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4,97zł

4,97zł

MZK ul. Lipowa 5

1,92złLPG

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 

REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Już w sprzedaży
„Lipska 61”

str. 6



Przeniesienie siedziby Starostwa 
Powiatowego oraz zmiana wła-
ściciela lotniska w Mokrem. Tym 

sprawom poświęcona była poniedział-
kowa (23.09) konferencja prasowa w de-
legaturze LUW w Zamościu. W spotkaniu 
udział wzięli: Starosta Powiatu Zamojskie-
go Stanisław Grześko, Wojewoda Lubel-
ski Przemysław Czarnek oraz Poseł Sła-
womir Zawiślak.

Siedziba Starostwa Powiatowego w Za-
mościu zostanie przeniesiona z ul. Prze-
mysłowej do budynku przy Partyzantów 
3 (obecnie mieści się tam delegatura Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego). Pod-
czas konferencji prasowej, podpisany zo-
stał list intencyjny ws. przekazania części 
budynku delegatury LUW w Zamościu Sta-
rostwu Powiatowemu.

Wojewoda Przemysław Czarnek wyja-
śnił, że decyzja ta była podyktowana bar-
dzo ciężkimi warunkami lokalowymi pa-
nującymi w obecnej siedzibie Starostwa 
przy ul. Przemysłowej.

– Delegatura Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, jak również wszystkie inne in-
spekcje z administracji zespolonej, które pod-
legają pośrednio Wojewodzie zajmują tylko 
część tego obiektu, w związku z tym, część je-
steśmy w stanie przekazać Starostwu po to, 
aby Pan Starosta i Zarząd Powiatu mógł za-
inwestować w ten budynek oraz działkę, któ-
ra jest obok i zdecydowanie polepszyć sytu-
ację urzędników oraz petentów Starostwa. 
– mówił Wojewoda Czarnek.

W rezultacie budynek przy ul. Party-
zantów będzie miał trzech współwłaścicie-
li – Urząd Wojewódzki, Starostwo Powia-

towe oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Władze Powiatu Zamojskiego zamierzają 
starać się o dofinansowanie na moderni-
zację oraz rozbudowę obiektu.

Drugą sprawą poruszoną w trakcie 
konferencji było funkcjonowanie lotniska 
w Mokrem. Wojewoda przekazał staroście 
zamojskiemu zarządzenie z 17 września br. 
ws. udzielenia zgody na dokonanie daro-
wizny nieruchomości skarbu państwa na 
rzecz powiatu zamojskiego. Zgoda doty-
czy lotniska w Mokrem. Dotychczasowy 
właściciel nieruchomości – Gmina Zamość, 
nie wywiązał się z powierzonego mu za-
dania wybudowania tam pasa startowego 
dla tzw. taksówek powietrznych. W związ-
ku z tym Władze Województwa odebrały 
mu prawo do zarządzania tym terenem.

– Gmina Zamość nie wykonała prac do 
których była zobowiązana, w związku z tym 
umowa darowizny została odwołana. Ta-
ki był warunek. – wyjaśnił Wojewoda – Te-
raz Pan Starosta podejmie się tego zadania.

Zgodnie z umową darowizny na władzach 
Powiatu Zamojskiego spoczywać będzie: 
utwardzenie pasa startowego o powierzch-
ni 800 x 30 m, rozbudowy pasa startowe-
go do wymiarów 950 x 50 m, ogrodzenia 
części lotniczej lotniska, instalacji oświe-
tlenia nawigacyjnego z systemem zdalne-
go sterowania. Powiat Zamojski ma także 
obowiązek zapewnić Aeroklubowi Ziemi 
Zamojskiej możliwość prowadzenia na te-
renie lotniska działalności statutowej oraz 
współuczestniczenia na poziomie koncep-
cyjnym i organizacyjnym w działaniach słu-
żących rozbudowie oraz prowadzeniu lot-
niska. Powiat został zobowiązany także do 
zawarcia porozumienia mającego na celu 
czynne włączenie innych jednostek samo-

rządu terytorialnego, w tym co najmniej 
miasta Zamość, w realizację i funkcjono-
wanie lotniska Mokre. Na realizację tych 
zadań władze powiatu mają 6 lat.

Jak poinformował Starosta Stanisław 
Grześko – Pod uwagę brane są dwa rodza-
je pasów – trawiasty i betonowy. Koszt wy-
budowania pasa trawiastego oszacowano 
na 5 mln zł, jeśli natomiast zapadłaby de-
cyzja o budowie pasa betonowego koszt 
inwestycji wyniesie około 30 milionów.

– Lotnisko zostanie dostosowane do 
ruchu turystycznego i biznesowego oraz do 
potrzeb Areoklubu. Chcemy, żeby ten teren 
zaczął żyć, żeby to lotnisko przyciągnęło in-
westorów do powiatu zamojskiego – zapo-
wiedział Starosta.

Dodał też, że giełda handlowa będzie 
funkcjonowała na terenie lotniska na do-
tychczasowych zasadach.

Zmiany – zmiany

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość
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Czy rolnicy będą mie-
li gdzie oddawać zużyte 
opony? Krzysztof Gałasz-
kiewicz podjął działania 
w tej sprawie

Pozbycie się zużytych 
opon pochodzących z cią-
gników i sprzętu rolniczego 
stanowi dla rolników nie lada 
problem. System gospoda-
rowania odpadami obowią-
zujący od 1 lipca 2013 r. do-
tyczy wyłącznie odpadów 
komunalnych, co jest zdefi-
niowane w art. 3 ust. 1 pkt 
7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. 
2018 r. poz. 992 ze zm.). Od-
pady pochodzące z produkcji 
rolniczej takimi nie są. Zatem 
zagospodarowanie odpadów 
pochodzących z produkcji 
rolniczej jest obowiązkiem 
rolnika. Nie można ich od-
dawać razem z odpadami 
z gospodarstw domowych 
firmie odbierającej odpady 
z posesji na terenie gminy. 
Nie przyjmują ich również 
Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów, gdyż punk-
ty te przeznaczone są tylko 

dla odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych.

Co rolnik może zrobić 
z tego typu odpadami?

Opony z ciągników rolni-
czych można oddać w punk-
tach świadczących usługę 
wymiany takich opon lub 
punktach ich sprzedaży przy 
zakupie. Zgodnie bowiem 

z przepisami, to na wytwórcy 
odpadów, w ramach świad-
czenia usługi wymiany lub 
sprzedaży, spoczywa obo-
wiązek ich prawidłowego za-
gospodarowania. Jednakże 
ze względu na duże koszty 
związane z transportem (du-
że gabarytowo) oraz trudno-
ści z ich utylizacją (a nawet 
wtedy, kiedy przerabiane są 

na granulat) to niestety, ale 
taka usługa świadczona jest 
tylko za odpłatnością.

W związku z powyższym, 
problem narasta, a rolnicy 
nie mogąc pozbyć się tych 
odpadów, na własną rękę 
próbują je utylizować, na-
rażając się na konsekwen-
cje prawne.

Krzysztof Gałaszkie-
wicz podjął działania w tej 
sprawie

Rozwiązania tego pro-
blemu postanowił poszukać 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Lubelskiego, Krzysztof 
Gałaszkiewicz. Zwrócił się on 
do Marszałka Województwa 
Lubelskiego o wystąpienie 

z wnioskiem do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wod-
nej o rozszerzenie programu 
pn. „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej”, 
o zużyte opony pochodzą-
ce z maszyn i sprzętu rolni-
czego, a także zużyte pla-
stikowe pojemniki, kastry 
o objętości od 10 l i większe. 
Program ten przewiduje do-
finansowanie dla jednostek 
samorządu terytorialnego, 
przedsięwzięć polegają-
cych na zbieraniu, transpo-
rcie oraz odzysku lub uniesz-
kodliwieniu odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opako-
wań do nawozów typu Big 
Bag. Zdaniem Radnego Ga-
łaszkiewicza, w programie 
nie uwzględniono ważne-
go problemu dotyczącego 
ochrony środowiska, jakim 
są zużyte opony pochodzą-
ce od maszyn i sprzętu rol-
niczego oraz inne odpady 
plastikowe.

Co ze zużytymi oponami?



5 par z Zamościa świętowało w środę (25 
września) jubileusz 50 i 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. Podczas uroczystości, któ-
rą zorganizowano w Sali Ślubów Urzędu 
Miasta Zamość, prezydent Andrzej Wnuk 
wręczył małżonkom przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudę, Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. 

Wyróżnienia otrzymali:

Anna i Janusz Kłonicowie - medal
Jadwiga i Stefan Struzikowie - medal
Czesława i Zdzisław Bosiakowie – medal 
(60-lecie Pożycia Małżeńskiego)

Jadwiga i Eugeniusz Cybulscy (list gratu-
lacyjny od Prezydenta UM Zamość na 60-le-
cie Pożycia Małżeńskiego)
Czesława i Stanisław Belinowie (list gratu-
lacyjny od Prezydenta UM Zamość na 60-le-
cie Pożycia Małżeńskiego)

Życzymy Małżonkom jeszcze wielu długich 
lat wspólnego życia w zdrowiu i pomyślności!

Zamojski magistrat zachęca wszystkie 
pary z Zamościa, które posiadają długi staż 
małżeński (minimum 50 lat), do kontaktu 
z Urzędem Stanu Cywilnego Rynek Wielki 13, 
22-400 Zamość, tel. 84 530 03 60, 530 03 61.

Dzisiejsze zagadnienie będzie 
dotyczyło składania wniosków 
o przyznanie pomocy na opera-

cje typu „Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodob-
nych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 , do którego na-
bór rozpoczyna się 28 października 2019 
r. i potrwa do 22 listopada 2019 r. 

Przedstawiamy warunki przyznawania 
pomocy oraz informację, kto może ubie-
gać się o wsparcie.

Rolnicy zainteresowani realizacją przed-
sięwzięć w zakresie inwestycji zapobiegają-
cych rozprzestrzenianiu się afrykańskiego 
pomoru świń oraz spółki wodne realizują-
ce przedsięwzięcia w zakresie utrzymania 
urządzeń wodnych znajdujących się na te-
renie działalności spółki będą mogli składać 
wnioski na ten cel w Regionalnych Oddzia-
łach Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa.

Zgodnie z warunkami  przyznania po-
mocy, wspierane będą następujące kate-
gorie operacji:

a) polegające na utworzeniu lub zmo-
dernizowaniu niecki dezynfekcyjnej;

b) dotyczące wykonania ogrodze-
nia chlewni;

c) polegające na wyposażeniu gospo-
darstwa w urządzenia do dezynfekcji

d) dotyczące wykonania inwesty-
cji mających na celu wydzielenie po-
mieszczeń, w których utrzymywane 
są świnie od innych gatunków zwie-
rząt gospodarskich.

• w przypadku gospodarstw ubiegają-
cych się o wsparcie  na ograniczenie 
skutków rozprzestrzeniania się ASF 
a także, polegające na zaopatrzeniu 
w sprzęt do utrzymania urządzeń 
wodnych, służących zabezpieczeniu 
gospodarstw rolnych przed zalaniem, 
podtopieniem lub nadmiernym zawil-
goceniem spowodowanym przez po-
wódź lub deszcz nawalny ;

•  w przypadku operacji realizowanych 
przez spółki wodne

Dotacja będzie polegać na refundacji 
80% poniesionych przez beneficjenta kosz-
tów kwalifikowalnych operacji, zaś maksy-
malna kwota wsparcia w okresie realizacji 
Programu to 100 tys. złotych w przypad-
ku rolników realizujących operacje zwią-
zane z ASF oraz 1 mln złotych w przypad-
ku spółek wodnych.

W ramach naboru realizowanego w 2019 
roku dokonane zostały korzystne zmiany 
w przepisach wykonawczych wpływające 
na zwiększenie dostępności tego instru-
mentu pomocowego. Obejmują one m.in.

• wprowadzenia standardowych sta-
wek jednostkowych na wykonanie 
ogrodzenia oraz określenie sposobu 
obliczania kwoty pomocy na podsta-
wie tych stawek ( stawka na wykona-
nie 1 mb ogrodzenia wynosi 200 zł; 
1 bramy – 1820 zł; 1 furtki – 610 zł);

• odstąpienie od obowiązku określe-
nia minimalnej wysokości kosztów 
kwalifikowanych w odniesieniu do 
inwestycji związanych z wykonaniem 
ogrodzenia;

• podwyższenie limitu pomocy dla spół-
ek wodnych lub związków tych spół-
ek z 500 tys. do 1 mln złotych

• rezygnacja z przedkładania koszto-
rysu inwestorskiego w przypadku 
inwestycji związanej z wykonaniem 
ogrodzenia

• odstąpienie od wymogu dołączania 
do wniosku o przyznanie pomocy ko-
pii dokumentu tożsamości

Wnioski o przyznanie pomocy nale-
ży złożyć w oddziale regionalnym Agen-

cji właściwym ze względu na położenie 
nieruchomości, na której prowadzony 
jest chów lub hodowla świń w przypadku 
rolników, lub siedzibę spółki lub związku 
w przypadku spółek wodnych lub związ-
ków spółek wodnych.

Pomoc przysługuje według kolejności 
ustalonej przez Agencję przy zastosowa-
niu kryteriów wyboru operacji. O kolejno-
ści przysługiwania pomocy decyduje suma 
uzyskanych punktów przyznanych na pod-
stawie kryteriów wyboru operacji określo-
nych w przepisach rozporządzenia MRiRW 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje 
typu „Inwestycje zapobiegające zniszcze-
niu potencjału produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze, których celem jest ograni-
czenie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk kli-
matycznych i katastrof” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2014–2020 (Dz. U. poz. 1478, z późn. zm.)

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e  
www.arimr.gov.pl oraz w Biurze Wsparcia 
Inwestycyjnego LOR ARiMR, Elizówka 65B, 
21-003 Ciecierzyn od pn. do pt. 7:30 – 15:30. 

Zapraszam Państwa do korzystania 
z działań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

Krzysztof Gałaszkiewicz 
Dyrektor 

Lubelskiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR

Pomoc dla rolników

KFC - prawie gotowe

Jubileusze małżeńskieRestauracja KFC powstająca 
przy zamojskiej obwodnicy (ul. 
Legionów 8) będzie pierwszą re-
stauracją tej sieci w Zamościu. 
Na budowie trwają ostatnie pra-
ce przed wielkim otwarciem, któ-
re zaplanowano na listopad. Jed-
nocześnie prowadzona jest też 
rekrutacja pracowników. W za-
mojskim KFC na początek zatrud-
nienie znajdzie 40 osób. Później, 
w miarę potrzeb, liczba pracow-
ników może wzrosnąć nawet do 
60. Jak się dowiedzieliśmy – za-
interesowanie pracą w zamojskim 
lokalu tej popularnej sieci fast fo-
od jest spore.

Właścicielem terenu przy ulicy Le-
gionów 8, gdzie powstaje KFC, jest 
Spółka B4 Bartecki z Tomaszowa Lu-
belskiego. Firma podpisała umowę 
z hiszpańskim holdingiem AmRest, 
zarządzającym siecią restauracji 

w całej Europie. I buduje dla gigan-
ta obiekt, który działać będzie pod 
szyldem KFC.

Będzie to pierwsza restauracja 
KFC na Zamojszczyźnie. Dołączy do 
sieci 265 działających pod tym szyl-
dem w Polsce.

Firma Błażeja Barteckiego blisko 
2-hektarowy teren przy Legionów ku-
piła w zeszłym roku – od właściciela 
sieci Aldik. W grudniu wybudowała 
tam obiekt dla „Biedronki”. Teraz koń-
czy budowę obiektu o powierzch-
ni 300 m2, gdzie działać będzie KFC. 

– Plusem tej lokalizacji jest położe-
nie przy obwodnicy miasta, sąsiedztwo 
największego osiedla mieszkaniowe-
go, które liczy 10,6 tys. mieszkańców, 
a także obustronna sygnalizacja z sys-
temem inteligentnych świateł. Jeśli 
samochód zechce skręcić do nas, wy-
starczy, że stanie na zjeździe induk-

cyjnym, wtedy niemal natychmiast 
zapala się zielone światło – wylicza 
Błażej Bartecki.

Jak dodaje, nie bez znaczenia 
jest także obecność „Biedronki”, 
którą miesięcznie odwiedza 50 tys. 
klientów. Kolejny atut, to planowa-
na w przyszłym roku budowa w są-
siedztwie KFC wielkiego Parku Han-
dlowego, gdzie ulokowane zostaną 
stoiska znanych marek oraz myj-
nia samochodowa. Nie bez znacze-
nia będzie też rozległy parking dla 
klientów. I, oczywiście swoboda do-
jazdu, bez konieczności przebijania 
się przez miasto czy spędzania nie-
potrzebnego czasu w korkach. 

Ponadto właściciel terenu dys-
ponuje najwyższym w Zamościu 
pylonem reklamowym, na którym 
zapewnia miejsce do prezentacji 
dwustronnej reklamy świetlnej o po-
wierzchni 25 m2. 

Budynek KFC jest już prawie go-
towy, a pierwszych klientów restaura-
cja przyjmie już w listopadzie. Wtedy 
zaplanowano wielkie otwarcie (kon-
kretna data nie jest jeszcze znana). 
Obecnie prowadzona jest rekruta-
cja kandydatów. 

Na inwestycji skorzystać mają też 
lokalni hodowcy i rolnicy. Bowiem re-
stauracje KFC znane są z tego, że ce-
nią świeżość ponad wszystko. Dlatego 
KFC, tam gdzie powstaje, współpra-
cuje z lokalnymi, sprawdzonymi do-
stawcami mięsa i warzyw.

Dobra wiadomość dla kierowców. Już 
wkrótce poprawi się komfort jazdy 
na ulicy Kilińskiego w Zamościu. 

Jeszcze w tym roku zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustron-
nymi ścieżkami pieszo - rowerowymi na oko-
ło 400 metrowym odcinku ulicy Kilińskiego 
od skrzyżowania z ul. Legionów do wysoko-
ści urzędu skarbowego. 

Oprócz robót drogowych, będzie rozbu-
dowana sieć kanalizacji deszczowej. Rozwią-
że to problem zastoisk wody utrudniających 
ruch pojazdów na tym odcinku. Wykonawcą 

prac jest lokalna firma Sadex. Termin wyko-
nania robót to 16 grudnia 2019. Wartość za-
dania: 1.880.000 zł.

W trakcie prowadzenia prac będzie moż-
na napotkać w tym miejscu utrudnienia. Kie-
rowcy powinni uzbroić się w cierpliwość i sto-
sować się do oznakowania terenu robót oraz 
poleceń osób kierujących ruchem.

Rusza remont Kilińskiego



Zaćma to schorzenie soczewki oka, polegające na jej zmęt-
nieniu, co powoduje znaczne obniżenie ostrości wzroku. 
Postępująca choroba, prowadzi nieuchronnie do opera-

cji usunięcia zaćmy.

Przez wiele lat, pacjenci oczekiwali na termin operacji oczu 
nawet kilka lat. W placówkach prywatnych, zabieg był możliwy do 
wykonania znacząco szybciej, ale koszt 3000zł dla wielu pacjen-
tów był kwotą zaporową.

Od drugiej połowy 2018 roku, zabiegi usunięcia zaćmy są re-
fundowane przez NFZ, a czas oczekiwania na termin operacji skró-
cił się do maksymalnie kilku miesięcy.

Okulista, lek. med. Stanisław Misztal, do którego na codzień tra-
fiają pacjenci z zaćmą, ceni działania Prawa i Sprawiedliwości, dzięki 
którym komfort leczenia pacjentów z zaćmą znacznie się poprawił.

„Duża to zasługa Dobrej Zmiany, której liderem jest bardzo do-
bry Prezes Jarosław Kaczyński” - mówi lek. med. Stanisław Misztal.



Koniec kolejek na operacje zaćmy

Bądźmy razem, żeby nie tęsknić
Panie Piotrze,

Kandyduje Pan z okręgu 7, który 
obejmuje wschodnią Lubelszczyznę. 
Czy jest Pan w jakiś sposób związany 
z tym regionem?

Tak, zdecydowanie bardziej od lidera 
listy PiS. Prowadzę Ośrodek dla Dzieci Nie-
pełnosprawnych obok Szczebrzeszyna. 
Mój dziadek, będąc żołnierzem AK, przez 
cały okres II wojny światowej, aż do wybu-
chu Powstania przyjeżdżał do Izbicy z mel-
dunkami. Istotnie jestem Warszawiakiem. 
Jestem jednak dumny z tego, że wybrałem 
kierunek odwrotny do wielu ludzi, którzy 
po studiach zostają w stolicy lub przepro-
wadzają się do niej. Namawiam i zachęcam 
wszystkich do inwestowania serca w pięk-
ny, zielony region jakim jest Lubelszczyzna.

Czy to właśnie dzięki temu pojawił 
się pomysł na wprowadzenie Programu 
„Ojcowizna”?

Tak - zależy mi na tym, aby wspomagać 
młode osoby, które po ukończeniu studiów 
zdecydowane są na powrót z dużych miast 
w swoje rodzinne strony. Dzięki temu, ro-
dzicom nie będzie nieustannie towarzyszyć 
uczucie tęsknoty za dziećmi oraz wnukami. 
Wsparcie w postaci 1000 złotych miesięcznie 
będzie dobrym hamulcem, powstrzymują-
cym wyludnianie się polskiej wsi. 

Założenia Programu wydają się być do-
bre. Czy takich pomysłów ma Pan więcej?

Chciałbym pozbyć się wiecznych posłów, 
doprowadzając do maksymalnie dwu-kaden-
cyjności na wszystkie wybieralne funkcje. 
Pozwoli to wprowadzić do polityki „młodą 
krew” oraz pozbyć się przyklejonych fał-
szywych uśmiechów ludzi, którym wydaje 
się że są od nas lepsi, ważniejsi, mądrzejsi. 
Uważam, że większość z nich oderwała się 
od rzeczywistości. Są pasożytami, którzy że-

rują na tym, że większość z nas nie chce an-
gażować się w życie społeczno-polityczne.

Kolejnym pomysłem jest Program ECO. 
Myślę, że wszyscy zaczynamy doceniać 
świeże powietrze. Warto docenić więc lu-
dzi, którzy robią coś dla czystszego środo-
wiska. Program będzie polegał na wspar-
ciu osób, które decydują się na rezygnację 
z węgla, na rzecz gazu. Proponuję zwrot 
kosztów wymiany pieca oraz darmowy gaz 
przez pierwsze 3 lata. Warunkiem jest kon-
trolowanie tego, aby ludzie nie wracali do 
palenia węgla, drewna lub śmieci. Dla osób 
zbilansowanych energetycznie dzięki źró-
dłom odnawialnej energii, chcę przygoto-
wać zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Najważniejszym programem jest jednak 
ten, dzięki któremu jednocześnie zadbamy 
o zdrowie naszych dzieci oraz o środowi-
sko. Wprowadzając e-podręczniki, tablety 
do nauki oraz darmowy internet odciążymy 
szkolne plecaki. Dzięki temu młode kręgo-
słupy nie będą musiały dźwigać kilogramów 
papierowych podręczników. Ograniczymy 
też w ten sposób wycinkę lasów na papier. 

To tylko kilka punktów mojego progra-
mu politycznego, który wprowadzę, gdy zo-
stanę posłem. Tak właśnie rozumiem swoją 
służbę Ojczyźnie.

Czy nie obawia się Pan tego, że po-
mysłem dwu-kadencyjności narazi się 
Pan zawodowym posłom ze wszystkich 
stron sceny politycznej?

Dla mnie jest to kwestia podejścia ży-
ciowego do sprawowanych funkcji społecz-
nych. Uważam, że jest to krótkoterminowa 
służba społeczna, a nie sposób na życie dla 
nieudaczników, którzy nie potrafią zarabiać, 
pracując w swoim zawodzie. Myślę, że 8-10 
lat to wystarczający okres na udowodnie-
nie swojej wartości. Doświadczeniem zdo-

bytym przez dekadę można skutecznie 
podzielić się z osobami młodszymi, wcho-
dzącymi na scenę polityczną. Ze względu 
na konieczność odnalezienia się w zwyczaj-
nym życiu, wiąże się to też z szacunkiem ze 
strony niezwiązanych z polityką sąsiadów. 
Same zalety!

Czy sam Pan postąpił w taki sposób?

Tak, zrezygnowałem ze służby po dwóch 
kadencjach w warszawskim samorządzie. By-
łem Przewodniczącym Rady Gminy Warsza-
wa Bemowo oraz wiceburmistrzem Dziel-
nicy Wawer. Do dzisiaj dzielę się ze swoimi 
następcami zdobytym doświadczeniem. 
Jeśli wybiorą mnie Państwo na posła, przez 
maksymalnie dwie kadencje będę Wam słu-
żył, aby później zająć się pomocą młodszym 
kolegom w realizacji ich pomysłów.

A co jeśli nie uda się zdobyć manda-
tu poselskiego?

Bycie posłem traktuję jako służbę i wspar-
cie realizacji moich pomysłów, nie jako oso-
bistą karierę. Będę zbierał środki na budowę 
Muzeum Dzieci Wojny na Zamojszczyźnie, 

aby pokazać światu okrucieństwo każdej 
wojny wobec bezbronnych dzieci. Będę 
ambasadorem Lubelszczyzny, pokazującym 
piękno tej ziemi kolejnym grupom przyjeż-
dżającym do Kawęczynka. Będę też poma-
gał miejscowym mądrym ludziom w ich wal-
ce o lepsze jutro.

Ze względu jednak na to, że spotykam 
się z bardzo miłym przyjęciem – optymi-
stycznie zakładam, że wygram.

Co wyróżnia Pana spośród innych 
kandydatów?

Nie jestem przede wszystkim hipokrytą 
nawołującym do pielęgnowania wartości, 
których sam nie przestrzegam – na co miesz-
kańcy naszego regionu są bardzo wyczule-
ni. O najważniejszych wartościach rodzin-
nych nie mówię, będąc starym kawalerem 
czy wielokrotnym rozwodnikiem. W tym ro-
ku, po 25 latach szczęśliwego związku, któ-
ry zaowocował dwójką wspaniałych dzieci - 
odnawiam sakrament małżeństwa. Zamiast 
mówić jak trzeba żyć, swoim życiem poka-
zuję jak żyć można.

Jestem wnukiem Powstańca Warszaw-
skiego i żołnierza wojny polsko-bolszewic-
kiej. To od dziadków i rodziców nauczyłem 
się walki o lepsze jutro dla kolejnych poko-
leń. Będąc prawnikiem przez lata pisałem 
projekty ustaw i przemówienia, współpra-
cując z przedstawicielami różnych stron sce-
ny politycznej. Jestem więc wystarczająco 
dobrze przygotowany żeby rozumieć i bro-
nić interesów polskiej wsi - w przeciwień-
stwie do części posłów, którzy nie nadają 
się na piastowane stanowisko.

Chcę walczyć o sprawy ważne, niejed-
nokrotnie idąc przy tym pod prąd. Powo-
duję przy tym poruszenie wśród zagrożo-
nych starych układowców, co traktuję jako 
wygraną moją oraz moich wyborców. Ra-
zem możemy przewietrzyć Sejm i zmusić po-
lityków każdej ze stron do współdziałania 
w konkretnych sprawach, zamiast bicia pia-
ny przez kolejne lata. Uważam, że powinni-
śmy dążyć do mądrego rządzenia połączo-
nego ze współpracą, zamiast wzajemnego 
wykopywania dołków pod innymi.

Kilka dni temu wróciłem z Chicago. Spo-
tkałem się tam z Polonią oraz amerykański-
mi inwestorami. Obie te grupy oczekują od 
nas zgody, rozwiązywania problemów oraz 
realizacji konkretnych zadań. Podglądajmy 
dobre zachowania, ucząc się ich oraz wpro-
wadzając je w życie, w połączeniu z tradycją 
i naszymi oczekiwaniami. Dzięki temu bę-
dzie nam żyło się lepiej. Szczególnie ważne 
są rozwiązania dotyczące osób potrzebu-
jących, niepełnosprawnych oraz dzieci. Po-
maganie słabszym to nasz, nie tylko chrze-
ścijański, obowiązek.

Dziękuję za rozmowę.

To ja dziękuję, proszę trzymać kciuki. 
Ostatni będą pierwszymi.
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Memoriał dla Padwy!

Nowy adres „Lipska 61”

Osiedle mieszkaniowe „Lip-
ska 61” u zbiegu ulic Lip-
skiej i Fredry to nowo-

czesna inwestycja w Zamościu, 
która powstanie na terenie daw-
nej „Autonaprawy”.

Inwestor zakupił działkę na po-
czątku roku 2019 z licytacji komor-
niczej, planuje uzyskać pozwole-
nie na budowę w październiku, by 
jeszcze w tym roku rozpocząć pra-
ce budowlane.

Projekt osiedla zakłada budowę 
czterech budynków czterokondy-
gnacyjnych z windami, zawierają-
cych 139 lokali mieszkalnych oraz 
6 lokali usługowych o łącznej po-
wierzchni 800 m2 do indywidu-
alnego podziału według potrzeb 
klientów. Do dyspozycji mieszkań-
ców i najemców, inwestor odda 119 
miejsc parkingowych w garażach 
podziemnych oraz 62 miejsca par-
kingowe na parkingach zewnętrz-
nych. Osiedle będzie monitorowa-
ne i ogrodzone, ze swobodnym 
dostępem do części usługowej.

Inwestycja skierowana jest do 
szerokiej grupy odbiorców. Do-
stępność lokali o metrażach od 
42 do 85 m2 sprawia, że zarów-
no rodziny z dziećmi jak i osoby 
starsze znajdą w ofercie mieszka-
nie odpowiednie dla swoich po-
trzeb. Zaprojektowano budowę 

przytulnych mieszkań dwupoko-
jowych, wygodnych trzypokojo-
wych oraz komfortowych miesz-
kań czteropokojowych.

Funkcjonalność, wysoka este-
tyka, niskie koszty eksploatacji to 
wartości, jakie szczególnie cenią 
współcześni mieszkańcy osiedli. 
Takie warunki ma spełniać Osie-
dle „Lipska 61”.

Elewacje budynków charakte-
ryzują się stonowaną kolorysty-
ką, utrzymaną w odcieniach bieli 
i szarości z dużymi przeszkleniami.

Deweloper prowadzi już sprze-
daż mieszkań. Aby zostać właścicie-

lem nowego lokum, należy liczyć 
się z wydatkiem rzędu 5-6 tysięcy 
za 1m2. Więcej informacji można 
uzyskać w siedzibie Inwestora lub 
na www.prbud.eu

W pierwszym etapie dewelo-
per odda do użytku dwa bloki przy 
ulicy Fredry. Zakończenie I etapu 
budowy, planowane jest na koniec 
2020 roku.

Inwestor zapowiada wysoki 
standard wykonania budynków, 
komfortowe rozwiązania dla prze-
strzeni wspólnych oraz przemyśla-
ne rozwiązania architektoniczne 
dostosowane do współczesnego 
stylu życia

Lokalizacja osiedla Lipska 61 
w bliskim sąsiedztwie Starego Mia-
sta (1,8 km), rzeki Łabuńki, ścieżki 
rowerowej w kierunku Roztocza 
oraz zalewu miejskiego, decyduje 
o wysokiej atrakcyjności inwestycji. 

Inwestorem nowego osiedla 
jest firma PR-BUD z siedzibą w Ka-
linowicach 44, mającą w swoim 
dorobku m.in.: budowę wielu do-
mów jednorodzinnych w Zamościu 
i okolicy, budowę biurowca przy ul. 
Infułackiej 1, budowę wielorodzin-
nego budynku TBS przy ul. Chłod-
nej w Zamościu.

Dokumentację projektową wy-
konała krakowska pracownia ar-
chitektoniczna MTWW Architekci, 

która w swoim portfolio posiada 
liczne projekty zabudowy wielo-
rodzinnej w Krakowie i okolicach, 
a także projekty budynków komer-
cyjnych i użyteczności publicznej. 
Pracownia może pochwalić się pro-
jektem Słonecznego Miasteczka w 
Krakowie, osiedla mieszkaniowego 
w Gdańsku czy chociażby projek-
tem Lewobrzeżnego Bulwaru Wi-
sły w Warszawie i projektami sta-
dionów Resovii i Cracovii.

PR-BUD 
Kalinowice 44 
22-400 Zamość 
www.prbud.eu
E-mail: lipska61@prbud.eu 
tel. 500 793 501 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

http://www.prbud.eu
http://m.in
http://www.prbud.eu
mailto:lipska61@prbud.eu


Patriotyczny wrzesień

rupa brytyjskich naukowców poszła „na 
wojnę” z producentami aparatów słucho-
wych. Już ponad 300 tys. Europejczyków 

porzuciło drogie i nieskuteczne metody walki 
z niedosłuchem, korzystając tylko z tej metody. 
Ich badania kliniczne dowodzą, że w ciągu 4-ty-
godni przywraca ona słyszenie pełnego zakresu  
dźwięków – od szeptów po wysokie tony. 

„Nie mamy najmniejszych wątpliwości – dzięki 
biomedycznym plastrom, znów usłyszysz wyraź-
ną mowę ludzką, śpiew ptaków za oknem, dźwięki 
radia i tv, kwotę do zapłaty w sklepie i każde wypo-
wiedziane przez księdza słowo. Będziesz doskona-
le rozumieć tych, którzy mówią cicho i niewyraź-
nie, usłyszysz wszystko i wszystkich wokół siebie, 
nawet z dalszej odległości. Masz dość tego, że nie 
słyszysz, co mówią do Ciebie inni? 

Dzięki specjalnej formule plastrów – w sposób 
automatyczny i pozbawiony Twojego wysił-
ku zaczniesz słyszeć wyraźnie, a niepożądane 
szumy i trzaski w tle znikną bezpowrotnie! In-
teligentne nanopolaryzatory wzmocnią bo-
wiem dźwięki ważne, a wyeliminują zbędne, 
takie jak zgiełk uliczny, stukot obcasów sąsiad-
ki za drzwiami mieszkania, szczęk sztućców w  
restauracji czy gwar ludzkich rozmów.

 1   W odróżnieniu od doraźnych metod walki 
z ubytkami słuchu, takich jak wzmacniacze i dro-
gie aparaty słuchowe, gdzie poprawiana jakość 
słyszanych dźwięków ma miejsce tylko w trakcie 
ich noszenia, ta innowacyjna metoda stanowi 
ogromny przełom. Przede wszystkim regeneracja 
uszkodzonych komórek słuchu odbywa się nawet 
kilkanaście godzin po zakończeniu aplikacji poje-
dynczego plastra, w tym także podczas snu. 

2  Jest odpowiednia dla osób z każdą wadą, 
niezależnie od wieku czy płci. Została stwo-
rzona zarówno dla lekko, jak i mocno niedo-

słyszących, noszących 
aparaty i wzmacniacze 
słuchu, a także osób od 
dawna trapionych szu-
mami usznymi. 

3  Biomagnetyczne 
plastry potrafią usunąć 
nawet wieloletnie i bardzo 
poważne ubytki słuchu. 
Aktywizują system odno-
wy układu słuchowego, 
zmuszając organizm do 
rozpoczęcia procesu au-
tomatycznej regeneracji 
komórek. Odczuwalna 
poprawa zauważalna 
jest już nawet po kilku-
dziesięciu godzinach od 
ich pierwszej aplikacji. 

Po upływie około 30 dni możliwe jest całko-
wite odzyskanie dawnej sprawności słuchu 
oraz przywrócenie mu ostrości i dokładności, 
porównywalnej do tej w wieku 25 lat. Nastę-
puje zwiększenie komfortu słyszenia nawet 
o 53%, zregenerowanie komórek słuchowych 
oraz blisko 14-krotna poprawa wyłapywanych 
szeptów i głosów w tłumie.” 

Czy to naprawdę tak działa,  
czy jest skuteczne? 
Dzięki szeregowi badań udało się dowieść po-
nad wszelką wątpliwość skuteczność tej metody. 
Została opatentowana i do dziś jest wykorzysty-
wana głównie przez prywatne ośrodki laryngo-
logiczne dla zawodowych muzyków, na co dzień 
pracujących słuchem. 

W przeprowadzonych testach klinicznych po-
twierdzono, że nowo odkryta biostymulująca 
aktywna formuła plastrów, ma blisko 97% sku-
teczności. Osoby między 39-94 rokiem życia, bio-
rące udział w badaniach, potwierdziły redukcję 
szumienia (głównie spowodowanego wieloletnią 
pracą w hałasie) aż o 82% w porównaniu ze sta-
nem sprzed rozpoczęcia badania, 14-krotną róż-
nicę w wyłapywaniu szeptów i głosów w tłumie 
oraz bezsporną i radykalną poprawę słyszalności 
mowy ludzkiej, grającego radia i tv. Zapytani, kiedy 
ostatni raz słyszeli tak dobrze, w 95% przypadków 
odpowiadali – „między 24, a 35 rokiem życia”. 

Geniusz skuteczności nowej, biomedycznej for-
muły opisuje dyrektor ośrodka badawczego Chri-
stopher Washington: 

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elek-
tromagnetycznej pozwala odbudować i zmu-
sić do właściwego działania komórki rzęsate, 
odpowiedzialne za rejestrowanie i odbieranie 
docierających do nas dźw. Wyniki przeprowa-
dzonych badań zszokowały nas samych, ale i jed-
noznacznie pokazały, że regularne noszenie 
„Neodymium2000” w zdecydowanej większości 
przypadków pozwala odzyskać nawet do 100% 
sprawności słu-
chowej w zale-
dwie kilka tygo-
dni. To oznacza, 
że aż 98,2% 
p r z y p a d kó w 
zadeklarowało 
ich 14-krotnie 
wyższą sku-
teczność, niż 
w przypadku 
88 razy droż-

szego aparatu słuchowego, wzmacniacza 
słuchu, niewygodnych i trudnych w aplikacji 
olejków czy groźnych zastrzyków w bębenki. 

Wystarczy, że nakleisz dyskretne plastry za 
uchem i będziesz je regularnie nosić. Fale roz-
poczną proces intensywnej regeneracji kanału 
słuchowego oraz komórek rzęsatych. Zazwy-
czaj już po zaledwie kilku dniach następuje 
poprawa. Zaczniesz wyłapywać coraz więcej 
dźwięków, słyszeć ostrzej i wyraźniej. Nano-
technologia wykorzystywana m.in. do produkcji 
statków kosmicznych najnowszej generacji to 
dokładnie ta sama technologia, z której skorzy-
stano przy produkcji „Neodymium2000”. Dzięki 
temu problem niedosłyszenia nawet w najcięż-
szych przypadkach przestaje istnieć. Pani Bar-
bara z Dąbrowy, kierowniczka firmy zajmującej 
się produkcją części do samochodów oraz Pani 
Halina z Mrozów, kiedyś nauczycielka muzyki 
opowiadają o tym, jak biomedyczne plastry od-
mieniły ich życie (patrz ramki). 

Odzyskaj słuch nawet o 88 razy 
taniej niż z aparatem słuchowym!
Biomedyczne plastry podbijają zagraniczne 
rynki. Zyskały ogromne uznanie aż 21 krajów, 
skradły serca m.in.: Brytyjczyków, Norwegów, 
Japończyków, Czechów, Finów, Szwedów 
i najbardziej wymagających Niemców! Długo 
oczekiwane są już dostępne również w Polsce. 
Małe, dyskretne, wygodne i przystępne ceno-
wo dla wszystkich! Dzięki specjalnej refundacji 
możesz z nich skorzystać aż 72% taniej. „Neo-
dymium2000” są dostępne tylko w sprzedaży 
tel. Klubu Seniora. Nie kupisz ich w sklepach 
czy aptece. Ilość zestawów jest ograniczona –  
decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy nakleić

Aparat to istne dziadostwo! 
Wciąż wypadał mi z uszu, 
w dodatku te wszystkie trzaski 
i piski doprowadzały mnie 
do szału! Zaryzykowałam  
z plastrami i szczerze... Wygo-
da w noszeniu niesamowita, działają nawet 
gdy śpię, w tłumie znów słyszę wyraźnie, 
radio w kuchni też. To dopiero trzeci ty-
dzień odkąd je noszę, a już jestem ciekawa, 
co będzie dalej.

Halina C. (62 l.) z Mrozów

Siostra od lat mieszka 
w Anglii, plastry wysłała 
mi w prezencie. Mówi „Ba-
siu weź ich spróbuj, tutaj 
większość moich znajomych 
już dawno odstawiła apara-

ty, wzmacniacze i inne cuda, korzystają 
tylko z nich. Jak nie zadziałają, to biorę to 
na siebie.” Od aparatu miałam już rany na 
uszach, więc spróbowałam. Minęły 3-tyg. 
odkąd naklejam te dyskretne plastry. Zau-
ważyłam, że stojąc tyłem do TV, słyszę 
wszystko głośno, a dźwięk jest czysty jak 
nigdy wcześniej. Nigdy bym nie pomyślała, 
że technologia tak poszła do przodu.              

Barbara W. (71 l.) z Dąbrowy

ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:

Aparat słuchowy przeżytkiem?  
Przełomowe odkrycie naukowców 
z Wielkiej Brytanii rewolucją w walce 
ze wszelkimi wadami słuchu!

Przywracają 100% sprawności słuchowej, a ich technologia
jest 88 razy tańsza, niż kupno większości aparatów słuchowych.
W 28-dni – bez operacji: ü wzmocnisz najważniejsze dźwięki
i mowę ludzką, ü wyeliminujesz niechciany hałas i szumy uszne!

G
Biomagneto plastry przeznaczone są dla osób z każdą 

wadą słuchu: lekko i mocno niedosłyszących  

odczuwających szumienie w uszach  noszących 

aparaty słuchowe, bądź wzmacniacze słuchu  małe, 

cieliste i niewidoczne za uchem  idealne dla kobiet 

i mężczyzn z niedosłuchem  w 100% bezpieczne, nie 

wywołują ran i podrażnień uszu

TYLKO do10 października72%taniej!

REKLAMOWANE W TV

Zadzwoń: 81 300 36 10
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

-72% REFUNDACJA dla osób 
urodzonych w latach 1920-1985

Pierwszym 120 osobom, które zadzwonią do 8 października 2019 r., 

przysługuje  refundacja!  Otrzymasz wówczas 20 plastrów biomagnetycznych, 

wspomagających eliminowanie procesów głuchoty i odbudowę komórek  

słuchowych zamiast za  317zł  tylko za 87zł (przesyłka GRATIS)!

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy znajdujące się w przewodzie śli-
makowym uszkodzone komórki rzęsate skierowane w dół, powstałe 
na skutek zniszczenia komórek słuchowych. Tego typu uszkodzenie 
blokuje swobodny przepływ sygnałów dźwiękowych, powodując ich 
nieczytelny odbiór. Słyszymy słabo i niewyraźnie. Po kuracji struk-
tura rzęs się odbudowała (zdjęcie po prawej), odzyskała swoje praw-
idłowe, pionowe ułożenie.  Odbiór i rejestracja dźwięków przebiega 
w sposób prawidłowy, dźwięk jest mocny i czysty. 

PRZED kuracją PO kuracji
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Wrzesień nie rozpieszczał 
nas szczególnie słonecz-
ną aurą, a jako że mamy 

już jesień, możemy spodziewać się 
coraz rzadszego kontaktu z promie-
niami słonecznymi. 

Wpływa to negatywnie na ilość 
syntetyzowanej przez naszą skórę 
witaminy D, którą nasz organizm, 
pod wpływem światła słoneczne-
go, wytwarza z niektórych steroli 
pochodzenia roślinnego i choleste-
rolu. Potwierdzają to badania na-
ukowe, które wskazują, że najbar-
dziej efektywna skórna synteza tego 
związku zachodzi od kwietnia do po-
czątku września. Naukowcy stwier-
dzili niedobory wspomnianej wita-
miny u ponad 90% Polaków, dlatego 
szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym niezbędna jest suplementacja.

Rola witaminy D w naszym or-
ganizmie jest nieoceniona. Najczę-
ściej kojarzymy ją z prawidłowym 
rozwojem kości i zębów, to jednak 
nie wszystko. Cholekalcyferol od-
grywa dużą rolę w prawidłowej od-
powiedzi immunologicznej organi-
zmu, prościej mówiąc podnosi naszą 
odporność. Ponadto odpowiedni 
poziom tej witaminy zmniejsza ry-
zyko zachorowania między innymi 
na stwardnienie rozsiane, raka jeli-
ta grubego, miażdżycę, nerwicę czy 
schizofrenię. Utrzymanie odpowied-
niego poziomu witaminy D jest bar-
dzo ważne dla osób zmagających 
się z cukrzycą. Według badań, niski 
poziom tej witaminy ma bezpośred-
ni związek z poziomom glukozy we 
krwi. Zależność jest następująca: im 
niższy poziom witaminy D w organi-
zmie, tym wyższe stężenie cukru we 
krwi. Ponadto dowiedziono, że od-

powiednie stężenie cholekalcyferolu 
ma duży związek z równowagą psy-
chiczną. U osób z niedoborami czę-
ściej diagnozuje się stany depresyj-
ne oraz otępienie. 

Suplementacja witaminą D jest 
bardzo ważna również dla kobiet 
w ciąży i starających się o dziecko. 
Kobiety w czasie ciąży pamięta-
ją o przyjmowaniu kwasu foliowe-
go, ale zapominają o przyjmowaniu 
cholekalcyferolu.

Zalecane dawki witaminy:

Dla osób dorosłych dzienne za-
potrzebowanie na witaminę D wy-
nosi od 800 do 2000 j.m, zależnie 
od masy ciała (u chorych na otyłość 
1600- 4000j.), w miesiącach wrze-
sień-kwiecień lub przez cały rok, je-
śli nie jest zapewniona synteza skór-
na witaminy D w lecie. 

Seniorzy powinni otrzymywać 
suplementację w dawce od 800 do 
2000 j.m. przez cały rok. 

Dla dzieci i młodzieży od 1 do 
18 roku życia dawka powinna wy-
nosić od 600 do 1000 j.m na dobę.

Najwięcej witaminy D zawiera-
ją tłuste ryby morskie, takie jak wę-
gorz, czy łosoś. Spore jej ilości za-
wiera również śledź i makrela. Po za 
tym witamina D występuje w mleku, 
jajkach i żółtym serze. 

Szeroki wybór suplementów 
z witaminą D w różnych dawkach 
można znaleźć w sklepach Zielo-
ny Koszyk przy ul. Grodzkiej 15 
oraz Nowy Rynek 27.

tech. farmacji Izabela Łuczyn

www.resortmed.pl

Pracując w wielu miejscach, 
czy to w zamojskich szpita-
lach, czy w poradniach, sły-

szę często: „a pójdę do rodzinnego, 
niech mi da skierowanie do specja-
listy”. Czy faktycznie ten „Rodzin-
ny” to tylko jakiś tam lekarz, co jest 
przepustką do dalszej diagnostyki 
i leczenia?

Otóż, zgodnie z ustawą o za-
wodzenie lekarza i lekarza denty-
sty, specjalista medycyny rodzinnej, 
to - jak nazwa wskazuje - również 
specjalista. O tej samej „pozycji” za-
wodowej jak specjalista kardiolog, 
endokrynolog czy ortopeda.

Ale czym on tak naprawdę się 
zajmuje i czym powinien się zaj-
mować, jakie są jego kompetencje?

Poradnie Lekarza Rodzinnego 
powstały prawie 30 lat temu na ba-
zie ówczesnych poradni ogólnych, 
internistycznych i pediatrycznych. 
Na wzór krajów Europy zachodniej 
postanowiono stworzyć sprawdzo-
ny model opieki zdrowotnej, oparty 
na instytucji Lekarza Rodzinnego.

Lekarz Rodzinny otacza opieką 
całą rodzinę. Od pierwszych dni ży-
cia nowonarodzonego dziecka, po 
wiek sędziwy, często również pa-
cjentów chorych terminalnie.

Przez opiekę rozu-
miemy nie tylko dzia-
łania „naprawcze” 
w przypadku 
choroby, ale, 
przede wszyst-
kim, edukację, 
szerzenie wie-
dzy, zachowań 
prozdrowotnych 
i profilaktycznych.

Ponadto Lekarz 
Rodzinny jest swoistym 
spoiwem, punktem łączącym 
wszystkie choroby i dolegliwości 
pacjenta, zarówno te somatyczne, 

jak i psychiczne. Jego całościowy 
ogląd sytuacji zdrowotnej, materialnej 
i społecznej danej rodziny pozwala 

często skutecznie i szybko 
rozwiązać wiele pro-

blemów zdrowot-
nych. Koordy-

nacja wizyt 
i konsul-
tacji z in-
nymi spe-
cjalistami 
zapewnia 
pacjentowi 

uporządko-
wanie i orga-

nizację dro-
gi do leczenia 

i profilaktyki.

Warto zaznaczyć rów-
nież, że wiele problemów terapeu-
tycznych może zostać rozwiązanych 

przez naszego Lekarza Rodzinnego. 
Na przykład wysokie ciśnienie tęt-
nicze krwi nie oznacza konieczności 
wizyty u kardiologa i nie każdy ból 
głowy wymaga konsultacji neurolo-
gicznej. Zaoszczędza to pacjentowi 
czas, pieniądze a jakość diagnostyki 
i leczenia nie odbiega, a często, po-
przez kompleksowość podejścia do 
pacjenta, przewyższa skutecznością 
leczenie w poradniach kardiologicz-
nych czy neurologicznych. Oczy-
wiście, w momencie, gdy możliwo-
ści Lekarza Rodzinnego w ramach 
dostępnych Świadczeń Gwaranto-
wanych Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej (określanych w drodze Ob-
wieszczenia Ministra Zdrowia) się 
kończą, pacjent jest kierowany do 
dalszej diagnostyki i leczenia.

Polski system opieki zdrowotnej 
(podobnie jak i wielu innych wyso-

ko rozwiniętych krajów) opiera się 
o Lekarza Rodzinnego. To podsta-
wa i gwarancja skutecznego i efek-
tywnego gospodarowania środkami 
pieniężnymi naszego niedofinanso-
wanego systemu opieki zdrowot-
nej. Lekarz rodzinny to taki lekarz, 
któremu można powiedzieć nie tyl-
ko o swoim wysokim ciśnieniu, ale 
również o swoich problemach ro-
dzinnych i osobistych. I zawsze moż-
na liczyć na to, że zostanie się wy-
słuchanym, na dobrą radę i pomoc 
w trudnych sytuacjach życiowych.

lek. Karol Derkacz
specjalista chorób wewnętrznych,
w trakcie specjalizacji z medycyny 

 rodzinnej
Poradnia Lekarza Rodzinnego  

Przychodnie Resort-Med

MEDYCYNA RODZINNA
– KIM JEST LEKARZ RODZINNY?

IZA RADZI
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W niedzielę, 6 października 2019 roku na terenie Aeroklubu przy giełdzie w Mo-
krem odbędzie się impreza pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
na obszarach wiejskich”.

Wydarzenie startu-
je o godz. 11.00. W pro-
gramie m. in.: pogadanki 
z zakresu ruchu drogo-
wego oraz bezpieczeń-
stwa na przejazdach 
kolejowo-drogowych, 
miasteczko ruchu dro-
gowego, symulator da-
chowania, prezentacja 
sprzętu komendy Miej-
skiej Policji w Zamościu, 
znakowanie rowerów, 
pokaz umiejętności psa 
policyjnego, pokaz ga-
szenia płonącego samo-
chodu, wystawa maszyn 
i urządzeń stosowanych 
w gospodarstwie.

Dla uczestników 
przewidziano także: 
poczęstunek, upomin-
ki i nagrody.

Organizatorem 
wydarzenia są: Agen-
cja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnic-
twa, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego 
w Zamościu oraz Aero-
klub Ziemi Zamojskiej.

W Domu Towarowym „HET-
MAN” w poniedziałek, 23 
września otwarta została 

wystawa starych, do tej pory nigdzie 
nie publikowanych zdjęć Zamościa 
z kolekcji Wiesława Smyka.

Przedstawiony zbiór to fotogra-
fie podzielone na 3 działy tematyczne: 
„Zamość dawniej i dziś”, „Nowe Miasto 
- nieznane zdjęcia okupacyjne” oraz 
„Skarby austriackich archiwów”. Na wy-
stawie można zobaczyć  ponad 40 uni-
katowych fotografii i „perełkę” -  sensa-

cyjne zdjęcie lotnicze miasta z sierpnia 
1944 r. o wymiarach 1,5m x 1,5m. 

Wystawę zorganizował autor przy 
wsparciu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. 

Łukasińskiego. W uroczystym otwarciu 
udział wzięli: Dyrektor Wydziału Kultu-
ry i Sportu – Piotr Orzechowski, Dyrek-
tor Archiwum Państwowego – Jakub 
Żygawski, Prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej im. W. Łukasińskiego – Jerzy Ni-
zioł, Prezes Zarządu Zamojskiej Grupy 
Fotograficznej – Mirosław Chmiel,  zna-
jomi i przyjaciele autora, a także ci, któ-
rym bliska jest historia miasta. 

Wystawę można oglądać codzien-
nie w godzinach otwarcia Domu Towa-
rowego do końca października.
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Bliżej Funduszy Europejskich Zamość dawniej i dziś

W trosce o ptaki

Nie tylko giełdaKsiążnica obdarowana

Z  Marią Gmyz, Radną Sejmiku, Przewod-
niczącą Komisji Edukacji Kultury i Sportu 
rozmawiamy o Funduszach Europejskich.

NK – Kto może ubiegać się o dofinansowa-
nie projektów? 

MG – W ramach konkursów o dofinansowa-
nie realizacji projektów mogą ubiegać się: ad-
ministracje rządowe i jej jednostki podległe, 
jednostki samorządu terytorialnego, stowa-
rzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarzą-
dowe, podmioty ekonomii spo-
łecznej, federacje lub związki or-
ganizacji pozarządowych, związki 
rewizyjne, samorządy gospodar-
cze i zawodowe, partnerzy społecz-
ni, uczelnie, jednostki naukowe, ba-
dawcze, przedsiębiorcy itp. 

NK-  Jakie projekty w ra-
mach konkursów można 
realizować? 

MG - Projekty dotyczą 
rożnych dziedzin, m. 
innymi: czyste powie-
trze, infrastrukturalne, 
energii odnawialnej, 

innowacyjne, wspierające edukację, na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej, szkolenia kadr, 
szkolenia władz samorządowych, podnosze-
nia kompetencji osób niepełnosprawnych, 
w tym na obszarach wiejskich, pomocy spo-
łecznej, usprawnień organizacyjnych, wspar-
cia osób młodych i znajdujących się w trud-
nej sytuacji, oraz wiele innych... 

NK-  Kiedy można składać wnioski i skąd po-
zyskać informacje?

MG – Dla Funduszy Europejskich opraco-
wywany jest Harmonogram konkursów 
ogłoszonych i zaplanowanych przez Mi-
nisterstwa. Informacje można pozyskać 
na regionalnych spotkaniach organizo-
wanych przez Ministerstwa w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój, a także w najbliższych 

jednostkach samorządowych. 
Zapraszamy też do Departa-
mentów Urzędu Marszałkow-

skiego w Lublinie lub Dele-
gatur w terenie, gdzie do 
tych zadań są specjalnie 
przeszkoleni urzędnicy.  

NK- Dziękuję za 
rozmowę.

Przeszklona wiata przystanku centrum 
przesiadkowego przy ul. Peowiaków 
Zamościu została oklejona specjalnymi 

paskami. Naklejki mają odstraszyć przelatu-
jące przez hub ptaki, a tym samym uchronić 
je przed rozbijaniem się o szyby przystanku. 

- Otrzymywaliśmy sygnały od internautów, 
że dochodzi do takich sytuacji, więc po konsulta-

cji z ornitologiem okleiliśmy przystanek piono-
wymi paskami. Świadomie zrezygnowaliśmy z 
powszechnie stosowanych, dużych wizerunków 
ptaków, na rzecz delikatniejszych, bardziej es-
tetycznych pasków. Mam nadzieję, że spełnią 
swoją rolę - wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg 
Grodzkich w Zamościu Marcin Nowak.

Źródło: UM Zamość

Zbiory Książnicy Zamojskiej im. 
S. K. Zamoyskiego w Zamościu 
wzbogaciły się o kolejną, nową 

kolekcję ofiarowaną przez darczyńcę. 
Pani Janina Gąsiorowską zdeponowa-
ła w zasobach bibliotecznych swój pry-
watny księgozbiór, liczący 75 wol. o te-
matyce morskiej. 

Jak powszechnie wiadomo Pani Gą-
siorowska, oprócz prowadzonej na sze-
roką skalę działalności społecznej, od 
wielu lat, z niesłabnącym zapałem, pro-
muje wiedzę o morzu, a przede wszyst-
kim o historii statku „Ziemia Zamojska”, 
który ochrzciła w 1984 roku i który pły-
wał po morzach i oceanach świata przez 
ponad 25 lat. Podczas licznych spotkań, 

głównie z dziećmi i młodzieżą, obdarzo-
na narracyjnym talentem w pasjonujący 
sposób opowiada o ceremoniale nadawa-
nia imion statkom, pracy marynarzy i ich 
życiu z dala od swoich najbliższych, oko-
licznościach posadowienia olbrzymich 
kotwic w przestrzeni miejskiej Zamościa. 
Mówi o patriotyzmie ludzi, którzy w prze-
szłości walczyli o odzyskanie dostępu na-
szego kraju do morza, ich poświęceniu 
i ogromnym szacunku do symboli naro-
dowych, a także rozmawia o swojej dzia-
łalności na rzecz zacieśniania więzi na-
szego miasta z morzem i ludźmi morza.

Ofiarowany Książnicy Zamojskiej 
zasób książkowy zawiera literaturę ma-
rynistyczną – o statkach i podróżach 
morskich, marynarzach, kobietach ka-

pitanach i matkach swoich „stalowych 
chrześniaków”, książki żeglarskie, wy-
dawnictwa Polskiej Żeglugi Morskiej, 
publikacje popularnonaukowe w tym 
albumy prezentujące m.in. skarby mórz 
i oceanów świata, najpiękniejsze latar-
nie morskie, fotografie okrętów, jachtów 
żaglowych, statków pasażerskich i han-
dlowych, promów, łodzi i barek.

Dar dla zamojskiej biblioteki, po 
opracowaniu, zostanie udostępniony 
czytelnikom oraz uzupełniany będzie 
o kolejne wydawnictwa pozyskiwane 
od instytucji morskich oraz sympaty-
ków morza. W przyszłości planuje się, 
aby obok innych pamiątek oraz kilku 
opasłych tomów „Kroniki”, pieczoło-
wicie i z ogromną starannością prowa-
dzonych przez panią Janinę, cały zasób 
znalazł się na wyposażeniu sali morskiej.

Za przekazaną 27 września 2019 r. 
bibliotece kolekcję książkową, zacnej 
fundatorce osobiście podziękował Piotr 
Bartnik – dyrektor Książnicy Zamojskiej. 

– Halina Zielińska



Obowiązkowy punkt na turystycznej mapie regionu

Perłowy jubileusz wydawniczy
Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie pochwa-

lić się może znacznym dorobkiem wydaw-
niczym. Spośród 57 publikacji, powstałych 
z inicjatywy biblioteki lub we współpracy 
z innymi podmiotami, 30 z nich tworzy Ła-
buńską Biblioteczkę Regionalisty. Składają 
się na nią książki poświęcone historii gminy 
Łabunie, miejscowych straży, klubu sporto-
wego, tomiki poezji mieszkańców gminy, 
utwory sceniczne oraz wydawnictwa po-
konkursowe. Najnowszą 30. pozycją w serii 
ŁBR są „Medytacje nad życiem w świetle do-
świadczeń II wojny światowej. W służbie Bo-
gu i ludziom” s. Ireny Murawskiej FMM. To 
druga książka siostry Murawskiej. Autorka 
debiutowała w 2014 roku książką „Łabunie 
– Mały Przewodnik. Historia pisana życiem” 

(była to 4. publikacja w Łabuńskiej Biblio-
teczce Regionalisty, w 2016 roku ukazało 
się uzupełnione wydanie drugie). Książka 
zawiera nieznane dotychczas fakty z dzie-
jów II wojny światowej w Łabuniach, na 
Zamojszczyźnie i obecności Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi w Łabuniach. 

Tytułowe medytacje nad życiem snu-
te w oparciu o myśli papieża Jana Pawła II 
są punktem wyjścia do opisania postaw 
sióstr wobec okrucieństwa wojny. Chrze-
ścijańskie wartości, wystawione wówczas 
na ogromną próbę, widoczne w postawach 
sióstr, które z narażeniem życia służąc Bo-
gu niosły pomoc drugiemu człowiekowi, 
okazały się zwycięskie.

„ Zaprezentowane opracowanie ma 
ogromną wartość poznawczą i wnosi wiele 
nie tylko do dziejów zakonów w Polsce, ale 
także stanowi ważny przyczynek do historii 
regionalnej. Zawiera bowiem bardzo cieka-
wy materiał źródłowy dla badaczy i history-
ków, a szczególnie tych, którzy zajmują się 
problematyką zakonną. Należy podkreślić, że 
trud opracowania zasługuje na wielkie uzna-
nie. Autorka poprzez sposób narracji nadaje 
tekstom niezwykły charakter. Ta niezwykłość 
relacji wymaga od Czytelnika pogłębionej 
refleksji nad życiem. Na książkę czekają nie 
tylko rodziny zakonne i dzieci, nad którymi 
Siostry sprawowały pieczę podczas wojny, 
ale także ich bliscy i krewni. Tę książkę na-
leży, więc nie tylko przeczytać, ale i przemy-

śleć ją warto ze wszech miar. Co więcej, z jej 
treścią powinna się zapoznać młodzież dora-
stająca do nowych czasów i nowych zadań. 
Obecne pokolenie ma bardzo małą wiedzę 
o wojnie i jej okrucieństwach, w tym o życiu 
i roli osób zakonnych. Myślę, że dobrze było-
by zadbać o te aspekty w programie edukacji 
narodowej. Lektura tej książki może bardzo 
wiele nauczyć, wskazać i pomóc w kształto-
waniu postaw patriotycznych młodego po-
kolenia.” – czytamy w nocie recenzenckiej.  

Książka jest obowiązkową pozycją na 
półce regionalisty. Druk został sfinanso-
wany ze środków budżetowych gminy Ła-
bunie. Książka dostępna jest w łabuńskim 
klasztorze bezpośrednio u autorki lub za 
pośrednictwem biblioteki. 

W Gminie Łabunie pojawiło się 
nowe miejsce do zwiedzania. 
Trudno – z uwagi na charak-

ter miejsca i osobę, której jest poświę-
cone - nazwać je turystyczną atrakcją 
– choć niewątpliwie jest atrakcyjne. 

Atrakcyjność kojarzona jest głów-
nie z rozrywką, a ta ustępuje tutaj miej-
sca refleksji. Bezapelacyjnie jednak jest 
to punkt obowiązkowy na turystycznej 
mapie województwa, a nawet kraju. Izba 
Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego 
w Łabuniach – bo o niej tu mowa - cze-
ka na turystów. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce 23 września w Zespole Pałacowo-
-Parkowym w Łabuniach. To był wyjątko-
wy dzień… z wielu powodów. 

Zaczęło się od marzenia siostry Ire-
ny Murawskiej FMM inspirowanego su-
gestiami osób odwiedzających „perłę 
turystyczną” gminy Łabunie, by utwo-
rzyć tu – z uwagi na prochy błogosła-
wionego Stanisława złożone na cmenta-
rzu w głębi parku - miejsce pamięci jemu 
poświęcone. Skromne z uwagi na finan-
sowe możliwości zamysły siostry Ireny 
– miała to być jedynie ekspozycja zdjęć 
- przemieniły się w projekt unijny autor-
stwa Agnieszki Pieli, ówczesnej Kierow-
nik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy 
Łabunie. O plastyczną oprawę zapisanej 
unijnymi formułami wizji zadbała siostra 
Bogumiła Staręga FMM. Efekt końcowy 
wywołuje wśród odwiedzających pozy-
tywne emocje. 

Środki unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Gmina Łabunie pozyskała za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania Ziemia 
Zamojska uzupełniając dotację o własną 
cegiełkę. Powstanie Izby wsparli również: 
Akcja Katolicka, Komitet „Z potrzeby serc” 
– numer zbiórki 2017/1811/KS, mieszkań-
cy gminy, turyści odwiedzający Łabunie, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej 
im. Jana Jakuba Zamoyskiego, wójt gmi-
ny Łabunie minionej kadencji Antoni Woj-
ciech Turczyn i obecny Mariusz Kukiełka 
oraz Starostwo Powiatowe w Zamościu. 

Poniedziałkowe uroczystości rozpo-
częły się mszą św. odprawioną w kaplicy 
sióstr FMM. Nabożeństwo pod przewod-
nictwem ks. bpa Mariusza Leszczyńskie-
go w koncelebrze sprawowało 6 księży. 
W otwarciu Izby wzięły udział rodziny 
Starowieyskich, Szeptyckich i Zamoy-

skich, siostry franciszkanki, członkowie 
Akcji Katolickiej, byłe władze powiato-
we, byłe i obecne władze samorządowe 
gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy i zapro-
szeni goście. 

Pamięć o błogosławionym jest kul-
tywowana głównie przez Akcję Katolic-
ką, której jest patronem, wspominają go 
również szkoły jego imienia w Bratków-
ce i Łaszczowie. Od 18 czerwca 2017 ro-
ku w kościele Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Łaszczowie znajdują się relikwie 
II stopnia [różaniec, na którym modlił się 
Stanisław]. W Łabuniach w oficynie pra-
wej Zespołu Pałacowo-Parkowego - daw-
nej rezydencji znamienitych rodów m.in.: 
Zamoyskich, Tarnowskich, Szeptyckich - 
obecnej siedzibie zgromadzenia sióstr 
FMM - znajduje się aula im. bł Stanisława. 

Nowo powstała Izba Pamięci mieści 
się w oficynie lewej.  Tworzą ją trzy po-
mieszczenia. Pierwsze przybliża nam po-
staci dawnych właścicieli. Budowniczego 
obiektu Jana Jakuba Zamoyskiego, rodzi-
nę Szeptyckich. Opowiada o przybyciu 
do Łabuń sióstr franciszkanek, o wojen-
nych losach pałacu. W tej części znajdzie-
my również drzewo genealogiczne Staro-
wieyskich, przeczytamy o młodych latach 
Stanisława, służbie w wojsku i ślubie z Ma-
rią Szeptycką. Tu również obejrzymy filmy 
i posłuchamy listów Stanisława czytanych 
przez wnuka Wojciecha. W drugim znaj-
duje się gabinet Stanisława Starowieyskie-
go z biurkiem, biblioteczką i oknem z wi-
dokiem na park. Trzecie pomieszczenie 
prezentuje pracę Stanisława w Akcji Kato-
lickiej i jego męczeńską śmierć w obozie 
koncentracyjnym w Dachau oraz fotore-
lację z wprowadzenia relikwii bł. Stanisła-
wa do Bazyliki św. Bartłomieja w Rzymie. 

Trwają przygotowania do utworze-
niem kamiennej drogi krzyżowej prowa-
dzącej do grobu bł Stanisława Starowiey-
skiego. Jej utworzenie można przyspieszyć 
wspierając zbiórkę prowadzoną przez Ko-
mitet „Z potrzeby serc” – numer zbiórki 
2017/1811/KS. 

Zapraszamy do Łabuń. Kustoszem 
Izby jest inicjatorka jej powstania siostra 
Irena Murawska FMM. 

 Towarzystwo Przyjaciół  
Ziemi Łabuńskiej 

im. Jana Jakuba  
Zamoyskiego



SPRZEDAM
 X Sprzedam mieszkanie po re-
moncie przy ul. Brzozowej, 48 
m², parter. Tel. 725 087 789

 X Działka Kalinowice 17a. Tel. 
605 341 685

 X Sprzedam Siedlisko 0,53 ha, 
budynki drewniane, Komarów 
Osada. Tel. 602 674 589

 X 2,7 ha ziemi w Trzeszczanach. 
Tel. 792 400 306

 X 0,8 ha lasu w Trzeszczanach. 
Tel. 792 400 306 

 X Sprzedam dwie działki rolne 
o pow. 0,36 ha, k. Świdnika, 

c. Do uzgodnienia. Tel. 603 
044 179

 X Mieszkanie własnościowe, 
hipoteka bez obciążeń, po-
wierzchnia 61.0 m2,

 X 3 pokoje z dwoma balkona-
mi na I piętrze + piwnica, lo-
kalizacja ul. Wybickiego 4.

 X Telefon kontaktowy 795 
144 222

 X Dom z działką 18,5 a oraz 
budynkiem gosp. Działka w 
centrum Nielisza z widokiem 
na zalew. Cena 299 tys. Tel. 
511 139 689 lub 573 025 643

 X Sprzedam działkę bud. 16 , ul. 
Monopolowa w Zwierzyńcu. 
Tel. 508 414501

 X Działkę budowlaną 0,24 ha, 
Strzyżów. Tel. 502 772 474

 X Dom murowany w Strzyżowie 
o pow. 100 m² z kanalizacją 
i centralnym ogrzewaniem 
oraz budynki gosp. I stodo-
ła. Tel. 502 772 474

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

 X Łabunie - działka budowla-
na 24 ary, ul. Zamojska. Tel. 
884 373 398

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

 X Łąkę o pow. 2,5 ha w tym 0,5 
ha olszyny, pow. Lubartowski, 

przy trasie Parczew - Lubartów. 
Tel. 726 578 335

KUPIĘ
 X Kupię pole w Gminie Zamość. 
Tel. 602 463 784

 X Kupię domek wraz z działką 
do zamieszkania w Zamościu 
lub okolicy, cena do 80 tys., 
ewentualnie mieszkanie. Tel. 
739 409 674

 X Kupię siedlisko, działkę, pole 
na Roztoczu. Tel. 601 206 529

 X Mieszkanie w okolicach ul. 
Orzeszkowej w Zamościu 
(do 40 m²). Tel. 501 055 957

 X Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 
0,65 ha w Wychodach. tel. 
784 646 234

 X Działkę bud. Do 100 arów 
w okolicy Zamościa. Tel. 
513 375 540

 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

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!

• Atrakcyjny dom, Skokówka k. 
Zamościa działka 0,10ha, cena 
450tys. zł

• Działki budowlane na Roztoczu, 
w Obroczy i Adamowie

• Dom w Sitańcu Wolicy, Gmina 
Zamość, działka 0,28 ha, cena 
250 tys. zł

• Działka 0,09ha Nawóz, z dostępem 
do zalewu w Nieliszu cena 75 tys. zł,

• Dom w Tomaszowie Lub. ul. Radosna, 
cena 348 tys. zł

• Dom w Zubowicach Kol., Gmina 
Komarów działka 0,56 ha, cena 
295 tys. zł

• Dom w Zarudziu, Gmina Nielisz, 
działka 1,84 ha, cena 280 tys. zł

• Działki budowlane w Sitańcu Wolicy 
i Sitańcu Kolonii.

• Nowy dom w Chomęciskach Dużych, 
działka 0,74ha, cena 470 tys. zł

• Mieszkanie M3 56m2 piętro 4/4, 
Zamość ul. Gminna cena 210 tys. zł.

•  Atrakcyjny dom w zabudowie 
szeregowej Zamość ul. Tuwima. 
cena 480 tys. zł

•  Działki budowlane w Kalinowicach 
i Jatutowie,

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 X Oś kpl. Do przyczepki 
wraz z kołami od „ma-
lucha”. Tel. 721 519 896

 X Blachy do kabiny „Żuka”, 
różne, tanio. Tel. 721 
519 896

 X Sprzedam kombajn do 
buraków Kleine 5002, 
zbiornik na liście. Tel. 
607 162 838

 X Sprzedam Golf 3, 95 r. 
Tel. 782 324 362

 X Zgrabiarka 7 gwiazdo-
wa, siewnik 15 lejowy. 
Tel. 500 144 310

 X Kultywator 13 łap, brony 
trójki. Tel. 500 144 310

 X Kupię Zetora od 1 wła-
ściciela. Tel. 783 191 893

 X Sprzedam Ford Mondeo 
kombi, diesel, 1998, stan 
db., wymieniony rozrząd, 
koła zimowe. Tel. 602 
180 912

 X Opona do C360 tyl, koło 
kpl. 20-90 od Stara T 517 
055 503

 X Sprzedam tylny most do 
Kamaza, części nowe i 
używane. Tel. 602 180 912

 X Przewody hydrauliczne 
wysokociśnieniowe do 
koparek i innych maszyn. 
Tel. 602 180 912 

 X Toyota Yaris 1,3 Verso, 
205 r., Zamość. Tel. 505 
987 592

 X Sprzedam pług 2- skibo-
wy, brony, kultywator, wó-
zek do ciągnika, siewnik. 
Tel. 608 685 030 

 X Sprzedam koła, opony 
900x20 12,5x20, felgi 20 
doHL, D50 6T. Tel. 605 
855 840

 X Sprzedam felgi stalowe 
15”, Citroen C4, do zi-
mowek. Tel. 514 431 832

 X John Deere 3130, 98 km, 
brony rozkładane 6,5 m, 
ciężkie, kosiarka 2 m, cią-
gnik 360. Tel. 694 931 193

 X Sprzedam talerzówkę 
+ wałki, 2x 10 talerzy i 
zgrabiarkę 7 - rzędową, 
stan bardzo dobry. Tel. 
84 618 02 24

 X Ciągnik Ursus. Tel. 502 
772 474

 X Opony 16. Z indexem C 
firmy Bridgestone-Radial. 
Tel. 502 772 474

 X Opony z felgami 165/70/
R13, Michelin Dunlop, 3- 
letnie, 2 zimowe 350 zł. 
Tel. 693 474 060

 X VW Golf II, 90 r., 1.6 d, 
doinwestowany, warty 

zainteresowania. Tel. 
509 491 169

 X Sprzedam felgi + opony 
5 szt. Do Forda Mondeo 
70%, tylna szyba głośni-
ki. Tel. 727 325 709

 X Prasa kostka, rozrzut-
nik, agregat 210. Tel. 
694 222 805

 X Młócenie fasoli maszy-
ną Double Master UU, 
Łubcze 59. Tel. 727 
876 199

 X Mercedes E210, CDi, 
1999, po lifcie, bardzo 
zadbany. Tel. 517 055 503

 X Mercedes C180 „becz-
ka”, 233 tys. Km, stan b. 
Dobry. Tel. 793 078 834

 X Kombajn do kukurydzy 
Z350, silnik i części do 
silników SW 680. Tel. 
722 011 589

 X Sprzedam gwiazdę do 
siana. Tel. 84 51 134 95 

 X Lampy przód 2 szt., 
audi A6 2000 r. Tel. 602 
375 751

 X Alufelgi włoskie z opona-
mi barum, 155x10 R13. 
Tel. 602 375 751

 X Sprzedam motocykl WSK 
125, cena 1400 zł. Tel. 
530 486 525

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU. MOŻE 

BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GTÓWKĄ
TEL. 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



 X Łąkę lub ugór od 4 ha 
wzwyż w jednym kawał-
ku. Tel. 785 045 036

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

WYNAJMĘ 
 X Wynajmę pokój lub dwa 

pokoje, dobre warunki by-

towe, kontakt po 18.00. Tel. 

504 518 027

 X Wynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697

 X Lokal na warsztat samo-
chodowy lub handlowy, 
Łabunie. Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

 X Wynajmę 1 pokój w spo-
kojnej 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 Rodzina szuka domu par-
terowego w Zamościu do 
wynajęcia. Tel. 799 946 860

 X Kobieta z dwójką dzieci 
poszukuje mieszkania. Tel. 
519 449 045

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

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

DO WYNAJMU  
 X Wynajmę pokój dla kobie-
ty, ul. Partyzantów. Tel. 787 
563 281

 X Kawalerka do wynajęcia w 
Lublinie na Tatarach. Tel. 
792 400 306

 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 Pokój z kuchnią dla kobie-
ty, Rynek Nowego Miasta. 
Tel. 787 563 281

 X Wynajmę kawalerkę osobie 
pracującej, 33m², Zamość, 
Peowiaków 6. Tel. 84 62 
75 178

 X Stancja dla uczennicy. Tel. 
510 518 559 

 X Łąka o powierzchni 0,48 
ha, m. Horodło. Tel. 502 
772 474

ZAMIENIĘ
 X Pilnie zamienię kawalerkę 
(parter) na kawalerkę w 
Zamościu w okolicy Plant, 
Orzeszkowej, początek 
Kilińskiego na I piętrze z 
balkonem. Tel. 515 787 262

 X Dom piętrowy w Budach 
na mieszkanie w bloku. 
Tel. 692 658 869

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

 X Zamienię mieszkanie pokój 
+ kuchnia na większe ko-
munalne. Tel. 514 540 566

 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 

WYDZIERŻAWIĘ
 X 1,5 ha ziemi uprawnej 
w Podklasztorze,  gm. 
Krasnobród. Tel. 506 769 137

• Dom Suchodębie 60 m2 
NA DZIAŁCE 38A Cena 
130 tys. zł.

• Dom Żuków 112m2 na dział-
ce 5970 Cena 370 tys. zł.

• Działka Lipsko-Topornica 
20a CENA 55 TYS. ZŁ.

• Dom Peresołowice 80m2 na 
działce 94a Cena 100 tys. zł.

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

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

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

• Działka Jarosławiec 11a 
Cena 75 tys. zł.

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

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

• Wynajem młyn Niewirków, 
około 400m2

• Połowa domu na sprzedaż 
89,23m2 306 tys. Zł

• Las Zawalów 15a 12 tys. zł

• Łąka Koniuchy 30a 12 tys. zł

• Siedlisko 80m2 na dział-
ce 16a, Majdan-Sielec gm. 
Krynice. Cena 115 tys. zł

• Mieszkanie ul. Wyszyńskiego 
51.25m2 – 220 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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PRZYJDŹ DO NAS LUB ZADZWOŃ !

Zamość
ul.Św. Piątka 42A

505-320-314

UWAGA ZAMOŚĆ!
PRACA W BIURZE DLA KAŻDEGO!

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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 X Przyjmę osobę do opieki, 
zapewniam zamieszkanie 
i wyżywienie w Zamościu. 
Tel. 534 123 953

 X Pan Złota Rączka, ślusarz-
-spawacz szuka pracy do-
rywczej. Tel. 602 463 456

 X Ochroniarz z licencją szu-
ka pracy. Tel. 790 217 963

 X Praca przy zbiorze orze-
chów od połowy wrze-
śnia. Tel. 881 783 839

 X Mężczyzna 50 lat szuka 
pracy, ubezpieczony w 
KRUS z orzeczeniem o 

niepełnosprawności, pra-
wo jazdy kat. B, dyspozy-
cyjny. Tel. 726 578 335

 X Pomogę w małym go-
spodarstwie rolnym w 
zamian za produkty. Tel. 
574 235 637

 X Praca w gospodarstwie 
przy krowach z zakwa-
terowaniem. Tel. 502 
167 464

 X Podejmę pracę fizyczną. 
Tel. 784 990 092

 X Szukam pracy. Przyjmę 
usługi takie jak: malowanie, 

wykończenia, pielęgna-
cja ogrodów, dbanie o na-
grobki. Tel. 505 209 804

 X Szukam opiekunki do 
domu jednorodzinnego. 
Tel. 603 187 105

 X Bus blaszak, wolny czas. 
Tel. 606 961 523

 X Zatrudnię magazyniera - 
kierowcę w Gminie Sitno 
w wymiarze ok. 100 go-
dzin. Wynagrodzenie netto 
2 tys. zł. Tel. 600 847 690

PRACA

 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

 X 40 letni mężczyzna poszu-
kuje osoby wolnej na wese-
le, Zamość, Tel. 500 582 289

 X Poznam wolną dziewczynę, 
najchętniej pannę w wieku 
ok. 40 lat w celu założenia 
rodziny. Tel. 697 116 785

 X Poznam Panią chętnie w każ-
dym wieku. Czekam na te-
lefon i sms. Tel. 666 627 303

 X Stanisław 71 lat kawaler z 
Zamościa pozna Panią w 
zbliżonym wieku, tylko te-
lefon. Tel. 533 638 869

 X Łodzianin 65+ pozna pa-
nią bez nałogów z oko-
lic Zamościa, 60+. Tel. 721 
086 818

 X Singielka lat 47 pozna Pana 
do 52 lat z Zamościa albo 

okolic, cel - stały związek. 
Tel. 502 323 080

 X Poznam Panią 60+ do do-
brej znajomości, samotny. 
Tel. 602 247 516

 X Wolny 46- lat, szczupły. 
Poznam Panią 35 - 45 lat do 
bycia razem. Tel. 730 704 839

 X Atrakcyjna B/Z 45+ pozna 
wysokiego Pana, tylko po-
ważne oferty. Tel. 505 086 932

TOWARZYSKIE
REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Dom opieki
Wolne miejsca
tel. 667 513 777

MASZ NAKAZ  
ZAPŁATY? 

 A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY?  

POMOŻEMY, ZADZWOŃ

579 942 942,  
www.absolutio.pl. 

Sprzedam okno:
ALUPLAST 1900 x 

1700 FIX, stałe
Okno w  okleinie złoty dąb na zewnątrz i  białe wewnątrz. 

Posiadają jeszcze oryginalne taśmy z  produkcji.
Okno nie posiadaja żadnych uszkodzeń, zadrapań.  

Jest kompletne.
Montaż i  demontaż wykonywała profesjonalna firma - 

istnieje możliwość weryfikacji stanu technicznego  
oraz oględzin.

Tel. 602 650 385
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DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA  

HANDLOWO-USŁUGOWA
30M2 W D.H AGORA

ZAMOŚĆ  
UL. PARTYZANTÓW 65

TEL. 84 639 31 26

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
 X Brama wjazdowa meta-
lowa, ozdobna, wys. 180, 
szer. 290, stan bdb. Tel. 
792 059 303

 X Żyrandol 8-ramienny, 
wózek inwalidzki. Tel. 
664 454 930 

 X Grzejnik elektryczny 
1200 W, 3-stopniowy, 
po 40 W. Tel. 664 454 930

 X Dzieła Mickiewicza i 
Słowackiego, rok wyd. 
1935. Tel. 664 454 930

 X Butla propan butan 11 
kg, piła spalinowa „ste-
la”. Tel. 664 454 930

 X Encyklopedia PWN 4-to-
mowa, biurko, sokow-
irówka, ekspres do kawy 
Bosh. Tel. 664 454 930

 X Sokownik, walizka na 
kołkach, elektryczna 
maszyna do pisania. 
Tel. 664 454 930

 X Meble ogrodowe PCV, 
stół +6 krzeseł, dywan 
wełniany 3x4. Tel. 664 
454 930

 X Piecyk gazowy (podgrze-
wacz wody) JUNKERS, 
tanio. Tel. 721 519 896

 X Sprzedam: kościarkę; 
mieszałkę, wilka, łamac-
za. Tel. 721 519 896

 X Konstrukcja do pilarki 
(fabryczna), 90 zł (do 
negocjacji. Tel. 721 
519 896

 X Rura stalowa (osłonowa) 
śr. 240 mm, dł 5 mb. Tel. 
721 519 896

 X Sprzedam zamrażarkę 
3-szufladkową Bosh, 
niemiecka, stan bdb. 
Tel. 84 639 58 86

 X Sprzedam frezarkę do 
drewna, Kol. Sitno 12. 
Tel. 84 641 82 99 

 X Pralkowirówka, 200 zł. 
Tel. 664 927 841

 X Sprzedam kanapę (moż-
liwość spania) i wer-
salkę, stan db. Tel. 797 
387 864

 X C z y s z c z a r k ę 
płaszczyznową, parnik 
węglowy - 250 l. Tel. 721 
519 896 

 X Rowery: Orkan - męs-
ki (28”), Gazela - dam-
ka (27”), szosowe, inne, 
tanio. Tel. 721 519 896 

 X O k n a  z e s p o l o n e 
drewniane (1760x1450), 
białe z demontażu, ta-
nio. Kontakt wieczorem. 
Tel. 721 519 896 

 X Sprzedam nowy zlewoz-
mywak z białą szfką, c. 
20 zł. Tel. 511 391 688

 X Beczki stalowe z obręc-
zami 5 szt., 200-litrowe. 
Tel. Tel. 602 180 912

 X Butle tlenowe i acety-
lenowe. Tel. 602 180 912

 X Heblarkę. Tel. 602 260 
529 Sprzedam zmy-
warkę, CANDY, 60 cm, 
stan bdb, c. 400 zł. Tel. 
601 547 949

 X Meble kuchenne uży-
wane, ładne, 300 zł. Tel. 
509 491 169

 X Rower damka KTM, koła 
28”, stan bdb., cena ok. 
400 zł. Tel. 505 987 592

 X Akordeon Hohner tan-
go II m, st. bdb, kolor 
wiśnia - 963. Tel. 505 
987 592

 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, kaliber 
12x70. Tel. 604 281 010 

 X Pralka „Frania”, stan 
bdb., cena 120 zł. Tel. 
84 638 05 86 

 X Beczki na paliwo 200-li-
trowe. Tel. 533 888 887

 X M a t e r a c  p r z e c i -
wodleżynowy. Tel. 607 
934 520

 X Sprzedam: 2 szt.pralka 
automat, c. 300 zł/szt., 
2 szt. Frania - c. 100 zł 
szt., 2 szt. WSK moto-
cykl, c. 1500 zł/szt.. Tel. 
530 486 525

 X Bojler elektryczny z 
rękawem, 80 l., mało uży-
wany. Tel. 607 934 520

 X Kredens kuchenny rzeźbi-
ony, duży, drewniany, 
jasny brąz, dł. 2,15, wys. 
175 cm. Tel. 607 934 520

 X Dwa zlewozmywaki 
dwukomorowe, sta-
lowe. Tel. 607 934 520

 X D w a  f o t e l e  n a 
drewnianych nogach 
- wygodne do siedze-
nia. Tel. 607 934 520 
Fotelik dla dziecka na 
rower. Tel. 603 962 136

 X Maszyna do pisania 
elektryczna „Erica”. Tel. 
603 962 136

 X Szfka na zestaw grają-
cy, wieża audio. Tel. 603 
962 136

 X Radio CB Mirano, stan 
bdb., tanio. Tel. 601 
356 038

 X Śpiwór bawełniany 3 
szt. Tel. 601 356038

 X Rogi Jelenia. Tel. 601 
356 038

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

 X Krajalnica Zelmer, nowa, 
biała. tel. 664 515 599

 X Namiot niemiecki 4-os-
obowy, c. 100 zł. Tel. 519 
106 797

 X Kuchnię gazową Amika, 
okap, zamrażarka Mors, 
dobry stan. Tel. 698 
971 651

 X Lodówka Bosh z zam-
rażarką, używana. Tel. 
881 783 838

 X Maszyna Singer zabyt-
kowa, bez stolika, c. 100 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X Mała cyrkulatko - he-
blarka, c. 280 zł. Tel. 84 
638 65 45

 X Drzwi garażowe, 2 skrzy-
dła, 180x240, cena 110 
zł. Tel. 84 638 65 45

 X

KUPIĘ
 X Okno z demontażu, 
wym. 150/160, stan 
bdb., cena do uzgod-
nienia. Tel. 515 696 810

 X Kurtkę skórzaną 3/4 ta-
nio sprzedam. Tel. 790 
544 860

 X Przęsła metalowe z 
profilami, szer. 7, dl. 2 
m. Tanio, Krasnobród. 
Tel. 574 235 637

 X Kanapa 2-osobowa, c. 
100 zł. Tel. 6-00 790 097

 X Stodoła do rozbiórki, 
waga z odważnikami, 
metrowa, antyk. Tel. 
784 132 615

 X Rower dziecinny BMX, 
do lat 10, stan dob-
ry, cena 50 zł. Tel. 519 
106 797

 X Rower młodzieżowy 
„Giant” do 15 lat, stan 
bdb, c. 150 zł. Tel. 519 
106 797

 X Miodziarka ręczna na 3 
ramki. Tel. 502 772 474

 X Beczki na paliwo, 200 l., 
2 sztuki. Tel. 502 772 474

 X Sprzedam zmywarkę, 
45 cm, stan bdb., 500 
zł. Tel. 608 030 595 

 X Maszyna do szycia 
Minerva, dobra, Salon 
Firan „Bartosz”. Tel. 604 
448 425

 X Sprzedam wózek dla 
bliźniaków. Tel. 605 
168 003

 X Kolekcjonerskie mon-
ety 2-złotowe, 1995-
2013. Tel. 501 683 135

 X Maszyna do szycia 
Łucznik Predom 455, 
+ wieloczynnościowa 
szafka w komplecie, 
nowa, cena do uzgod-
nienia. Tel. 796 888 085

 X Wiadra ocynkowane, 
gruby ocynk 15 l, c. 20 
zł. Tel. 796 888 085

 X Dywan strzyżony 3x4 
m, nowy, 100 zł. Tel. 
796 888 085

 X Poduszka zdrowotna 
do spania (nowa) firmy 
Golden Wool, c. 25 zł. 
Tel. 796 888 085

 X Sprężarka Spec Air, 
nowa HL 275/50 L, mo-
tor 2.0/1.5, tanio. Tel. 
660 861 871

 X Parkiet z jesionu, klepka 
100 m², tanio, Zamość. 
Tel. 660 861 871

 X Chodzik niemowlęcy 
nowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

 X Materac leczniczy z 
gryki, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

 X Sprzedam grobow-
iec na cmentarzu przy 
ul. Peowiaków. Tel. 84 
638 52 49

 X Sprzedam Daewoo Tico, 
stan idealny, cena do 
uzgodnienia. Tel. 84 
638 52 49

 X Sprzedam śrutownik, 
cena 450 zł, 1983. Tel. 
514 750 782

 X Sprzedam kultywator 
210, Grudziądz. Tel. 798 
095 051

 X S p r z e d a m  b r o n y 
pięcioczęściowe T-25. 
Tel. 798 095 051

 X Sprzedam pług 3 - ski-
bowy, grudziądzki. Tel. 
798 095 051

 X Sprzedam brony 5 - 
częściowe, T-25

 X Sokownik 3 - częściowy, 
nowy, c. 120 zł. Tel. 664 
515 599

 X Wędziska, żyłki, błystki 
woblery, haczyki, kołow-
rotki. Tel. 84 639 35 49

 X Sprzedam nowy odkur-
zacz, trzy rowery do re-
montu, nawilżacz pow-
ietrza. Tel. 84 639 35 49

 X Profesjonalne nożyce 
do strzyżenia owiec, 
cena do uzgodnienia. 
Tel. 661 524 232

 X Spawarka na 2 fazy, sol-
idna, niezawodna. Cena 
500zł do negocjacji. Tel. 
576 999 689

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

ZWIERZĘTA
 X Oddam 6 małych kot-
ków w dobra ręce. Tel. 
605 332 659

 X Sprzedam krowę. Tel. 
84 61 134 95

 X Oddam w dobre ręce 5 
kociąt: czarne, bure, ła-
ciate. Tel. 573 127 244

 X Sprzedam krowę. Tel. 
84 51 134 95

 X Sprzedam klacz zimno-
krwistą, 5 lat, kasztanka, 
zaprzęgana, Gm. Sułów. 
Tel. 505 775 175

 X Sprzedam klacz zimno-
krwistą, źrebna, 5 lat, 
chodzi w zaprzęgu, nie 
boi się ruchu ulicznego 
Tel. 665 225 697

 INNE
 X Pr z yjmę za  darmo 
używany rower męs-
ki, koła 28. Nie mam 
za co kupić. Tel. 695 
958 316

 X Oddam za darmo tap-
czanik jednoosobowy, 
w stanie dobrym. Tel. 
602 802 212

 X Oddam gruz w Zamościu. 
Tel. 605 551 413

 X Przyjmę ziemię z wyko-
pu. Tel. 518 310 895

 X Przyjmę ziemię i gruz. 
Zamość,  ul.  Fredr y 
(boczna Lipskiej). Tel. 
505 635 746
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Różne

Sprzedaż węgla odsiewanego

POMOC DROGOWA
tel.: 514 770 777
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Sprzedam
ziemniaki 

Vineta
Tel. 660 490 920
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Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Jeżeli zamierzasz wziąć kredyt, to skorzystaj z pomocy dobrych znajomych. W tym celu
należy odnowić stare kontakty. Może też pojawić się nowa propozycja pracy.

Byk (20.04-20.05)
Całkiem przypadkowo będziesz świadkiem rozmowy, która może okazać się bardzo do-
brym tematem dla Twojej kariery. Jeżeli zachowasz to dla siebie, jest szansa, że odnie-
siesz sukces.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Za pośrednictwem jakiejś znajomej poznasz osobę z którą założysz firmę. Sprawy finan-
sowe są w twoich rękach. Jeżeli dobrze rozegrasz sprawę, to możesz liczyć na spore zyski.

Rak (22.06-22.07)
Masz dużo energii i wielki zapał do działania. Ale uważaj, bo „co nagle to po diable”.
Działaj rozważnie. Jest szansa załatwienia sprawy dotyczącej Twojej przyszłości.

Lew (23.07-22.08)
Zbyt szybko się zniechęcasz. Nie wszystko można mieć natychmiast. Jest przed Tobą
szansa załatwienia sprawy z której już zrezygnowałeś. Ktoś z rodziny planuje jakiś prezent
dla Ciebie.

Panna (23.08-22.09)
To najwłaściwszy okres aby zakończyć zaległą sprawę. Nie warto „dzielić zapałki na dwo-
je”. Lepiej już się tym nie zajmować, bo nie znasz się na tyle dobrze aby inni brali Ciebie
za wzór.
Waga (23.09-22.10)
Przy Wadze pojawią się nieporozumienia z partnerem. Uważaj aby nie zabrnąć za daleko.
Niektórych słów nie da się już cofnąć. Nic nie dzieje się bez przyczyny.

Skorpion (23.10-21.11)
Przy Skorpionie pojawi się osoba, która będzie chciała mu pomóc w jego sprawach. Bę-
dzie to pomoc bardzo skuteczna. Skończą się Twoje tarapaty finansowe.

Strzelec (22.11-21.12)
Nadchodzi czas aby zacząć oszczędzać. Strzelec ma wielu przyjaciół, ale tylko dlatego,
że jest wielkoduszny i każdemu chciałby pomóc. Mniej życzliwi upatrują sobie korzyści
jakie mogą osiągnąć dzięki Strzelcowi.

Koziorożec (22.12-19.01)
Dobry okres przy Koziorożcu. Nareszcie przestaniesz się obawiać o swoją karierę zawo-
dową. Podpiszesz dokument, który oprócz kariery zapewni Ci wyższe wynagrodzenie.

Wodnik (20.01-18.02)
W otoczeniu Wodnika znajduje się osoba, która będzie chciała przywłaszczyć
sobie Twoje dokumenty, jakieś dane komputerowe, jakieś notatki. Wszystko trzymaj
pod kluczem. To osoba bardzo chytra i może Ci zaszkodzić.

Ryby (19.02-20.03)
Jeśli jest Ci smutno, to nie wahaj się porozmawiać o tym z partnerem. Mów otwarcie, jaki
masz problem, a zostaniesz lepiej zrozumiana. Dla poprawienia samopoczucia złóż wizy-
tę kosmetyczce lub wybierz się do fryzjera.

reklam
a

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 
mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki 
#2, 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 #19-20: „Lanie wody rybom nie szkodzi”. 
Zwycięzcą jest Pani Anna Kępińska z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę 
wyślemy pocztą.

     Horoskop                                                   Krzyżówka
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #34, 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 krzyżów-

ki #32: „Lanie wody rybom nie szkodzi”. Zwyciężyła 
Pani Krystyna Czuwara z Zamościa. Gratulujemy, 

nagrodę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

 ● Czwartek, 24.08.2017, godz. 19.00: Muza na Kwadracie, koncert „Skrzypek na Kwadracie” – 

Rynek Wielki,

 ● Piątek, 25.08.2017, godz. 16.00: XII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Rynek Wielki,

 ● Piątek, 25.08.2017, godz. 17.30: Pokaz musztry żołnierzy piechoty łanowej – Rynek Wielki,

 ● Sobota, 26.08.2017, od godz. 9.00: rekolekcje „Jezus na Wschodzie” – stadion OSIR,

 ● Sobota, 26.08.2017, godz. 10.00: Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej 

z Krakowa,

 ● Sobota, 26.08.2017, godz. 11.00: zakończenie wakacji z ZDK (warsztaty parkour, free run, chodze-

nia na szczudłach, żonglerki, władania ogniem) – tereny zielone przy Zamojskim Domu Kultury,

 ● Sobota, 26.08.2017 , godz. 17.30: Pokaz musztry żołnierzy piechoty łanowej – Rynek Wielki,

 ● Sobota, 26.08.2017 , godz. 20.00: widowisko „Słowiańskie harce” – Park Miejski (przy szachownicy),

 ● Niedziela, 27.08.2017, godz. 11.00: Ogólnopolski finał akcji „Tornister pełen uśmiechów” – Rynek 

 ● Niedziela, 27.08.2017, godz. 12.00: Święto Kawalerii o inscenizacja Bitwy pod Komarowem,

 ● Niedziela, 27.08.2017, godz. 16.00: koncert zespołu Arka Noego,

 ● Niedziela, 27.08.2017, godz. 17.30: Pokaz musztry żołnierzy piechoty łanowej – Rynek Wielki,

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

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufun-
dowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 
3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #11: „BRAK TO BYT ZE 
ZNAKIEM MINUS”. Zwyciężył Pan Adam Żukowski. Gratulu-
jemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

KRZYŻÓWKA

AUTO SKUP
tel. 576 112 033
gotówka od ręki

Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#40, 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.

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiąza-
nie krzyżówki ufundowała „Księgarnia na 
Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 

3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #38: „Brak 
to byt ze znakiem minus”. Upominek otrzyma 
Pani Anna Kołtun. Gratulujemy, książkę moż-
na odebrać w Redakcji - Staszica 35.
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