz przy-

jął wyróżniającą nazwę „Zamojski” - infor-
muje Katarzyna Figura, Rzecznik Prasowy 
32. Wojskowego Oddziału Gospodarcze-
go w Zamościu.

Podczas uroczystości zostały również 
wręczone medale, puchary oraz dyplomy 
zawodnikom reprezentującym 32 WOG 
w Mistrzostwach 3 Regionalnej Bazy Logi-
stycznej w Nisku.

- Nasi reprezentanci wywalczyli I miej-
sce indywidualnie i grupowo w strzelaniu 
z broni etatowej i III miejsce indywidualne 
w biegu przełajowym na dystansie 3000 
m. - dodaje Katarzyna Figura. 

Uczniowie i nauczycie-
le Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 

5 w Zamościu 19 marca uczci-
li imieniny patrona placówki, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Z tej okazji odbył się w szko-
le apel upamiętniający patrona, 
po którym społeczność szkolna 
udała się pod pomnik Marszałka 

Józefa Piłsudskiego, znajdujący 
się na terenie zamojskich Koszar.

Uroczystości wtórował 
również szkolny zespół wokal-
ny „Canto” pod opieką Małgo-
rzaty Borys-Tur, który zaśpiewał 
„Pieśń Legionów”. Okolicznościo-
we przemówienie pod pomni-
kiem wygłosił Jerzy Zacharow 
ze Stowarzyszenia Piłsudczyków.

 Uczcili imieniny Marszałka

W sobotę, 30 marca Zamość po 
raz kolejny przyłączy się do 
międzynarodowej akcji orga-

nizowanej przez WWF - Godzina dla Ziemi.

W tym dniu o godzinie 20:30 miliony lu-
dzi na całym świecie zgaszą światło podczas 
symbolicznej Godziny dla Ziemi, aby w ten 
sposób wyrazić troskę o przyszłość środowi-
ska naturalnego. W tym roku w Polsce akcja 
odbędzie się pod hasłem #nieniszczedomu.

Zgasną światła



Włóczy się człowiek od czasu 
do czasu dokąd oczy ponio-
są i nogi pozwolą – zwłaszcza 

kiedy świadomość bezsensowności „ży-
ciowego” pędu bierze górę nad wyższą 
koniecznością tegoż, bo każdy cel jakiś 
jednak ma… Wędruję zatem po ścieżkach, 
po dróżkach, szlakiem, polem, lasem… 
samemu lub w towarzystwie… trafia się 
często po drodze umęczony Chrystus 
przydrożny i Maryja zawsze skupiona, tu 
i ówdzie inny świątek bezgłowy. Trafiają 
się świątynie różnego obrządku i w róż-
nym stanie zaniedbania (choć zadbanych 
też nie brakuje), przemknie jakiś zwierz, 
ptak zaśpiewa, człowieka nawet czasem 
człowiek spotka, niestety częściej ślady 
po nieludziach… śmieci…

Rodzime wspomnienia potyczek puł-
ków 45. i 50 z konną armią Siemiona Budion-
nego w Ruszowie i Łabuńkach stanowiące 
obowiązkowe punkty na Gminnym Szlaku 
Śladami Miejsc Pamięci z poprzedniego nu-
meru to początek cyklu [systematycznego 
mam nadzieję], w którym nie naukowość, 
ani też odkrywczość (choć mogą się zda-
rzyć) będzie wiodła prym, a chęć podzie-
lenia się z Państwem własną pasją, myślą…

Tym razem zapraszam do Kniazi (wedle 
internetowej odmiany te „lubyckie” tak się 
właśnie w dopełniaczu odmieniają, ale [co 
ciekawe] te „susieckie” Kniazie jako część 
wsi Łosiniec mają w tymże przypadku for-
mę Kniaziów). [Mógłbym jeszcze zaprosić 

Państwa do Kniazia, ale to już byłoby lo-
kowanie produktu - choć sklep u Kniazia 
przy Parkowej 11 polecam]. Szczęśliwie 
miejscownik jest bezdyskusyjny, a o cer-
kiew w Kniaziach tu chodzi. Ona to choć 

– ruina – wzrok przyciąga, kusi, niepokoi, 
nastraja refleksyjnie, a nawet gra w filmie 

– „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego 
z Kotem, Szycem i Joanną Kulig. Tak gra, 
że o Oskarach wspominano – szczęśliwie 
już po fali oczekiwań… przeszła i nawet 
nóg nie umoczyła… i dobrze, bo pewnie 
by zadeptali…a tak ubłocą. Dość przypo-
mnieć inną Roztoczańską Perłę mianowi-
cie – Szumy na Tanwi i zwały (może wy-
olbrzymiam nieco) śmieci. Ekipa filmowa 
też pozostawiła po sobie nieco bałaganu… 
może nawet dopełniła dzieła zniszczenia, 
ale nie mnie oceniać.

Świątynia - nie oparła się działaniom 
wojennym [trafiona pociskiem, podpalo-
na], w latach wolności i swawolności popa-
dła w niełaskę miejscowych (młodych i nie-
świadomych) i choć dawała schronienie, to 
już nie dach nad głową, była wielokrotnym 
świadkiem sacrum i profanum - stoi wciąż 

dumna i otwartymi drzwiami zaprasza do 
środka, choć tabliczka na zewnątrz – teren 
prywatny, wstęp wzbroniony – zatrzymuje 
na chwilę. Jest jeszcze parawanowa dzwon-
nica z trzema arkadami – pomiędzy który-
mi hula już tylko wiatr, a dźwięk dzwonów 
przestał chyba bić razem z sercami pogrze-
banych na przyległym cmentarzu zdob-
nym w krzyże z bruśnieńskiego warsztatu.

Na tablicy przed cerkwią czytamy: 
„Ukraińska greckokatolicka cerkiew pw. 
św. męczennicy Paraskewii we wsi Luby-
cza-Kniazie. Świątynia została zbudowana 
w latach 1798-1806 (architekt Semen Tar-
nawskyj). W cerkwi umieszczono ikono-
stas z XVII w. we włoskim stylu oraz ikonę 
Jezusa Chrystusa z XVI w. Polichromie zo-
stały wykonane w 1822 przez malarzy: Ku-
nickiego i Sopkowskiego. W latach 60-tych 
XIX w. ściany cerkwi ozdobiły polichromie 
artystów z krakowskiej szkoły – Antonie-
go Manastyrskiego i Teofila Kopystyńskie-
go. Cerkiew została częściowo zniszczona 
podczas walk niemieckich i radzieckich 
wojsk w 1941r., spalona została w 1944 ro-
ku. Część ikon znajduje się w posiadaniu 
prywatnych osób oraz jarosławskim mu-
zeum. Do jejże parafii należała także filial-
na cerkiew w Lubyczy Kameralnej.”

Z historycznych dokumentów wyni-
ka, że murowana cerkiew w Kniaziach pod 
wezwaniem św. Paraskewy została wybu-

dowana w latach 1798 – 1806. Poświęco-
no ją dokładnie 14 października 1806 r. Bu-
dowę cerkwi rozpoczęto 4 kwietnia 1798 
r. O czym zaświadcza dokument zlecający 
wybudowanie świątyni: „Uprzywilejowani 
Kniazie chcąc ku wiecznej Chwale Boga wy-
murować u siebie w Kniaztwie Lubickim Cer-
kiew na 1000 blizko ludzi, obligują Pana Szy-
mona Tarnawskiego architektę, żeby się tego 
Dzieła podjął.” Cytat pochodzi z „Z historyi 
lubickiej” Kazimierza Lubeckiego z 1917 r.

A współczesność jest taka, że cer-
kiew choć ruina, wciąż przyciąga – choć-
by wspomnianych filmowców, turystów 
niedzielnych, sentymentalnych podróż-

ników w czasie i fotografów – z „małpką” 
i profesjonalnym ujęciem. Dwuznaczność 
rzeczownika „małpka” [pisanego w cudzy-
słowie] jest tu nieprzypadkowa, bo i ama-
torów tejże tutaj nie brakuje…

A gdyby kto dociekał, co ma łabuńskie 
Towarzystwo wspólnego z Kniaziami to 
[oczywiście poza Kniaziem – Radnym i Soł-
tysem] warto się tam wybrać w dobrym to-
warzystwie… zawsze raźniej. Polecam…

Piotr Piela
Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Łabuńskiej 
im. Jana Jakuba Zamoyskiego
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Roztoczańska Perła jednak bez Oskara



Rak jajnika jest chorobą, która przebiega w ukry-
ciu i długo nie daje objawów, a te które się po-
jawiają są mylnie rozpoznawane jako dolegli-

wości ze strony układu pokarmowego. Na co więc 
zwrócić uwagę, aby w porę wykryć raka jajnika?

W Polsce rak jajnika, jest szóstym co do częstości 
występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Wystę-
puje u kobiet w każdym wieku, ale najwięcej zachorowań 
występuje w wieku od 40 do 70 roku życia.Początko-
wy okres rozwoju nowotworu przebiega bezobjawowo. 
Ponieważ objawy pojawiają się zwykle, gdy guz prze-
kracza 7 cm, nowotwór jest wykrywany w późnym sta-
dium. Pacjentki zgłaszają najczęściej: 

• ból w podbrzuszu
• zwiększenie obwodu brzucha- wodobrzusze
• objawy ucisku na narządy sąsiednie -drogi moczo-

we, przewód pokarmowy

• szybkie uczucie pełności podczas jedzenia i zmiana 
częstotliwości oddawania moczu

• zaparcia, wzdęcia
• krwawienia z pochwy

Niestety nie istnieją badania przesiewowe w kierunku 
raka jajnika (z wyjątkiem postaci dziedzicznych). Badanie 
ginekologiczne oraz badanie USG pozwala na wykrycie 
tego nowotworu dopiero w późnych stadiach (kiedy jego 
średnica przekracza 5 cm). Doskonałym badaniem diagno-
stycznym w przypadku podejrzenia raka jajnika lub okre-
ślenia rozległości procesu nowotworowego jest PET-CT. 

We krwi często można wykryć podwyższony po-
ziom markerów nowotworowych – CA 125 i CA 19-9.  
Możemy również wykonać test ROMA- badanie do-
stępne w każdym laboratorium, które określa ryzyko 
wystąpienia nowotworu na podstawie pomiaru marke-
rów Ca 125 i HE-4.

Dynia jesienią króluje na naszych stołach. Ten 
wartościowy owoc kryje w swoim wnętrzu 
małe, ale bardzo cenne pestki, które mają 

zadziwiające właściwości. Oto powody, dla któ-
rych warto po nie sięgać jak najczęściej:

1. Pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i urodę

Dostarczają witaminy K, która odpowiada za krze-
pliwość krwi oraz witaminy B2, która poprawia od-
porność i uczestniczy w procesach przemiany materii.

 Co więcej są źródłem karotenoidów, czyli antyok-
sydantów, które są pomocne przy zwalczaniu stanów 
zapalnych. Dzięki nim nasz organizm jest chroniony 
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Działa-
ją antynowotworowo oraz zwalniają procesy starzenia.

Dostarczają również dużą dawkę magnezu, który 
pomaga obniżyć poziom cukru we krwi i zmniejsza ry-
zyko zachorowania na cukrzycę. Co więcej, pestki dyni 
zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, antyoksydanty 

i cynk, które w po-

łączeniu z magnezem są gwarancją zdrowego serca. 
Cynk jest bardzo ważnym minerałem dla panów dla 
ich męskości. Te cenne składniki pomagają również 
regulować poziom cholesterolu, a także ciśnienie krwi.

2. Ułatwiają zasypianie, wpływają na lepsze samo-
poczucie, a nawet pomagają w stanach depresyjnych. 

Wszystko za sprawą tryptofanu, czyli aminokwa-
su zawartego w pestkach dyni, a którego organizm 
sam nie wytwarza. Jego niedobory przyczyniają się 
do bezsenności. Dlatego też osoby mające problemy 
z zasypianiem mogą wybrać garść pestek przed snem.

3. Są cennym źródłem błonnika

Błonnik pomaga oczyścić organizm ze złogów 
i toksyn, zmniejsza wchłanianie tłuszczu, obniża cho-
lesterol oraz wpływa na prawidłowe trawienie. War-
to podkreślić, że błonnik na długo pozostawia uczu-
cie sytości, dlatego też pestki dyni mogą być włączone 
do diety osób dbających o linię. 

4. Idealnie sprawdzają się w kuchni:

• jako dodatek do ciasteczek, którym zapewnią 
chrupkość

• prażone mogą spokojnie zastąpić niezdrowe przekąski
• można nimi posypywać sałatki, surówki i musy, bę-

dą świetnym dodatkiem do klasycznego humusu
• dobrze komponują się również z zupami, szczegól-

nie z kremem z dyni
• sprawdzą się jako dodatek do musli, jogurtów oraz 

smoothies
• doskonale sprawdzą się w daniach z kaszą, szcze-

gólnie gryczaną

Czy szczepionki nie przeciążają zbytnio niedojrza-
łego systemu immunologicznego małego człowieka?

System immunologiczny człowieka ma ogromne 
możliwości reagowania na antygeny. Dzieci mogą od-
powiadać na ok 10 000 różnych antygenów jednocze-
śnie. Szczepionki podawane niemowlętom  w pierwszych 
miesiącach ich życia angażują poniżej 0,01% zdolności 
reagowania układu immunologicznego dziecka. ,,Nie-
dojrzałość” układu immunologicznego dziecka nie wy-
nika z ,,ograniczonych możliwości” odpowiedniego 
reagowania, ale z nieznajomości najbardziej chorobo-
twórczych zarazków. Szczepienia to taka lekcja w kon-
trolowanych warunkach i są zaledwie ułamkiem procen-
ta olbrzymiej ilości antygenów (pokarmowe, wziewne, 
kolonizacja skóry itd.), z którymi dziecięca odporność 
codziennie doskonale sobie radzi.

Czy ,,naturalna” odporność po chorobie jest lep-
sza niż ,,sztuczna” po szczepieniu? Odporność, którą 
organizm wytwarza po szczepieniu nie jest sztuczna- jest 
tak samo naturalna, jak przechorowanie infekcji- w szcze-
pionce nie ̀ `wszczepiamy`` żadnej sztucznej odporności. 
Jedynie samo spotkanie organizmu z bakteriami i wi-
rusami jest przez nas zaplanowane, dzięki czemu mamy 
nad tym procesem kontrolę, w odróżnieniu od choroby, 
która przychodzi znienacka i może się różnie skończyć.

Czy odporność po chorobie nie jest silniejsza niż 
ta po szczepieniu?Rzeczywiście, po chorobie ochro-
na przed ponownym zachorowaniem jest trwalsza, ale 
płacimy za to wysoką cenę- zachorowanie wiąże się 
z ryzykiem powikłań. Żeby zwiększyć trwałość ochro-
ny poszczepiennej, musimy ją od czasu do czasu ,,od-
świeżać”- w tym celu stosujemy dawki przypominają-
ce (boosterowe) szczepionek.

Szczepię dzieci szczepionkami bezpłatnymi. Ja 
byłam nimi szczepiona i nic się nie działo. Jestem 
zdania, że to szczepionki skojarzone są przyczyną 
tylu niepożądanych reakcji.Oczywiście rodzice ma-
ją prawo do wyboru szczepionki. Obawa przed szcze-
pionkami wysoce skojarzonymi nie ma jednak umoco-
wania naukowego. Są to szczepionki, które zawierają 
mniej antygenów, niż sama bezpłatna, pełnokomórkowa, 
stara szczepionka DTPw. Skojarzenie kilku szczepionek 
w jednej ampułce pozwala jednocześnie na użycie mniej-
szej ilości substancji pomocniczych, tj. konserwujących 
i podłoża. Zmniejsza także znacznie dyskomfort dziecka.

Czy można rozdzielić szczepienia na więcej 
wizyt- np. za każdym razem podawać tylko jedną 
szczepionkę?

Udowodniono naukowo, że dzieci nie odnoszą żad-
nych korzyści z takiego postępowania. Nie zaleca się go, 
bo znacznie wydłuża się okres, podczas którego dziec-
ko nie jest chronione przed chorobami. Podanie kil-
ku szczepionek podczas jednej wizyty jest bezpieczne.

Dlaczego w wielu krajach nie szczepi się dzie-
ci np. na gruźlicę?

Programy szczepień w poszczególnych krajach róż-
nią się, gdyż uwzględniają istotne różnice w występo-
waniu chorób zakaźnych i skali zagrożenia (np. WZW 
B czy gruźlica nie są problemem w Norwegii i Szwecji).

Szczepienia nie działają! Córeczka znajomej by-
ła szczepiona na rotawirusa a i tak złapała biegunkę. 
Z kolei mojemu dziecku w wymazie z nosa wyrósł 

,,hemofilus̀ `- jak to jest, przecież był szczepiony?!

Po żadnym szczepieniu nie ma 100% gwarancji, że 
choroba nie wystąpi, ale takie dzieci chorują znacznie 
łagodniej i krócej, a przede wszystkim rzadziej mają po-
wikłania po chorobach. Proszę pomyśleć, co mogłoby 
się stać, gdyby nie był zaszczepiony?

Szczepionki nie działają na wszystkie serotypy bak-
teryjne. ,,Hemofilus̀ ` w nosie to całkiem inna i mniej nie-

www.resortmed.pl

JOGURT DOMOWY - ZAKWASKI

RAK JAJNIKA-CICHY ZABÓJCA

    DYNIA

SZCZEPIENIA 
pytania i odpowiedzi

Korzystnie wpływa na na-
sze zdrowie, odbudowuje 
florę bakteryjną po anty-

biotykoterapii, pomaga w die-
cie odchudzającej, jest natural-
nie smaczny i po prostu zdrowy.

Prawdziwie przyjemne jedze-
nie nie toleruje pośpiechu, a przy-
gotowanie zdrowego posiłku wy-
maga czasu. Jogurt domowy to 
zdrowa alternatywa dla mlecznych 
produktów oferowanych w zwy-
kłych sklepach. Dlaczego alterna-
tywa? Ponieważ przygotowując go 
samodzielnie w domu,  masz pew-
ność, że jest on wolny od substancji 
wydłużających czas jego spożycia 
oraz sztucznie poprawiających wy-
gląd. Jogurt domowy to prawdziwy 
jogurt o probiotycznych właściwo-
ściach. Wpisuje się w cieszącą się 
ostatnio ogromną popularnością 
ideę Slow Food, (alternatywy dla 
Fast Food), tzn. jedzenia przygo-
towywanego z pietyzmem, smacz-
nie i zdrowo.

Badania potwierdziły, że na-
turalne jogurty:

• wspomagają florę bakteryjną jelit,
• poprawiają odporność organizmu,
• obniżają zbyt wysoki poziom 

cholesterolu we krwi,
• opóźniają procesy starzenia,
• wzmacniają system trawienny

Zaletą jogurtu robionego w do-
mu jest brak substancji żelujących 
oraz konserwantów. Tego typu jo-
gurt nie zawiera też tłuszczu i jest 
niskokaloryczny. Dlatego jest on 
idealnym rozwiązaniem dla osób 
odchudzających się. Jest bowiem 
sycący i odżywczy. 

Jogurt probiotyczny przywra-
ca prawidłową florę bakteryjną 
w jelitach. Dlatego zalecany jest:

• po długotrwałej anty bio tykoterapii,
• po biegunkach i zatruciach 

pokarmowych,
• w chorobach przewodu poka- 

rmowego,

Probiotyczny jogurt szczególnie 
cenny jest dla dzieci i osób w wieku 
podeszłym oraz rekonwalescentów 
po ciężkich chorobach, ponieważ:

• wzmacnia system trawienny,
• wspomaga zdrową florę bakte-

ryjną jelit,
• wzmacnia naturalną odporność 

organizmu,
• zawiera dużą ilość bakterii,
• jest naturalny, bez substancji 

dodatkowych,

U osób z dysbakteriozą zale-
ca się wypijanie codziennie pół li-
tra probiotycznego jogurtu.

Zakwaski Zawierają następu-
jące szczepy bakterii: Steptococ-
cus thermophilus, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus acido-
philus,Bifidobacterium lactis. Dzięki 
ich właściwościom można uzyskać 
w domowych warunkach smaczny, 
świeży i przede wszystkim dobry 
dla zdrowia jogurt probiotyczny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawienia_z_dr%25C3%25B3g_rodnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_przesiewowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrasonografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytonowa_tomografia_emisyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Markery_nowotworowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/CA_125
https://pl.wikipedia.org/wiki/CA_19-9
http://www.jogurt-domowy.pl/pytanialista/co-to-jest-dysbakterioza/


Kobiety o podwyższonym ryzyku wystąpienia te-
go nowotworu (wcześniejsze przypadki występowania 
tego nowotworu w rodzinie) powinny poddać się bada-
niu genetycznemu na mutacje genów BRCA1 i BRCA2. 

Podstawową metodą leczenia raka jajnika jest le-
czenie chirurgiczne. Drugą, równie ważną metodą, jest 
chemioterapia. W zależności od zaawansowania lekarz 
ustala odpowiednią terapię.

Zachęcam do wykonywania badań profilaktycz-
nych oraz częstych wizyt u ginekologa, zwłaszcza pa-
cjentki w wieku powyżej 40rz., kiedy to wzrasta czę-
stość zachorowań.

Nie zwlekaj i umów się na wizytę już dziś.

lek. Sandra Sałek
Poradnia Ginekologiczna Przychodnie Resort-Med

bezpieczna bakteria niż ta, przeciwko której szczepimy 
(szczepy bezotoczkowe, a nie Haemophilus influenzae 
typu B). Szczepionka przeciwko pneumokokom zawiera 
wybrane, najważniejsze, najbardziej agresywne rodzaje 
pneumokoków, których w sumie jest ok 100!

Podobnie szczepionki przeciwko meningokokom są 
różne- Bexsero to szczepionka przeciwko serotypowi 
B, najczęstszemu w Europie, natomiast Nimenrix- sko-
jarzona przeciwko serotypom  A,C,W,Y. 

Słyszy się plotki, że szczepionki są nieetyczne, 
bo robi się je na dzieciach z aborcji...

Są dwie linie zarodkowych fibroblastów płucnych, 
na których namnaża się wirusy, używane do produkcji 
szczepionek. Pozyskano je w latach 60-tych XX wieku 
od dwóch abortowanych płodów- jednego w Stanach 
Zjednoczonych (WI-38), drugiego w Wielkiej Brytanii 
(MRC- 5). Linie te są od tamtej pory pasażowane w ban-
kach tkanek. Żadnej z tych aborcji nie wykonano w celu 
pozyskania komórek do produkcji szczepionek (wskaza-
niem w pierwszym przypadku były względy społeczne, 
w drugim- choroba psychiczna matki). Linii WI- 38 uży-
wa się do namnażania wirusów różyczki (do szczepionek 
MMR), natomiast linii MRC- 5 do produkcji wszystkich 
szczepionek przeciwko WZW A oraz jednej, niedostęp-
nej w Polsce, przeciwko ospie wietrznej.

Na ten temat w 2005 roku wypowiedziała się wa-
tykańska Academia pro Vita. Jej stanowisko mówi, że 
korzystanie z tych  szczepionek nie jest równoznaczne 
z akceptacją aborcji, w związku z tym nie jest czynem 
moralnie nagannym, zwłaszcza gdy nie ma alternatywy, 
a zdrowie i życie dzieci oraz społeczeństwa jest istotnie 
zagrożone (działanie w imię większego dobra).

Czy szczepionki zawierają toksyczne składniki?

Cytując Paracelsusa: Cóż jest trucizną? Wszyst-
ko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko daw-
ka czyni truciznę (łac. Dosis facit venenum). Tok-
syczność zależy nie od charakteru substancji, tylko od 
przyjętej dawki. 

W skład szczepionek, poza antygenami, wchodzą 
substancje dodatkowe, w dopuszczalnej, bezpiecznej 
ilości. Są to konserwanty, które zapobiegają skażeniu 
preparatów (np. tiomersal), stabilizatory, które zapew-
niają utrzymanie immunogenności na stałym poziomie 
(np. żelatyna, albumina ludzka, sacharoza, kwas glu-
taminowy), adiuwanty, które wzmacniają odpowiedź 
immunologiczną na antygen zawarty w szczepionce 
(np. sole glinu), albo są śladową pozostałością po pro-
cesie produkcyjnym (np. białka jaja kurzego, antybio-
tyki, formaldehyd).

Niektóre z tych substancji mogą wywołać reak-
cję anafilaktyczną u uczulonych pacjentów- najczęściej 
ich przyczyną jest żelatyna (1 przypadek na 2 miliony). 
Obecnie stosuje się unowocześnioną, zhydrolizowaną 
żelatynę, która reakcje nadwrażliwości powoduje jesz-
cze rzadziej. Jednak osoby uczulone na białka dodatko-
we w szczepionkach często reagują anafilaksją także na 
produkty spożywcze, które je zawierają- dlatego lekarz 
kwalifikujący do szczepień powinien zapytać o uczulenia.

Tiomersal, czyli pochodna rtęci o właściwościach 
bakterio- i grzybobójczych- znajduje się tylko w szcze-
pionkach DTPw. Nie wykazano, żeby powodował on 
jakiekolwiek szkodliwe następstwa dla zdrowia dzie-
ci, jednak w razie obaw rodziców można wybrać do 
szczepienia preparat nie zawierający tiomersalu- są to 
szczepionki wysoko skojarzone typu 5 w 1 lub 6 w 1 (są 
to szczepionki odpłatne).

Sole glinu są używane jako adiuwant już od ponad 
80 lat! Przez ten czas bardzo dobrze poznano ich profil 
bezpieczeństwa i wykazano, że, w najgorszym razie, po-
wodują one jedynie reakcje miejscowe (rumień, obrzęk 
w miejscu wstrzyknięcia). Glin występuje powszechnie 
w środowisku- w wodzie, produktach spożywczych, 
a nawet w mleku kobiecym i mleku modyfikowanym!

Formaldehyd jest używany do inaktywacji bakterii, 
wirusów i toksyn w celu uzyskania bezpiecznych antyge-
nów ,,zabitych` .̀ W szczepionce jest go jedynie śladowa 
ilość (<0,1mg). We krwi człowieka znajduje się znacz-
nie więcej endogennego formaldehydu (2,5 ug/ml), który 
naturalnie powstaje w procesie syntezy aminokwasów. 

lek. Agnieszka Derkacz

Poradnia Lekarza Rodzinnego  
Przychodnie Resort-Med

www.resortmed.pl

MYŚLI 
• Szczęście może przyjść przypadkowo, ale o rozum musimy 

postarać się sami.

• Tragedią życia nie jest nie osiągniecie celu. Tragedią życia jest  
nie posiadanie żadnego !

• Ciało ludzkie i mózg zużywają się najszybciej wówczas, 
 kiedy ich nie używamy.

RAK JAJNIKA-CICHY ZABÓJCA

SZCZEPIENIA 
pytania i odpowiedzi

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chirurgia_onkologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chirurgia_onkologiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemioterapia


Od 25 marca 2019 r. w Galerii Fotograficz-
nej Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 

„Na Poddaszu” oglądać możemy wystawę foto-
graficzną Jakuba Szumowskiego, wychowanka 
zajęć prowadzonych w MDK Zamość przez An-
drzeja Szumowskiego. Wystawa nosi nazwę „Ka-
nadyjskie kadry”.

Na ekspozycji znajdziemy fotografie, któ-
re zostały wykonane podczas podróży do Kana-
dy latem 2018 roku. Zdjęcia przedstawiają znane 
i rozpoznawalne miejsca takie jak: Toronto, Wo-
dospad Niagara, Park Narodowy Bruce Peninsu-
la. Kanada, którą widzimy na fotografiach jawi się 
nam jako kraj wielu kultur i tradycji, kraj, który za-
chwyca różnorodnością niesamowitej przyrody, 
ale też i architektury.

Wystawa organizowana jest w ramach jubile-
uszu 70-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
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KONKURS  Wymień 5 miejsc - do których możesz wybrać się na wycieczkę z Quandem? 

Odpowiedzi na pytanie, prosimy dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35, do Biblioteki w Łabuniach 
lub przesyłać drogą pocztową wraz z wyciętym kuponem konkursowym do 5.04.2019r. Nowy Kurier Zamojski, Skr. 
poczt. 206, 22-400 Zamość.

ROZWIĄZANIE KONKURSU 
Symulator dachowania znajduje się w siedzibie WORD.
Wśród prawidłowych odpowiedzi udzielonych na pytanie zamieszczone w wydaniach: 11 i 12 wyłoniliśmy zwycięzcę. 

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

Podyskutują o Irlandii

Kanadyjskie kadry w MDK

27 marca 2019 r. o  godz. 16.00 
w Książnicy Zamojskiej im. S. 
K. Zamoyskiego w Zamościu, 

w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki będzie 
miał miejsce wykład pt. „Powstanie Wielka-
nocne 1916 - początek drogi do niepodległo-
ści Irlandii”. Spotkanie poprowadzi Krzysztof 
Nowacki, znawca kultury irlandzkiej i celtyc-
kiej, związany z Fundacją Kultury Irlandzkiej.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję po-
znać nie tylko historię tego kraju, ale także tra-
dycję i bogatą kulturę Zielonej Wyspy.

Prezentacja Krzysztofa Nowackiego jest 
dopełnieniem wystawy Powstanie Wielkanoc-
ne 1916 eksponowanej w dniach 1-29 marca 
w Książnicy Zamojskiej.

■



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

 X Sprzedam przyczepę 
3,5 i 4 tony, brony cią-
gnikowe, wał żelazny 
ciągnikowy. Tel. 533 
888 887

 X Sprzedam rozsiewacz 
do nawozów, ciągniko-
wy. Tel. 888 276 206

 X Sprzedam hak do sa-
mochodu, polonez, 100 
zł. Tel. 509 717 714

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

 X Kupię motorower Komar, 
Romet, motorynka, 
WSK, WFM, inne, czę-
ści. Tel. 509 491 169

 X O p o n y  M i c h e l i n 
225/50/17, na lato, 
tanio, komplet. Tel. 509 
491 169

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

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

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

 X Brony piątki, opryski-
wacz 400l., kultywa-
tor z wałkami, pług 3 s. 
Tel. 798 336 532

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

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

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

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

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

 X Sprzedam ciągnik C 
360. Tel. 882 816 475

 X Zamienię wagę me-
talową na dwa nowe 
amortyzatory tylne do 
Żuka. Tel. 84 638 65 45

 X Sprzedam opony uży-
wane letnie 175/65 R14. 
Tel. 503 958 435

 X Sprzedam felgi sta-
lowe 15 4x100, Opel 
Astra i Corsa. Tel. 662 
729 839

 X Sprzedam Chrysler 
Voyager 2,5 TD, 1997, 
c. 3500 zł. Tel. 692 
056 438

 X Sprzedam duży wózek 
„dwukółkę” do ciągni-
ka, obciążniki do T25. 
Tel. 783 191 893

 X Kupię kpl. Obciążników 
na przód do Zetora  
5211. Tel. 783 191 893

 X Sprzedam obciążni-
ki do Władimirca. Tel. 
783 191 893

 X Sprzedam opony cią-
gnikowe radialne Taurus 
14,9/28, stan idealny, 
na gwarancji. Tel. 783 
191 893

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

 X Sprzedam Massey 
Ferguson. Tel. 798 
047 355

 X Kupię motocykl SHL 
lub Gazelę kompletną 
w rozsądnej cenie. Tel. 
602 442 017

 X Sprzedam Skoda Octavia 
1.9 TDI, 2004. Tel. 781 
180 840

 X Sprzedam Audi B3, 
1990, B+G, stan bdb., 
c. Do uzgodnienia. Tel. 
518 310 895

 X Sprzedam kpl. bron do 
ciągnika, stan bdb. Tel. 
502 772 474 

 X Wóz do ciągnika wła-
snoręcznie, solidnie wy-
konany, podłoga, bla-
cha, ładowność 2 tony, 
Gm. Horodło. Tel. 502 
772 474

 X Sieczkarnię, jest przy-
stosowana do podłą-
czenia na prąd, stan 
db. Tel. 502 772 474 

 X Mazda 626 kombi B+G, 
przegląd OC ważne 

do 08.2019. Tel. 607 
086 254

 X Wiatrownik oś z koła-
mi do małej przyczep-
ki. Tel. 600 685 563

 X Silniki elektryczne 1 i 
3 fazowe małej mocy. 
Tel. 600 686 563

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

 X Sprzedam pług ścier-
niskowy 4-skibowy, 
większe odkładnice + 
kpl. Odkładnic nowych, 
cena 1150 zł, Zamość. 
Tel. 663 242 426

 X Sprzedam Passat 1.9 
TDI. Tel. 692 796 377

 X Rozrzutnik ruski i cięż-
ki, stan bdb., garażo-
wany. Tel. 500 389 670

 X Bagażnik Fiat 126 p + 2 
koła. Tel. 797 120 931

 X Przewód siłowy. Tel. 
603 304 853

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

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

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

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

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

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

 X Sprzedam garaż. Tel. 530 
194 609 

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Dwie działki bud.: 6 ar i 6,5 
ar w Zamościu (boczna ul. 
Wiejskiej), blisko szkoły skle-
py, niedaleko rzeka Łabuńka 
i tereny rekreacyjne. C. 220 
tys. (do negocjacji). Tel. 602 
802 212

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

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

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

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

 X Działka budowlana 32 ar, 
Wysokie za Izba Pamięci, 
dostęp do mediów. Tel. 530 
044 480

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

 X Działka z rozpoczęta budo-
wą, 6 ar, wszystkie media + 
6-letni sad. Tel. 530 044 480

 X Działka budowlana 32 ar, 
Wysokie za Izba Pamięci, 
dostęp do mediów. Tel. 502 
297 626

 X Sprzedam 1/2 bliźniaka 86 
m². Orzeszkowej, dzwonić 
po 18. Tel. 692 190 840

 X Sprzedam pół domu na 
działce 10 ar w Zamościu. 
Tel. 511 927 230

 X Sprzedam dwie działki: 22 
ary i 24 ary w Zamościu. Tel. 
511 927 230

 X Działka budowlana 6 arów 
w Zamościu przy ul. Dzieci 
Zamojszczyzny. Te. 511 
391 965

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Stancja - pokój do wynaję-
cia, uczniowie, studenci. Tel. 
601 559 107

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

 X Wynajmę z możliwością 
sprzedaży dom na wsi - 2 
pokoje, kuchnia, łazienka, 
c.o, wszystkie media, ok. 
15 km od Zamościa. Tel. 
503 702 036

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

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

 X Wynajmę duży pokój dla 
dwóch osób lub emeryta/
rencisty, w budynku pry-
watnym z ogrodem, bli-
sko Starówki. Cena 450 zł 
za osobę w przypadku 2 
osób, 600 zł/ za 1 osobę. 
Tel. 516 055 166

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

 X Lokal na gabinet kosme-
tyczny, fryzjerski, 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 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 60m². 
Starówka, ul. Bazyliańska 18. 
Tel. 603 791 482

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

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

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

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

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

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

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

 X Dom parterowy 50m², po 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

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 Zamienię M3 (54 m²) III p. 
na podobne 1 lub 2 piętro, 
okolice ul. Orzeszkowej. Tel. 
797 387 864

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

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

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

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

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

• Domy w trakcie  budow y w 
Kalinowicach – stany deweloperskie

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

• Duży dom w Płoskiem, stan 
deweloperski, cena 490 tys. zł

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

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

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

•  Działki budowlane w Kalinowicach 
i Jatutowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

OKNA I DRZWI  
ALUMINIOWE  
NA WYMIAR

TEL. 505 545 928

Wydawca: Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

www.kurierzamojski.pl

Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: Tomasz 
Krywionek

ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777

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

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

Sprzedam sklep przenośny 
6x4 do prowadzenia działal-

ności gospodarczej z towarem 
lub bez  

- obecnie „Tania odzież”, 
Zamość, Lubelska 40.  
Tel. 506 236 944
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• 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

• Mieszk anie M3 53m2 

Sikorskiego 225 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

SPRZEDAM DOM  
PARTEROWY, 62M²  

+ KOTŁOWNIA. SITANIEC 
PRZY UL. LUBELSKIEJ. 

DZIAŁKA 5 ARÓW.  
CENA 300 000,  
DO NEGOCJACJI.  

TEL. 507 452 964 

WYNAJMĘ KAWALERKĘ 
32m2, NOWE MIASTO, 

ZAMOŚĆ.  
TEL. 730 004 404

POSZUKUJĘ  
DZIAŁKI BUDOWLANEJ 
10-AROWEJ, OKOLICE 

ZAMOŚCIA ,  
W ROZSĄDNEJ CENIE. 

PILNE.  
TEL. 790 270 229

LOKALE DO WYNAJĘCIA
 NOWY RYNEK 27. 100M

 I i II PIĘTRO
TEL. 605-341-685

 X Singiel lat 32 szuka dziew-
czyny. Tel. 736 704 839 

 X Poznam atrakcyjną dziew-
czynę. SMS. Tel. 721 554 984

 X Kobieta 65+ pozna zmo-
toryzowanego Pana z 
Zamoscia lub okolic. Tel. 
537 809 803

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

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

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

 X Kobieta ok. 40 l. pozna 
pana bez nałogów, 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, 
średniej budowy poszu-
kuje panny bez dzieci w 
wieku od 30 do 40 lat z 
Zamościa i okolic. 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 pa-
nią do lat 55 z Zamościa, 
może być wdowa. Tel. 
695 958 316

TOWARZYSKIE

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

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

 X Zatrudnię brukarzy. Tel. 602 
479 654

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

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

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

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

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

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

 X Podejmę pracę fizyczną. Tel. 
784 990 092

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

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

 X Mężczyzna 50 lat, ubezpie-
czony w KRUS z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, prawo 

jazdy kat. B, dyspozycyjny 
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 Emerytka z orzeczeniem o 
niepełnosprawności szu-
ka pracy na 1/2 etatu. Tel. 
515 969 810

 X Zatrudnię do pracy przy 
drewnie osobę zarejestro-
waną w PUP. Tel. 512 078 304

PRACA

CUKIERNIK
samodzielne pieczenie "domowych" ciast

umowa o pracę, elastyczny grafik  

wymagania:   
ukończony 30 rk życia, możliwość rejestracji  

w zamojskim Urzędzie Pracy
Tel. 507 673 351

KAWIARNIA PRZY RYNKU 
szuka pracowników 
do sprzedaży lodów 

-Praca sezonowa
Tel. 503 523 495

KAWIARNIA  
PRZY RYNKU  

ZATRUDNI BARISTĘ/KELNERA
UMOWA O PRACĘ

PEŁEN ETAT

TEL. 503 523 495

Poszukujemy monterów instalacji fotowoltaicznych - Francja

Poszukujemy doświadczonych specjalistów do montażu instalacji fotowol-
taicznych na terenie Francji. Stawka dla pracowników składających konstrukcje 
wynosi 17 euro za godzinę na rękę, a dla elektryków podłączających instalacje 
22 euro za godzinę na rękę. Praca polega na montażu instalacji fotowoltaicz-
nych na budynkach prywatnych, średnia moc instalacji to 7 kW. Pracodawca 
zapewnia: umowę o pracę, pokrycie kosztów dojazdu i powrotu z Francji, za-
kwaterowanie, strój roboczy, samochód oraz niezbędne narzędzia do pracy. Nasz 
kontrakt zapewnia co najmniej 18 miesięcy stałej pracy. Szukamy pracowników 
doświadczonych w montażu instalacji fotowoltaicznych, jak również całych ekip 
montażowych. Istnieje możliwość wypłaty zaliczki na wyjazd. 

Wyjazd pierwszych 4 grup (czteroosobowych) planowany jest 20 marca 
2019 a kolejnych 4, 29 kwietnia 2019. 

Prosimy o przesyłanie CV, a w razie pytań o kontakt. Tel.: (84) 543-11-23, 
e-mail: biuro@ekozambud.pl. 

R
E
K
L
A
M
A

R
E
K
L
A
M
A



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

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

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

 X Meble młodzieżowe + 
2 biurka +wersalka + 
2 fotele, stan bdb. Tel. 
607 438 016

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

 X Meble młodzieżowe 
pop z szafą narożną + 

wersalka i 2 fotele. Tel. 
607 438 016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X Materac leczniczy z gry-
ki, mało używany, c. 50 
zł. Tel. 84 639 49 14

 X Aparat japoński do mier-
zenia ciśnienia, c. 50 zł. 
Tel. 84 639 49 14

 X Urządzenie treningowe 
wibracyjno- rotacyjne 
„Wibro -Max”, c. 400 zł. 
Tel. 501 683 135

 X Rowerek stacjonarny 
treningowy z komput-
erem, c. 400 zł. Tel. 501 
683 135

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

 X Akordeon Weltmeister 
120 basów za 700 zł, 
bordo. Tel. 84 621 27 48

 X Sprzedam dwa wózki 
inwalidzkie oraz mat-
erac odleżynowy. Tel. 
503 702 137

 X Beczka na wodę, 2300 
l. na kołach. Tel. 888 
756 302 

 X Sprzedam monety 2 
- złotowe, 2000-2008 
r., stan bankowy, kon-
takt wieczorem. Tel. 602 
442 017 

 X Podnośnik do k-gips, 
wym. po złoż. 100x30x25 
cm, waga 15 kg, c. 100 
zł. Tel. 84 64 182 99

 X Kamienie do śrutown-
ika 2 szt., duże, wał itp. 
Zamość, kontakt wiec-
zorem. Tel. 507 955 372

 X Materiały bud., rury ście-
kowe , sprzęt AGD, drze-
wo opałowe rąbane. Tel. 
696 815 510

 X Tani telewizor TV - Color 
płaski LCD, 7” + pilot, 

nadaje się na działkę, 
do samochodu lub jako 
monitor, mało używa-
ny, cena 100 zł. Tel. 501 
539 900

 X Tanio sprzedam masaż 
wodny leczniczy, praw-
ie nieużywany. Tel. 84 
627 23 55

 X Piecyk wiele funkcji, 
nieużywany, c. 300 zł. 
Tel. 84 627 23 55

 X Pralkę nieużywaną 4,5 
kg, Bosch, tanio. Tel. 84 
627 23 55

 X Piec C.O. - CW Defro 
Optima Plus 15 kW, 
zakres mocy 6-19 kW 
ze sterownikiem, c. Do 
uzgodnienia. Tel. 84 
638 67 53

 X U ż y w a n a  w i t r y n a 
s k l e p owa  s to j ą c a , 

przeszkolona, chłod-
ziarka. Tel. 665 625 155

 X Grzejnik olejowy szt. 2. 
Cena 30zł/szt. Tel. 668 
048 274

 X Prostownik radziecki 
12V 10A, cena 220zł. 
Tel. 84 638 65 45

 X Waga metalowa z prze-
suwka do 300 kg, cena 
250 zł. Tel. 84 638 65 45

 X Gilotyna do cięcia blachy, 
nieużywana. Tel. 84 638 
65 45

 X Maszyna do szycia 
zabytkowa na pedał 
Singer, cena 320zł. Tel. 
84 638 65 45

 X Duży towarowy wózek 
ręczny do roweru, 2 
koła, cena 520zł. Tel. 
84 638 65 45

 X Licznik Geigera radziec-
ki DP5WB, cena 300zł. 
Tel. 84 638 65 45

 X Pokost lniany do impreg-
nacji drewna 10l., cena 
8zł/l. Tel. 796 888 085

 X Wiadra ocynkowane, 
gruby ocynk, 10 szt., 
cena 10zł/szt. Tel. 796 
888 085

 X Telewizor Shivaki 14”, 
Panasonic 21”. Tanio. 
Tel. 600 148 512
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Różne

BIOREZONANS - 
ALERGENY, 
PASOŻYTY, 

UZALEŻNIENIA 
(PAPIEROSY). 

TEL. 502 250 850

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

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

• hak
• alufelgi
• dodatkowo komplet niemal nowych 

opon letnich

Ostatnio wymienione: 
• sprzęgło (komplet),
• rozrząd

Telefon: 730 210 777

SPRZEDAM PASSATA

Cena: 17000
do negocjacji
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 X Śrutownik zbożowy 
na kamienie. Tel. 606 
961 523

 X Sprzedam wentylatory, 
szt. 3. Tel. 603 189 336

 X Narożnik tapicerowany 
brązowy, cena 200zł. Tel. 
668 048 274

 X Aparat fotograficzny 
Canon 32mm, cena 
300zł. 668 048 274

 X Aparat fotograficzny 
Canon 38-115mm. Cena 
50zł. 668 048 274

 X Leżankę lekarską. Tel. 
664 492 182

 X Sprzedam ul z pszczoła-
mi, zimowane na miodzie 
oraz kilka uli pustych 
wielokorpusowych 
do małego remontu i 
nowych. Tel. 793 061 934

 X Sprzedam tanio pawilon-
ik przenośny z blachy na 
działkę oraz płyty lastri-
kowe i z piaskowca do 
utwardzenia chodni-
ka na działce. Tel. 793 
061 934

 X Miernik elektryczny. Tel. 
600 686 563

 X Suknię ślubną. Bardzo 
ładna w kolorze ecru, 
wzrost ok. 176, roz 38, 
z odpinanym trenem, 
ozdoby wyszywane 
ręcznie. Tel. 514 003 128

 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 - au-
tomat, 2 wersalki, krz-
esła. Tel. 503 966 331
 X Ponton silnik elek-
tryczny, spalinowy, spal-
inowy Suzuki, 2,5 km, 
akumulator, ładowarka. 
Tel. 662 322 768
 X Kombinezon z jag-
niąt bardzo mało uży-
wany. 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, dob-
ry 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 dz-
iecięcej , po 10 zł, Zamość., 
kontakt wieczorem. Tel. 
507 955 372

 X Junkers- piecyk do podgrz-
ewania 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 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 Opał, młodnik, rozpałka. 
Tel. 84 61 863 58

 X Betonowe słupy ener-
getyczne. 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 konstrukc-
ję 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 Rower górski niemiec-
ki z pełnym wyposaże-
niem, rama aluminio-
wa. OKAZJA! Tel. 604 
281 010

 X Sztucer Besa, kaliber 
7x64, luneta Zaiss 7x50, 
dubeltówka jednorurka 
pojedynka Iż 18, kliber 
12x70. 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

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

 X Kupię śrutownik  do 
zboża, mały bez sil-
nika. Tel. 606 610 815

 X S z a b l e ,  b a g n e t y , 
odznaczenia,  mon-
ety, srebra. Tel. 512 
276 720

 X G r o b o w i e c  p r z y 
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 zł. Tel. 510 
268 790

 X Kupię beczkę na pa-
liwo. Tel. 603 636 974

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

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

 X Kupię maszynkę do 
mięsa 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 wyszy-
wany z kapturem, r. 
38-40, Tel. 516 532 439

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

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

 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 me-
bli kuchennych uży-
wanych, 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

 X Wychowanek domu 
dziecka prosi o zbędne 
ogrodzenie posesji. Tel. 
694 612 304
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Dom opieki
 Wolne miejsca

tel. 667 513 777  

Sprzedam 
lady sklepowe, 

szklane, 
używane,  

tanio.  
Tel.600 341 483

ZWROT PODATKU  
Z ZAGRANICY

AMDAR - ZAMOŚĆ
UL. PARTYZANTÓW 16

TEL. 84 638 70 41

KOMPLEKSOWE 
WYKOŃCZENIA 

WNĘTRZ,  
DOCIEPLENIA

TEL. 511 685 561

KOMUNIE I CHRZCINY 
 - WOLNE TERMINY: 

12.05.2019, 19.05.2019, 
9.06.2019.

BAR „JĘDREK” 
22-400 ZAMOŚĆ,  

UL. HRUBIESZOWSKA 31.  
TEL. (84) 639 99 37, 693 128 927



Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Ten tydzień przyniesie Ci wewnętrzne ochłodzenie. Czeka Cię okres samokrytycznego roz-
ważania. Z nieufnością możesz patrzeć na innych i siebie. Taka krytyczna analiza pomo-
że Ci z dystansem spojrzeć na otaczające Cię sprawy.

Byk (20.04-20.05)
W pracy w tym tygodniu postaw na wytrwałe dążenie do celu, gdyż jest to najskuteczniej-
sza droga do sukcesu. Jeśli jest się wystarczająco wytrwałym, to nie ma takiej rzeczy,
której nie można by osiągnąć.

Bliźnięta (21.05-21.06)
W pracy w tym tygodniu czeka Cię pewne wyzwanie, i to nie w formie zadania, które masz
wykonać. Polegać ono będzie na realnym spojrzeniu na to co robisz: zawód, miejsce pra-
cy. Bo istnieje pewne niebezpieczeństwo, że możesz ulec złudzeniom.

Rak (22.06-22.07)
W pracy w tym tygodniu będzie bardzo miła atmosfera. Ogólny nastrój sprzyjać będzie spotka-
niom towarzyskim i biznesowym, a także nawiązywaniu nowych ciekawych znajomości. Jest to
zatem bardzo korzystny czas gdyż jak wiadomo każda firma czy urząd to zatrudnieni tam ludzie.

Lew (23.07-22.08)
W pracy może wystąpić dość napięta atmosfera. Najlepiej gdybyś nabrał do tego dystan-
su, ponieważ im bardziej będziesz podchodzić do tego osobiście, tym mocniej będziesz
tym wszystkim zmęczony.

Panna (23.08-22.09)
Jeśli chodzi o pracę to tydzień ten przyniesie Ci zasłużony plon za Twój dotychczasowy trud
– zwlaszcza, gdy pracę traktujesz jak dobry gospodarz swoje gospodarstwo. Jeżeli z sercem pod-
chodzisz do tego, co robisz to Twoja głowa pełna jest pomysłów co zrobić by było jeszcze lepiej.
Waga (23.09-22.10)
Tydzień ten w pracy być może przyniesie Ci możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów
biznesowych. Dobrze też zrobisz jeśli postawisz na pracę całego zespołu ponieważ przyniesie to
lepsze rezultaty niż praca każdego oddzielnie. Emocjonalnie będzie to dla Ciebie ożywczy okres.

Skorpion (23.10-21.11)
W miejscu w pracy w tym tygodniu będzie panować miła i przyjemna atmosfera. Ty sam
osiągniesz coraz większą biegłość w tym co robisz – tak że coraz lepiej Ci wszystko wy-
chodzi. Osiągasz zamierzone efekty. Oby tak dalej.

Strzelec (22.11-21.12)
Sporo pracy czeka Cię w tym tygodniu niestety, więc nie możesz pozwolić sobie na od-
kładanie czegokolwiek na potem, bo możesz nie zdążyć z terminami. Być może nie mu-
sisz robić wszystkiego sam, więc poszukaj kogoś, kto może Ci pomóc.

Koziorożec (22.12-19.01)
Tydzień ten będzie dla Ciebie wybitnie aktywnym okresem w pracy. Być może właśnie
wpadłeś w pułapkę ambicji i wziąłeś na siebie zbyt dużo obowiązków. Nadmiar ten przy-
tłacza Cię, bo tak naprawdę nie wiadomo za co się złapać najpierw.

Wodnik (20.01-18.02)
Koniec tygodnia będzie dla Ciebie jednocześnie początkiem. Może zaczniesz robić coś no-
wego, albo rozpoczniesz nowy okres w swoim życiu. Nie zapominaj, że na nowym „terenie”
zawsze ostrożnie należy stawiać kroki. 

Ryby (19.02-20.03)
Istnieje niebezpieczeństwo, że w pracy tydzień ten przyniesie jakieś spory i konflikty, jednak sytu-
acje tego typu zawsze są szansą by nauczyć się bronić siebie, swoich granic, przekonań i praw.
Czasami też, gdy napięcie sięga zenitu, takie małe „wybuchy” świetnie oczyszczają atmosferę.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki 
#4, 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 #2: „Szpilka wymaga poduszeczki”. 
Zwycięzcą jest Pani Anna Szewczyk z Łabuń. Gratulujemy, nagrodę 
wyślemy pocztą.

     Horoskop                                                   Krzyżówka

reklama
reklama

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA      DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #35, 
prosimy przynosić lub wysłać na podany adres w ter-

minie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski,
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość,
lub do biblioteki w Łabuniach.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżów-
ki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się 

przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżów-
ki #33: „Klika i klaka wszędy jednaka”. Zwyciężyła 

Pani Anna Kępińska z Zamościa. Gratulujemy, 
nagrodę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #13, 
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 rozwią-
zanie krzyżówki ufun-

dowała „Księgarnia na Sol-
nym”, mieszcząca się przy 
ulicy Solnej 3 w Zamościu. 
Rozwiązanie krzyżówki #11: 
„Klika i klaka wszędy jedna-
ka”. Upominek otrzyma Pan 
Jerzy Blicharz. Gratulujemy, 
książkę można odebrać w 
Redakcji - Staszica 35.


