
REKLAMA 

RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

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

REKLAMA 
REKLAMA 

REKLAMA 

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

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

nr   42(218)

           ZAMOŚĆ   •   HRUBIESZÓW   •   TOMASZÓW LUBELSKI   •   BIŁGORAJ

Wtorek  15  października  2019 r. ISSN 2450-5579

4,91zł4,90zł

MZK - ul. Lipowa 5
1,96złLPG

Dobry wybór?



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

„Mechanik” świętował 100-lecie
Zespół Szkół Ponad-

podstawowych Nr 
2 w Zamościu świę-

tował 4 października 2019 
r. Jubileusz 100-lecia istnie-
nia szkoły. Honorowy Patro-
nat nad uroczystością obję-
li: Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Prezydent Mia-
sta Zamość i Lubelski Kura-
tor Oświaty. 

Uroczystość zaszczycili 
znamienici goście: Poseł na 
Sejm RP pan Sławomir Zawi-
ślak, Przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego, Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, Prezy-
dent Miasta Zamość pan An-
drzej Wnuk, przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Zamościu, 
Wydziału Edukacji UM w Za-
mościu, Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Zamo-
ściu, LSCDN, duchowieństwa, 
służb mundurowych, dyrek-
torzy  instytucji kulturalno-
-oświatowych, dyrektorzy 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, przedstawi-
ciele związków zawodowych, 
emerytowani i obecni nauczy-
ciele oraz pracownicy szkoły, 
absolwenci, uczniowie, rodzi-
ce uczniów, zamojskie media 
oraz przyjaciele Szkoły. 

Obchody Jubileuszu roz-
poczęła uroczysta msza świę-
ta dziękczynna, sprawowana 
w Katedrze Zamojskiej pod 
przewodnictwem ks. prała-
ta dr. Eugeniusza Derdziuka, 
absolwenta szkoły.

Gości powitała w imieniu 
organizatorów Pani Dyrek-
tor Renata Chyrchała. Mi-
nutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych nauczycieli i ab-
solwentów. Prezydent Mia-
sta Zamościa Pan Andrzej 
Wnuk z wniosku Pani Mał-
gorzaty Bzówki I Zastępcy 
Prezydenta Miasta Zamość 
decyzją z dnia 4 paździer-
nika 2019 r. uhonorował  
Sztandar Szkoły medalem 
„Zasłużony dla Zamościa” 
i na ręce Pani Dyrektor zło-

żył List Gratulacyjny. Wszy-
scy obecni i emerytowani 
nauczyciele oraz pracow-
nicy szkoły otrzymali me-
dale „Pokoleniom, które 
tworzyły historię szkoły”. 

Motywem przewodnim 
części artystycznej w reży-
serii pani Magdaleny Grzy-
walskiej-Gnyp, przy współ-
udziale pana Piotra Nowaka 
były „oswobodzone wspo-
mnienia”. Już pierwsza pio-
senka Krzysztofa Krawczyka 
„Przeżyć wszystko jeszcze 
raz” o jesieni w wykonaniu 
nauczycieli, absolwentów 
i uczniów skłoniła uczestni-
ków uroczystości do przypo-
mnienia sobie tych wszystkich 
jesieni spędzonych w szkol-
nych ławach. Szybko udało 

się „wzniecić blask minione-
go czasu” jak w słowach pio-
senki. Wydawało się, że przez 
chwilę absolwenci żałują, że 
nie mogą powtarzać którejś 
klasy. W ich imieniu lirycz-
ne wspomnienia wyśpiewał 
w  „Autobiografii Hotelu 
California” absolwent szko-
ły pan Lucjan Gnyp (dyrektor 
Bursy Nr 1) i zagrał solówkę 
na gitarze elektrycznej, po-
wodując, że czas się zatrzy-
mał na chwilę, przypominając 
tym samym, że z chłopakami 
z rocznika matury ̀ 81 tworzył 
zespół muzyczny „Proszę bar-
dzo”. Podniosły nastrój poezji 
w montażu słowno-muzycz-
nym, m.in. „Itaki” K. Kawaf-
kisa i „Żalu” A. Słonimskiego  
wzmocniony słowami piosen-
ki Ryszarda Rynkowskiego 
„Pięknie żyć” towarzyszył 
gościom już do końca dnia. 
Uroczystość uświetnił koncert 
zespołu absolwentów w skła-
dzie: Jerzy Hawrylak (obecnie 
również nauczyciel przedmio-
tów zawodowych), Zenon Ży-
bura, Mariusz Konopka i Marek 
Molenda. W jego wykonaniu 
ponadpokoleniowe rockowe 
piosenki, w tym „Za ostat-
ni grosz”, „Ale to już było”, 
„Pozwolił Los”, „A gdybym 
miał cię zjeść” (z udziałem 
pani Pauliny Bryły, nauczy-
cielki j. angielskiego) połączy-

ły wszystkie pokolenia absol-
wentów, nauczycieli i uczniów. 
Wspólne śpiewanie „Mówię 
ci, że” dowiodło, że istnieje 
silna więź ludzi związanych 
z „Mechanikiem” i Przyjaciół 
„Mechanika” też.

Po części artystycznej 
w wystąpieniach gości pa-
dły słowa uznania dla osią-
gnięć Szkoły i życzenia dal-
szych sukcesów. Głos kolejno 
zabrali: Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pan 
Sławomir Zawiślak, w imie-
niu Marszałka Województwa 
kierownik Filii Urzędu Mar-
szałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego w Zamo-
ściu Pan Mariusz Tłuczek, 
Wicekurator Pan Eugeniusz 
Pelak, w imieniu Pana Jana 
Szczepańskiego obecny na-

uczyciel szkoły Pan Andrzej 
Legieć, Pan Dyrektor Zbi-
gniew Gniwek, Radny Sej-
miku Wojewódzkiego i Dy-
rektor ARiMR w Lublinie 
Pan Krzysztof Gałaszkie-
wicz, Kanclerz PWSZ w Za-
mościu Pan Jerzy Korniluk, 
absolwent Burmistrz Kra-
snobrodu Pan Kazimierz 
Misztal, absolwent Dyrek-
tor Oddziału ZUS w Biłgo-
raju Zbigniew Wasąg i Pa-
ni Maria Duławska.

Na zakończenie części ofi-
cjalnej Jubileuszu Pani Dyrek-
tor Renata Chyrchała podzięko-
wała za wszystkie gesty i słowa  
życzliwości oraz za złożone na 
jej ręce życzenia dla „Mecha-
nika”  i zaprosiła wszystkich na 
tort i poczęstunek. 

Uczestnicy uroczystości 
skorzystali z zaproszenia do 
wspólnych zdjęć pod okolicz-
nościowym medalionem „PO-
KOLENIOM, KTÓRE TWORZY-
ŁY HISTORIĘ SZKOŁY” przy 
popiersiu patrona szkoły Ta-
deusza Kościuszki i do spaceru 
po szkole. Spotkania koleżeń-
skie, rozmowy z nauczyciela-
mi i wpisy do nabytych mono-
grafii szkoły trwały do późnych 
godzin wieczornych.

Organizatorzy uroczy-
stości Jubileuszu 100-lecia 
pragną wyrazić serdeczną 
wdzięczność wszystkim, 
którzy wspierali i wspiera-
ją finansowo oraz rzeczowo 
szkołę „Mechanik”.

 Elżbieta Mączka



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 
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Miliony na rewitalizację Starego Miasta Gm. Zamość:
Po remoncie w Kalinowicach

Zamość stanie się jeszcze pięk-
niejszy! Wszystko dzięki unij-
nym środkom na rewitalizację 

Starego Miasta. W piątek (11.10.19) 
w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie podpisano preumowę 
o dofinansowanie projektu pn. „Re-
witalizacja Starego Miasta w Zamo-
ściu” w ramach RPO WL 2014-2020, 
Działanie 13.3 Rewitalizacja Obsza-
rów Miejskich.

W spotkaniu udział wzięli: Marsza-
łek Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski, Zastępca Prezydenta 
Miasta Zamość Piotr Zając oraz Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Michał Mulawa.

– Dzięki funduszom europejskim Za-
mość zwany przez wielu Padwą Półno-
cy będzie jeszcze piękniejszy. Renesans, 
piękno polskiej kultury i polska histo-
ria. To Zamość w pigułce – przekony-
wał marszałek Stawiarski. 

– W ramach projektu gruntowną 
rewitalizację przejdzie między innymi 
Bastion VI Twierdzy Zamość, powsta-
nie też ogólnodostępny plac zabaw, 
czy tor modelarski dla modeli latają-
cych. – wyliczał zastępca prezyden-
ta Zamościa, Piotr Zając.

Całkowita wartość projektu pn. 
„Rewitalizacja Starego Miasta w Za-
mościu” to 21,65 mln zł (dofinanso-
wanie z EFRR to 16,88 mln zł, a z bu-
dżetu państwa 1,98 mln zł). 

Projekt obejmuje swoim zasię-
giem tereny zlokalizowane w północ-
no-wschodniej części Starego Miasta 
(sąsiadujące od północy z osiedlem 

Planty, dla których główną osią jest 
ulica Łukasińskiego). 

Zadania ujęte w projekcie obejmują:

Rewitalizację Bastionu VI Twier-
dzy Zamość oraz utworzenie Cen-
trum Edukacyjno-Integracyjne-
go i Klubu Rozwoju Zawodowego 
w poddaszu Nadszańca K1 wraz 
z budową systemu monitoringu;

W Nadszańcu K1 zaplanowano 
adaptację poddasza oraz wykonanie 
prac związanych z bezpieczeństwem, 
poprawą funkcjonalności obiektu oraz 
udostępnieniem budynku dla osób 
niepełnosprawnych.

Program inwestycji przewiduje 
m.in.: remont konserwatorski pod-
dasza, remont schodów oraz udo-
stępnienie wszystkich kondygnacji 
dla osób niepełnosprawnych poprzez 
montaż windy osobowej, wyposaże-
nie Centrum Integracyjno– Edukacyj-
nego, Klubu Rozwoju Zawodowego, 

wymianę instalacji wewnętrznych, za-
gospodarowanie terenu plateau ba-
stionu obejmujące remont boiska oraz 
małą architekturę, wymianę ogrodze-
nia boiska, oświetlenie terenu oraz bu-
dowę systemu monitoringu w okoli-
cach Bastionu VI.

Remont z pracami konserwator-
skimi dziedzińca VI i VII Bloku ka-
mienic Starego Miasta w Zamościu; 

Zadanie obejmuje wykonanie za-
gospodarowania dziedzińców z od-
wodnieniem, oświetleniem, małą ar-
chitekturą i zielenią. Przewiduje się 
zmianę układu i rysunku posadzki, 
wykonanie klombów wyniesionych 
ponad posadzkę dziedzińca, zmia-
nę układu zieleńców, wprowadzenie 
obiektów małej architektury oraz bu-
dowę systemu monitoringu.

Przebudowę ulicy Łukasińskie-
go i Placu Stefanidesa oraz budowę 
zewnętrznej infrastruktury technicznej 
– wodociągu, kanalizacji deszczowej, 

oświetlenia, przebudowę gazociągu, 
budowę monitoringu oraz przebudo-
wę kanalizacji kablowej.

Utworzenie terenu rekreacyj-
nego o charakterze ogólnodostęp-
nym dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych w tym: zagospodarowanie 
terenu poprzez utworzenie placu 
zabaw z siłownią zewnętrzną. Plano-
wane jest wprowadzenie urządzeń 
dla dzieci, niepełnosprawnych oraz 
urządzeń dla młodzieży i dorosłych.

Utworzenie na terenach fortecz-
nych przy Bastionie VI toru mode-
larskiego do rozgrywania zawodów 
modeli latających akrobacyjnych kla-
sy F2B na uwięzi oraz do bicia rekor-
dów prędkości modeli latających. Tor 
będzie wykorzystywany do trenin-
gów i rozgrywania zawodów w kon-
kurencjach łyżworolek i deskorolek, 
a także do rozgrywania zawodów mo-
deli zdalnie sterowanych statków po-
wietrznych, samochodów i pojazdów 
gąsienicowych.

Budowę systemu monitoringu.

Dzięki rewitalizacji przestrzeni na-
stąpi wzrost atrakcyjności turystycznej 
miasta, która przełoży się na wzrost 
liczby turystów. Efekty projektu przy-
czynią się do rozwoju gospodarcze-
go Zamościa poprzez stworzenie no-
wych miejsc pracy oraz aktywizację 
gospodarczą mieszkańców.

Realizacja projektu trwać będzie 
od 15 kwietnia 2020 r. do 30 wrze-
śnia 2022 r.

źródło: Urząd Miasta Zamość, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej 
o numerze geodezyjnym 22/34 w Kalinowi-
cach, a także budowa oświetlenia tej drogi 

i kanalizacji sanitarnej.

Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie 
jezdni z kostki brukowej o długości 409 mb. i szeroko-
ści 4 mb., zagęszczonych i utwardzonych tłuczniem 
poboczy oraz „mijanek” z kostki brukowej. Ponadto 
droga posiada zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 
m utwardzone do krawędzi pasa drogowego lub ist-
niejących bram kostką brukową. Zjazdy do niezabu-
dowanych działek zostały utwardzone tłuczniem.

W ramach projektu rozbudowano również kana-
lizację sanitarną, umożliwiając nowe przyłącza nie-
ruchomości w ilości 12 sztuk. Całość zadania drogo-
wego była finansowana z budżetu Gminy Zamość, 
a jego wartość to 567 089,31zł.

Jednocześnie wraz z budową drogi była realizo-
wana inwestycja polegająca na budowie oświetle-
nia ulicznego - 16 latarni parkowych o łącznej długo-
ści 410 mb. Wszystkie oprawy w energooszczędnej 
technologii LED. Budowa oświetlenia ulicznego była 
realizowana jako wskazane przez mieszkańców za-
danie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Jego koszt został pokryty z budżetu Gminy Zamość 
i wyniósł 77 137,66 zł.

Źródło:  Urząd Gminy Zamość
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NOWA KOLEKCJA

JESIEŃ ZIMA!
DUŻY WYBÓR KURTEK
I BUTÓW W DOBREJ CENIE

Zapraszamy!

Dla każdego karta s
tałego klienta.

Zbierz 10 punktów i 
odbierz prezent na 

50 zł

ul. Przemysłowa 21 
(naprzeciwko Twierdzy)

czynne: pn-sb 900-2000

             nd 1000-2000

ul. Lipska 40 
(nad Biedronką)

czynne: pn - sb 900 –1930

         nd 1000-1900



Memoriał dla Padwy!

Już 3269 mężczyzn po pięćdziesiątce odzyskało 100% możliwości seksualnych

Nowy środek 
na potencję 
dla mężczyzn 50+
Wyprodukowany specjalnie dla mężczyzn w wieku dojrzałym bije rekordy popularności za 
oceanem. Nazywany afrodyzjakiem XXI wieku przywraca pełnię zdolności seksualnych, 
naturalnie odbudowuje libido i wzmacnia erekcję.

Statystyki są przygnębiające: ponad 
60% 50-latków uprawia seks tylko 
1–2 razy w miesiącu, a aż 1/4 

wcale. Z kolei wśród 60-latków tylko 
połowa jest aktywna seksualnie, pozo-
stali zamieniają się we sfrustrowanych 
i zrzędzących emerytów, którym trudno 
przyznać się, że najbardziej w życiu boli 
ich brak seksu. Tylko, że to NIE JEST 
ich wina! Osłabienie libido i problemy 
z erekcją dotykają już co czwartego 
mężczyznę w Polsce, czego przyczyną 
są głównie: stres, pośpiech, niezdrowy 
tryb życia oraz niski poziom testoste-
ronu we krwi. W końcu przychodzi taki 
moment, że mężczyzna zaczyna mieć 
poważne problemy ze wzwodem. Rodzi 
to ogromną frustrację, która niszczy jego 
samoocenę i rujnuje jego związek.

5 naturalnych substancji 
stymulujących erekcję
Jeśli ten problem dotyczy również Ciebie 
(albo Twojego męża lub partnera) – nie 
jesteś sam!

Z problemem braku (lub niepełnej) 
erekcji milionów mężczyzn na świecie 
postanowili rozprawić się naukow-
cy z ośrodka klinicznego w Houston. 
Najpierw na podstawie badań wytypo-
wali najczęstsze przyczyny impotencji. 
Następnie poszukali najlepszych, natu-
ralnych sposobów, które pozwolą je poko-

nać. I tak stworzyli preparat, który łączy 
w sobie 5 najsilniejszych substancji 
stymulujących erekcję. Środek, który 
składa się w 100% z naturalnych wycią-
gów roślinnych (w przeciwieństwie do 
sztucznych dopalaczy dostępnych na 
rynku działających krótko i doraźnie).

Pan Marcin W. z Krakowa był jednym 
z tysięcy mężczyzn w Polsce, których 
dotknął problem spadku libido i braku 
erekcji. Oto jego relacja:

Mam 57 lat, żonę, dwójkę dorosłych 
dzieci. Od 28 lat pracuję jako organista 
w kościele. Problemy ze wzwodem zaczęły 
się u mnie od choroby prostaty. Z początku 
myślałem, że to chwilowe, ale niestety, 
chęć do seksu spadła, nie miałem wzwodu 
i stresowałem się. A moja żona lubi seks! 
Czułem, że zawodzę ją na całej linii, że 
nasze życie intymne gaśnie. Wiagry nie 
chciałem brać ze względu na nadci-
śnienie. No ale co ma zrobić facet, 
któremu nie staje? Samoocena leci 
w dół, zacząłem sobie sączyć winko 
wieczorami. A moja żona zmieniła się 
w prawdziwą jędzę, biegała tylko po 
domu i trzaskała garnkami. Czułem się 
jak niepełnosprawny staruszek...

Któregoś dnia przeczytałem w gazecie, 
że poszukują chętnych do wypróbowania 

nowego preparatu na potencję. I zgłosiłem 
się. Zwłaszcza, że pisali iż mogą brać go 
osoby z nadciśnieniem, chorzy na serce 
i prostatę. Po kilku dniach dostałem prepa-
rat pocztą. Dyskretnie opakowany w zwy-
kłe, szare, tekturowe pudełko. Zacząłem 
brać, jak pisali: jedną tabletkę rano, drugą 
wieczorem. I stał się cud! [śmiech]

Dokładnie trzeciego dnia wieczorem 
poczułem, jak narasta we mnie ochota na 
seks. Jakiś taki entuzjazm we mnie wstą-
pił i energia. Poczułem, jak sztywnieję. 
Rewelacja. Tego dnia uprawialiśmy seks 
jak dawniej, a nawet lepiej, bo mogłem 
długo. I tak już zostało! Moja żona prze-
mieniła się znów w fajną babkę, chodzi 
zadowolona. Dobrze jest!

W jaki sposób preparat 
odbudowuje i wzmacnia 
mechanizm erekcji?
Działanie preparatu z Houston jest 
dogłębne i trwałe. Nie tyle sztucznie 
wywołuje erekcję (co w przypadku popu-
larnych na rynku preparatów może być 
bolesne), ile permanentnie uzdrawia 
cały mechanizm i odbudowuje męskie 
libido począwszy od hormonów (zwięk-
sza naturalną produkcję testosteronu 
w organizmie), na naprawieniu mechani-
zmu erekcji kończąc. 

Preparat działa na TRZECH głównych 
płaszczyznach: 1) zwiększa produkcję 
tlenku azotu, który odpowiada za prawi-
dłowy dopływ krwi do penisa i nasilenie 
erekcji; 2) wzmacnia erekcję i pozwala 
lepiej ją kontrolować oraz wydłuża 

czas jej trwania poprzez zwiększenie 
ukrwienia ciał jamistych i utrzymanie 
na stałym poziomie stężenia cGMP, 3) 
poprawia libido i wydolność seksualną 
(m.in. zawiera tzw. naturalną wiagrę, 
czyli peruwiański korzeń rośliny 
Lepidum meyenii – skuteczny afrody-
zjak zwiększający doznania seksualne 
i stosowany przez starożytnych Inków). 
W efekcie mechanizm erekcji zostaje NA 
TRWAŁE zregenerowany za pomocą 
naturalnych i bezpiecznych dla zdrowia 
ekstraktów roślinnych. A mężczyzna 
odzyskuje możliwości seksualne takie, 
jak miał w wieku 20 – bądź 30-kilku 
lat! Bez chemii i sztucznego pobudzania, 
jak to ma często miejsce w wypadku wielu 
innych dostępnych na rynku środków.

Dla kogo jest preparat? 
Preparat został stworzony specjalnie 
z myślą o mężczyznach DOJRZAŁYCH 
w tym również cierpiących na nadciśnie-
nie, dolegliwości układu krążenia czy 
prostaty. Nie powoduje skutków ubocz-
nych, ponieważ nie wywołuje erekcji 
sztucznie, tylko naprawia jej mechanizm. 
Ale mogą go oczywiście stosować rów-
nież młodsi mężczyźni. 

Preparat dotrarł niedawno do Euro-
py. W Polsce jest dostępny wyłącznie 
w sprzedaży telefonicznej. Zamawia-
nie jest dyskretne, nie trzeba wcze-
śniej nic płacić – dopiero w momencie 
odbioru przesyłki. Warto zadzwonić 
już dzisiaj, ponieważ pierwsze 100 
osób otrzyma dofinansowanie!

TYLKO do22 października72%taniej!

100%
satysfakcji

Mąż dobiega już do 60. 
Zawsze wolałam star-
szych facetów, ale mam 
też swoje potrzeby! 
Ostatnio każda próba 

seksu kończyła się kompletną klapą! 
Staszek zawstydzony swoją łóżko-
wą niesprawnością unikał mnie jak 
ognia. Miałam tego dość, musiałam 
coś z tym zrobić! Szukałam, szukałam 
i w końcu natrafiłam na ten preparat. 
Już po jednej tabletce zażytej przez 
męża wreszcie poczułam co to po-
rządny seks! A teraz po 3 tygodniach 
nie mogę wyjść z zachwytu. Każdego 
wieczora po parę godzin, znowu czuje 
się jak nastolatka!

Iwona (46 lat) z Płocka

Po skończeniu 60 lat czu-
łem się jak jakiś seksual-
ny inwalida. Martwiłem 
się, że przestanę wystar-

czać żonie i  będzie szukała wrażeń 
u  młodszych i  sprawniejszych… Ze 
względu na problemy z  sercem nie 
mogłem używać słynnych niebie-
skich tabletek. Lekarz zachęcił mnie 
do spróbowania tych naturalnych 
tabletek biostymulacyjnych. Mówił, 
że ich skuteczność sięga nawet 99%. 
No i  faktycznie. Nie miałem wybo-
ru, postanowiłem spróbować. To był 
strzał w dziesiątkę! Czuje się jakbym 
znowu miał 20 lat, a czasem chcę mi 
się jeszcze bardziej niż wtedy! Już 
prawie 30 lat po ślubie, a z żoną jest 
tak jak na samym początku związku. 
Jest moc! 

Andrzej K. (67 lat) z Bud

Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią do 22 października 2019 r., 
przysługuje 72% zniżki na zakup naturalnego preparatu 
odbudowującego potencję i wzmacniającego erekcję. 
Zapłacisz wówczas 323zł 87zł (przesyłka GRATIS)!

OPRÓŻNIANIE MAGAZYNÓW!
WIELKA OKAZJA! WYJĄTKOWA CENA! 

 

   Zadzwoń: 81 300 36 87
   

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)  

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



Ruszyła rewitalizacja Akademii Zamojskiej

Szybciej i łatwiej na kolei

Masz problemy ze zdrowiem? Pomocne mogą okazać się pijawki

Każdy z nas przynajmniej raz 
w życiu słyszał o leczeniu 
pijawkami. Na czym jed-

nak takie leczenie polega? W ja-
kich schorzeniach skorzystanie z 
pomocy tych specyficznych zwie-
rząt może okazać się skuteczne? 
Liczba chorób, w których tera-
pia pijawkowa może pomóc jest 
ogromna. Dlatego postaramy się 
nieco przybliżyć temat hirudotera-
pii, bo tak właśnie nazywa się wy-
korzystanie pijawek lekarskich w 
terapii różnych schorzeń.

Hirudoterapia znana jest czło-
wiekowi już od początków cywili-
zacji. W historii medycyny jej zna-
czenie oraz popularność zmieniały 
się. W 2004 roku pijawki lekarskie 
zostały uznane przez amerykańską 
Agencję Żywności i Leków (FDA) za 
środek leczniczy. W obecnych cza-
sach terapia pijawkami jest jed-
ną z najpopularniejszych terapii 
alternatywnych. 

Przystawianie pijawek to nie 
leczenie za pomocą krwioupu-
stów, lecz podawanie podskórnie 

i do układu naczyniowego produ-
kowanych przez pijawkę w gruczo-
łach ślinowych aktywnych biolo-
gicznie związków, których liczba 
przekracza 100.

Pijawki, usuwając stany zapalne 
i ich skutki oczyszczają organizm, 
dotleniają tkanki, regulują ciśnie-
nie, usprawniają krążenie a wyni-
kiem tego działania jest uwolnie-
nie nas od wielu schorzeń.

Stosując pijawki możemy leczyć :

• choroby naczyniowe
• chorobę niedokrwienną serca
• nadciśnienie tętnicze
• choroby krążeniowe
• żylaki kończyn dolnych
• zakrzepowe zapalenia żył
• owrzodzenia
• początkowe stadia miażdży-

cy tętnic
• choroby układu ruchu
• chorobę reumatyczną
• chorobę zwyrodnieniową sta-

wów i kości
• zapalenie stawów
• przykurcze w zakresie koń-

czyn i szyi

• krwiaki pourazowe 
• niedosłuch 
• chroniczne zatoki, polipy nosa

Dodatkowo, leczenie pijawkami 
jest bardzo dobrym sposobem na 
walkę z żylakami. Kiedy inne meto-
dy zawodzą, warto udać się do hi-
rudoterapeuty i sprawdzić, czy ta-
ka metoda pomoże nam zmniejszyć 
objawy. Rezultaty mogą być zaska-
kujące. Rewelacyjna jest również te-
rapia pijawkami na długo niegoją-
ce się rany.

Częstym i niestety bardzo bole-
snym problemem jest w obecnych 
czasach bezpłodność. Wszechstron-
ność działania terapii pijawkowej 
sprawia, że w większości przypad-
ków jest ona skuteczna. Hirudoz-
wiązki udrażniają drogi rodne, re-
gulują cykl hormonalny, i co bardzo 
ważne, odblokowują psychicznie i 
odstresowują. W Rosji i na Ukrainie 
schorzenia takie jak zapalenie przy-
datków, torbiele jajników oraz cy-
sty leczone są za pomocą pijawek 

w specjalistycznych oddziałach 
szpitalnych.

Kolejnym problemem zdrowot-
nym, który dotyka znaczną część 
osób, są migreny. Cierpią na nie 
głównie kobiety. Nie ma na nie le-
karstwa, są tylko środki przeciwbó-
lowe. Pijawkom czasami udaje się 
całkowicie usunąć migreny, albo 
znacznie osłabić ból. 

Pijawki produkują również istot-
ne dla naszego organizmu związki: 
dopaminę, noradrenalinę, seroto-
ninę. Dają one poczucie szczęścia, 
odprężają, poprawiają nastrój i są 
idealnym eliksirem miłości. W natu-
ralny sposób wpływają na bioche-
mię naszego organizmu.

Do wykorzystania w leczeniu 
nadają się wyłącznie pijawki po-
chodzące z hodowli laboratoryj-
nej i posiadające odpowiedni cer-
tyfikat. Wykorzystywanie pijawek 
pochodzących ze środowiska natu-
ralnego oraz pozyskiwanych z nie-
legalnych hodowli grozi poważny-
mi konsekwencjami dla zdrowia z 

przeniesieniem chorób odzwierzę-
cych na człowieka.

Niesamowicie ważne jest, aby 
hirudoterapia była wykonywana 
przez specjalistę. Tylko wtedy jest 
ona całkowicie bezpieczna. Wszel-
kie informacje na temat hirudote-
rapii i zabiegów dostępne są pod 
numerem 691-744-503.

Na rynku są dostępne rów-
nież maści zawierające substancję 
białkową produkowaną przez gru-
czoły pijawki. Poprawiają one mi-
krokrążenie, mają działanie prze-
ciwobrzękowe, antybakteryjne 
oraz przeciwzapalne. Wskazania 
do stosowania takich preparatów 
to zapalenie żył, zakrzepica, żyla-
ki, obrzęki, oparzenia i długo nie-
gojące się rany.

Maści z enzymami pijawki le-
karskiej dostępne są w Sklepie  

Zielarsko-Medycz-
nym „Melisa”.

Zamość, ul. Nowy Rynek 33

tel. 84 627-13-90

7 października oficjalnie rozpo-
czął się remont jednego z najcen-
niejszych zabytków Zamościa - 
Akademii Zamojskiej. W tym dniu 
obiekt został przekazany gene-
ralnemu wykonawcy zadania - fir-
mie Furmanek Renewal Sp. z o.o. 
S.K.A. Rewitalizacja historycznego 
budynku Akademii będzie koszto-
wać przeszło 42 mln zł.

Zakres prac obejmuje remont 
konserwatorski budynku Akademii 
wraz z zagospodarowaniem i uzbro-
jeniem terenu oraz zaadaptowanie 
części budynku na cele działalno-
ści kulturalnej. Z ogólnej przestrze-
ni użytkowej budynku Akademii Za-
mojskiej (wynoszącej 7 956,60 m2) 
na cele kulturalne przeznaczone zo-
staną trzy pomieszczenia na parterze 

adaptowane na ekspozycję muzeal-
ną pn. Dzieje Akademii Zamojskiej 
i drukarni akademickiej. Dziedziniec 
i poddasze zostaną w całości zaada-
ptowane na cele kulturalne Zamoj-
skiej Akademii Kultury.

Jak podkreślał wielokrotnie Prezy-
dent Andrzej Wnuk – po zakończeniu 

prac rewitalizacyjnych, do budynku, 
wróci I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Zamoyskiego, które od 1 wrze-
śnia zostało tymczasowo przeniesione 
do Pałacu Zamoyskich przy ul. Aka-
demickiej. Po remoncie, szkoła zaj-
mie parter i I piętro gmachu Akade-
mii. Na remont części przeznaczonej 
na oświatę, pieniądze wyłoży mia-
sto, gdyż otrzymane dofinansowa-
nie może być przeznaczone jedynie 
na obiekty kulturalne.

Wartość całkowita projektu pn. 
„Rewitalizacja historycznego obiek-
tu Akademii Zamojskiej w Zamo-
ściu” to 42 281 263,17 zł, z czego 
unijne dofinansowanie wyniesie 
23 925 305,26 zł. Prace potrwają do 
końca 2022 roku.



Nowy odcinek linii w Zawadzie połączy 
linie Rejowiec — Zawada nr 69 oraz 
Zawada – Zamość nr 72. Dobudowa-

ny tor i modernizacja linii pozwoli na skróce-
nie czasu podróży z Zamościa do Lublina ok. 
20 min. Sprawniej pojadą pociągi towarowe. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wybrały najko-
rzystniejszy wariant łącznicy w Zawadzie oraz 
przebudowy linii Rejowiec — Zawada i Zawada 
– Zamość. O tym mówiono w środę, 9 paździer-
nika podczas konferencji zorganizowanej przez 
PKP PLK S. A. w Delegaturze Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Zamościu. Udział w spo-
tkaniu wzięli m.in.: Poseł Sławomir Zawiślak, 
przedstawiciele spółki PKP PLK, lekarz Stani-
sław Misztal. 

Zarządca infrastruktury planuje budowę łącz-
nicy kolejowej w Zawadzie pomiędzy moderni-
zowanymi liniami Rejowiec — Zawada nr 69 oraz 
Zawada – Zamość nr 72 na odcinku Siedliska — 
Płoskie. Efektem realizacji projektu będzie krót-
sza o ok. 30 minut podróż pociągiem między 
Lublinem a Zamościem. Tylko wyeliminowanie 
zmiany kierunku jazdy pociągów w stacji Zawa-
da to skrócenie podróży o 12 min.

Łącznica, czyli nowa jednotorowa linia o dłu-
gości ok. 2 km będzie przebiegała po śladzie linii 
zlikwidowanej kilkadziesiąt lat temu. W ramach 
zadania przewiduje się budowę nowego przy-
stanku Zawada Wschodnia w rejonie włączenia 
łącznicy do linii nr 72.

W ramach wybranego wariantu zaplanowa-
no budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi 
krajowej nr 74 z obniżeniem torów, aby zmniej-
szyć wyniesienie wiaduktu ponad teren. Uwzględ-
niono też potrzebę powstania wiaduktu kolejo-

wego nad dwoma liniami nr 65 i nr 83.Wybrany 
wariant obejmuje również kompleksową moder-
nizację około kilometrowego odcinka drogi kra-
jowej nr 74. Założono budowę chodników i tras 
pieszo-rowerowych, zatok autobusowych. Dla 
mieszkańców przewidziano zjazdy do posesji.

Plany na modernizację linii Rejowiec —
Zawada i Zawada – Zamość

PLK odbiera studium wykonalności dla mo-
dernizacji ok. 53 km linii od Rejowca do Zawady 
(nr 69) oraz ok. 12,5 km linii na odcinku Zawada 
— Zamość Szopinek (nr 72). Wybrany wariant za-
kłada przebudowę peronów na ośmiu stacjach 
i przystankach. Prędkość pociągów ma się zwięk-
szyć do 120 km/h, co pozwoli skrócić czas podró-
ży pociągów jadących łącznicą z Lublina do Za-
mościa ok 20 min.

Pracami zostanie objęte 59 przejazdów kole-
jowo-drogowych, z których 32 będą wyposażo-
ne w nowe urządzenia przejazdowe. Dzięki temu 
wzrośnie bezpieczeństwo ruchu kolejowego i po-
prawi się komunikacja samochodowa w regionie.

Sprawne przejazdy pociągów zapewnią no-
woczesne systemy sterowania ruchem kolejo-
wym. W Zawadzie powstanie Lokalne Centrum 
Sterowania, które obejmie stacje Krasnystaw Fa-
bryczny, Krasnystaw, Izbica, Ruskie Piaski, Zawa-
da. Zamość.

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 
dla projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 
69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość 
Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej sta-
cję Zawada” o wartości 2 561 598,00 zł rozpoczę-
ło się w 2017 r. a zakończy się na początku 2020 r.

Źródło: PKP PLK

I LOVE GREEN

Każdego roku 6 października 
obchodzony jest Światowy 
Dzień Mózgowego Poraże-

nia Dziecięcego. Z tej okazji Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Krok za kro-
kiem” wspólnie z Zespołem Niepu-
blicznych Szkół Specjalnych „Krok 
za krokiem” zorganizowało w po-
niedziałek (7 października) na Ryn-
ku Wielkim w Zamościu, happening 
pod hasłem „I love green”. Moty-
wem przewodnim wydarzenia był 
kolor zielony, czyli symbol solidar-
ności z osobami dotkniętymi mó-
zgowym porażeniem dziecięcym.

Celem happeningu była integra-
cja podopiecznych Stowarzyszenia 
i Zespołu Szkół „Krok za krokiem” 
ze środowiskiem lokalnym, głównie 
z uczniami zamojskich szkół i przed-
szkoli oraz zaznajomienie społecz-
ności lokalnej ze specyficznymi po-

trzebami i możliwościami uczniów 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Wydarzenie rozpoczęło się od 
przemarszu osób z niepełnospraw-
nościami i ich opiekunów z siedzi-
by Stowarzyszenia na Rynek Wiel-
ki w Zamościu, gdzie dołączyli do 
nich uczniowie przedszkoli, szkół pu-
blicznych i niepublicznych. Uczest-
nicy happeningu (ponad 200 osób) 
utworzyli wspólnie na płycie Rynku 
Wielkiego „żywy napis” I LOVE GREEN. 
Każdy z obecnych miał na sobie strój 
bądź element ubioru w kolorze zielo-
nym lub czerwonym. W wydarzeniu 
udział wzięli też motocykliści z gru-
py „Wild Hogs Moto Szczebrzeszyn” 
na czele z Rafałem Kowalikiem, Rad-
nym Gminy Szczebrzeszyn oraz eki-
pa Roztoczańskiej Grupy Ratowni-
ków Drogowych.

Obchodom Światowego Dnia 
Mózgowego Porażenia Dziecięce-

go towarzyszyła też internetowa 
akcja, w ramach której internauci 
mogli okazać swoje wsparcie oso-
bom z MPD, publikując na Facebo-
oku swoje zdjęcie w zielonym stroju 
z dopiskiem #ILOVEGREEN”.

Ponadto, z okazji Światowego 
Dnia Mózgowego Porażenia Dzie-
cięcego zamojski Ratusz w dniach 
6-7.10.2019 r. został podświetlony 
na zielono.

Szacuje się, że osób z MPD jest 
na świecie ponad 17 milionów. Świa-
towy Dzień Mózgowego Poraże-
nia Dziecięcego ustanowiono m.in. 
po to, aby burzyć stereotypy doty-
czące tego schorzenia, uwrażliwić 
społeczeństwo na rzeczywiste pro-
blemy osób z MPD oraz zamanifesto-
wać solidarność z osobami żyjący-
mi z uszkodzeniem mózgu w Polsce 
i na całym świecie.

 Fot. UM Zamość   



Nadciśnienie ciążowe to 
zwiększone ciśnienie krwi 
≥140/90 stwierdzane po 

raz pierwszy po 20 tygodniu cią-
ży bez towarzyszącego białkomo-
czu i powracające do wartości 
prawidłowych w ciągu 12 tygo-
dni po porodzie. 

Nadciśnienie ciążowe stwier-
dza się u 5-10% kobiet w ciąży. Cią-
żę powikłaną nadciśnieniem uważa 
się za ciążę wysokiego ryzyka, któ-
ra wymaga zwiększonego nadzoru 
ze strony lekarza.

Według aktualnych wytycz-
nych wyróżniamy kilka grup nad-
ciśnienia tętniczego.

Klasyfikacja nadciśnienia tęt-
niczego u kobiet w ciąży 

1. Nadciśnienie tętnicze wcze-
śniej istniejące (nadciśnienie 
przewlekłe) – rozpoznawane 
przed ciążą lub do 20. tygo-
dnia ciąży, zwykle utrzymuje 
się powyżej 42 dni po porodzie. 

2. Nadciśnienie tętnicze ciążo-
we – rozwijające się po 20. ty-
godniu ciąży, zwykle ustępuje 

w ciągu 42 dni. Jeżeli pojawia 
się białkomocz powyżej 300 
mg/d, jest określane jako stan 
przedrzucawkowy. 

3. Nadciśnienie tętnicze wcześniej 
istniejące z nałożonym nadci-
śnieniem ciążowym z białko-
moczem – nadciśnienie tętnicze 
wcześniej istniejące z dalszym 
wzrostem ciśnienia tętniczego 
i białkomoczem >3 g/d po 20. 
tygodniu ciąży. 

4. Nadciśnienie tętnicze niesklasy-
fikowane przed porodem – po-
czątek po 20. tygodniu ciąży, 
wcześniejsze wartości ciśnie-
nia są nieznane.

Kobiety z nadciśnieniem cią-
żowym, u których stwierdzono co 
najmniej jeden z czynników  ryzy-
ka wystąpienia stanu przedrzucaw-
kowego, tj:

• wiek poniżej 18 lat i powy-
żej 35 lat 

• pierwsza ciąża i pierwszy poród 
• przebycie stanu przedrzucaw-

kowego lub rzucawki przez mat-
kę lub siostrę pacjentki 

• ciąża wielopłodowa

• wielowodzie
• cukrzyca 
• nadciśnienie tętnicze samoist-

ne lub wtórne 
• współistniejące schorzenia nerek 

wymagają szczególnego nadzo-
ru i odpowiedniego postępowania. 
U tych kobiet, już we wczesnej cią-
ży, należy wdrożyć leczenie kwasem 
acetylosalicylowym w dawce 75 mg 
dziennie, gdyż wykazano, że postę-
powania takie zmniejsza ponad dwu-

krotnie częstość występowania sta-
nu przedrzucawkowego oraz IUGR.

Kobiety z nadciśnieniem cią-
żowym łagodnym i umiarkowanym 
nie wymagają hospitalizacji i mogą 
być prowadzone ambulatoryjnie. 
W przypadku nadciśnienia łagod-
nego nie stosuje się leczenia prze-
ciwnadciśnieniowego, a ciśnienie 
kontroluje się nie częściej niż raz 
w tygodniu. W czasie każdej wizy-
ty lekarskiej należy wykonać bada-
nie moczu (białkomocz).

Kobiety z nadciśnieniem umiar-
kowanym nie wymagają hospitaliza-
cji, ale stosuje się u nich leki obniża-
jące ciśnienie (lekiem pierwszego 
rzutu jest metyldopa -ewentualnie 
labetalol lub nifedypina). U tych ko-
biet potrzebna jest częstsza kontro-
la ciśnienia krwi – co najmniej 2 razy 
w tygodniu oraz ocena białkomoczu. 
Ponadto zalecane jest badanie czyn-
ności nerek, elektrolitów, morfologii 
krwi, transaminaz oraz bilirubiny. 

Hospitalizacja zalecana jest 
w przypadku ciężkiego nadciśnienie 
(wartości ciśnienia 160/110 mmHg lub 
większe). W warunkach szpitalnych 
podaje się leki przeciwnadciśnienio-
we, aby utrzymać ciśnienie krwi po-
niżej 150/80-100 mm Hg. Ciśnienie 
tętnicze kontroluje się co najmniej 4 
razy dziennie. Po wyjściu ze szpita-
la obowiązuje domowa kontrola ci-
śnienia dwa razy dziennie.

Ocena dobrostanu płodu polega 
na wykonywaniu usg - ocena wzrostu 
płodu, objętości płynu owodniowego 
oraz ocena przepływu krwi w tętni-
cy pępowinowej, nie częściej niż co 
2 tygodnie. Badanie kardiotokogra-
ficzne wykonuje się raz w tygodniu. 

W razie wystąpienia powikłań, ta-
kich jak:  zmniejszenie aktywności 
ruchowej płodu,  krwawienie z dróg 
rodnych, pojawienie się dolegliwo-
ści bólowych w jamie brzusznej lub 
pogorszenie ogólnego stanu zdro-
wia ciężarnej - badania wykonuje-
my częściej.

Poród

Poród u pacjentek z nadciśnieniem 
może odbywać się drogami natury. 
Jeżeli są ku temu przeciwwskaza-
nia lub stan położnicy jest niesta-
bilny, zaleca się ukończenie ciąży 
drogą cięcia cesarskiego.

Okres połogu to czas monitoro-
wania parametrów ciśnienia i korekta 
dawek leków przeciwnadciśnienio-
wych. Karmienie piersią jest zale-
cane pomimo przyjmowania leków.

W sytuacji, gdy nadciśnienie 
utrzymuje się po porodzie, należy 
w ciągu 6-8 tygodni zgłosić się do 
specjalisty hipertensjologa w celu 
dalszej diagnostyki i leczenia.

Lek. Sandra Sałek
Poradnia Ginekologiczna 

Resort-Med Młyńska

www.resortmed.pl

BÓLE STAWÓW 
– CO MOŻEMY ROBIĆ ABY IM ZAPOBIEC?

NADCIŚNIENIE CIĄŻOWE

Bóle stawów to przypadłość 
nie tylko osób starszych. 
W ostatnim czasie zauważa 

się, że tego typu bóle dotykają lu-
dzi w różnym wieku. Najczęściej 
związane są z chorobami taki-
mi jak reumatyzm, reumatoidal-
ne zapalenia stawów czy zwyrod-
nienie stawów.

Chcąc wzmocnić stawy, często 
sięgamy po suplementy diety, które 
poprzez regularne stosowanie po-
magają nam pozbyć się dyskomfor-
tu. Odpowiednio dobrany suplement 
wspiera procesy regeneracyjne or-
ganizmu, pomaga pozbyć się często 
występujących stanów zapalnych oraz 
pobudza produkcję mazi w torebce 
stawowej. Przyjmując preparaty na 
stawy bardzo ważny jest ich skład. 
Wybierajmy suplementy, w których 
składzie znajdują się takie składni-
ki jak np. kwas bosweliowy, siarczan 
glukozaminy, kolagen, kurkuma z pi-
peryną, wierzba biała, imbir itp.

Boswellia Serrata to inaczej ka-
dzidłowiec indyjski, który działa sil-
nie przeciwzapalnie i przeciwbólowo. 
Chroni przed utratą tkanki chrzęst-
nej spowodowaną stanem zapalnym, 
poprawia ruchliwość stawów oraz 
zmniejsza obrzęk. 

Kora wierzby zawiera salicynę, 
związek o działaniu przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym. Ze względu na za-
wartość tego glikozydu, kora wierzby 
często nazywana jest naturalną aspi-
ryną. Najczęściej wchodzi w skład 

mieszanek stosowanych w schorze-
niach reumatycznych i różnego ro-
dzaju stanach zapalnych. 

Korzeń imbiru znany jest głównie 
z właściwości przeciwwymiotnych, 
chociaż w ostatnim czasie odkryto, 
że pomocny jest również w choro-
bach stawów czy bólach miesiącz-
kowych. Jego właściwości leczni-
cze możliwe są dzięki zawartości 
związków o działaniu przeciwreu-
matycznym, przeciwzapalnym oraz 
przeciwbólowym. 

Kurkuma jest chętnie stosowa-
na w kuchni jako dodatek do potraw. 
Jednak ma również sporo właściwo-
ści farmakologicznych a jedną z naj-
ważniejszych jest silne działanie prze-
ciwzapalne. Świetnie sprawdza się 
we wspomaganiu leczenia reuma-
toidalnego zapalenia stawów, odtru-
waniu organizmu i zwalczaniu szko-
dliwego działania wolnych rodników. 
Aby wzmocnić jej działanie łączy się 
ją najczęściej z pieprzem.

Prawidłowe i bezpieczne porusza-
nie się organizmu jest możliwe przede 
wszystkim dzięki kolagenowi. Jest on 
składnikiem tkanki łącznej, stanowi 
główny budulec chrząstek, stawów 
i ścięgien. Wraz z wiekiem w organi-
zmie człowieka spada jego ilość, tym 
samym stajemy się bardziej narażeni 
na wystąpienie bólu stawów, zwłasz-
cza podczas poruszania się. Preparaty 
z kolagenem zmniejszają tarcie, sta-
ny zapalne oraz sztywność stawów.  
Z dobroczynnego działania na sta-
wy znany jest również kwas hialu-
ronowy. Bardzo popularnym zasto-
sowaniem kwasu hialuronowego na 
bóle stawowe są zastrzyki. W tej for-
mie używa się go w celu złagodzenia 
zapalenia stawów. Badania wykazu-
ją jednak, że doustna suplementacja 
wspomnianym kwasem może przy-
nosić podobne efekty. Kwas hialuro-
nowy doskonale wzmacnia chrząstkę 
stawową oraz poprawia amortyzację.

Większość z wymienionych 
składników zawarta jest w prepara-
cie o nazwie ArtroLeQ. W skład te-
go suplementu wchodzi między inny-
mi spora ilość kwasu bosweliowego, 
kora wierzby oraz kurkuma z pipe-
ryną. Preparat doskonale regeneruje 
stawy i poprawia ich funkcjonowanie.

Zarówno ArtroLeQ jak i wie-
le innych suplementów na stawy 
dostępnych jest w sklepach „Zie-
lony Koszyk” przy ul. Grodzkiej 
15 oraz Nowy Rynek 27.
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5-lecie Stowarzyszenia Turystyka z Pasją
W minioną niedzielę 13 paź-

dziernika minęło dokład-
nie 5 lat od Walnego Zgro-

madzenia, które powołało do istnienia 
Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. 6 paź-
dziernika br. w Kazamacie Wschodniej 
Bastionu II odbyło się uroczyste pod-
sumowanie pięcioletniej działalności.

Parę minut po godzinie 15.00 Jacek 
Bełz, jeden z członków założycieli Stowa-
rzyszenia Turystyka z Pasją, występujący ja-
ko prowadzący uroczystość, powitał zgro-
madzonych Gości. Przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego, Urzędu Miasta Zamość, miejskich 
instytucji kultury, przewodników i przyja-
ciół Stowarzyszenia. Następnie prezes Tu-
rystyki z Pasją Dominika Lipska, w krótkiej 
prezentacji opowiedziała o działalności 
i osiągnięciach stowarzyszenia.

22 lipca 2014 roku została założona gru-
pa nieformalna, która zaczęła przygotowy-
wać się do zgromadzenia założycielskiego. 
Odbyło się ono 13 października 2014 r., po 
kilku poprawkach w KRS-ie, Stowarzysze-
nie zostało zarejestrowane 5 lutego 2015 
roku. Pierwszą poważniejszą imprezą or-
ganizowaną przez Turystykę z Pasją przy 
współpracy z Księgarnią Szkoła Życia by-
ło spotkanie autorskie z panem Marcinem 
Wrońskim, autorem retrokryminałów o ko-
misarzu Zydze Maciejewskim. 16 grudnia 
2015 roku mistrz Wroński został „porwa-
ny” przez „zamojskich zakapiorów” i do-
prowadzony na przesłuchanie do Szkoły 
Życia, które odbyło się w obecności pięk-
nie wystylizowanych na dwudziestolecie 
międzywojenne członków stowarzyszenia 
i bardziej odważnych Czytelników.

Początki, jak to zazwyczaj bywa, by-
ły trudne a plany i pomysły liczne. Człon-
kowie Stowarzyszenia trzymali się jednak 
myśli H. Jacksona Browna Jr. „Nigdy nie 
rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, 
że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak 
upłynie!”. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
Zamość, licznych sponsorów i przyjaciół 
a w późniejszych latach także Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Lubelskiego 
i Lubelskiego Konserwatora Zabytków, sto-
warzyszenie zorganizowało najpierw wysta-
wę kostiumów historycznych pt. „Koronki, 
tiurniury, aksamity... kostiumy od końca XVI 
do XX wieku”. Kolejnym przedsięwzięciem, 
w które zaangażowało się Stowarzyszenie, 
było udostępnianie odwiedzającym, Koj-
ca w Parku Miejskim.

Głównym celem Stowarzyszenia jest 
tworzenie i promocja różnorodnych form 
turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Województwa Lubelskiego, dla-
tego jedną z ważniejszych imprez jest Tu-
rystyczna Majówka w Zamościu, która 
odbywa się rokrocznie na początku maja. 
Dzięki współpracy z wszystkimi najważ-
niejszymi obiektami turystycznymi uczest-
nicy Majówki mogą bezpłatnie zwiedzać 

największe atrakcje Zamościa, uzyskać spe-
cjalne rabaty w wybranych kawiarniach i re-
stauracjach a dzięki wspaniałym sponso-
rom wygrać atrakcyjne nagrody.

Rok 2016 przyniósł nowości w postaci 
Nocnego Zwiedzania Zamościa i wakacyj-
nych inscenizacji Legendy Stołu Szwedz-
kiego, które od czterech sezonów cieszą 
się niesłabnącą popularnością wśród tu-
rystów i mieszkańców miasta. Koniec ro-
ku był dla Stowarzyszenia szczególnie miły, 
gdyż wystawa kostiumów otrzymała wy-
różnienie Generalnego Konserwatora Za-
bytków na projekt edukacyjny w dziedzic-
twie a także nagrodę Zamojskiego Forum 
Inicjatyw Społecznych w konkursie na Ini-
cjatywę Pozarządową Roku.

W roku 2017 we współpracy z Wydzia-
łem Turystyki i Promocji UMZ rozpoczęli-
śmy projekt „Czwarki z…” bezpłatne waka-
cyjne oprowadzania trasą upamiętniającą 
ważne rocznice i wydarzenia w Zamościu. 
W 2017 roku były to „Czwartki z Leśmianem”, 
w 2018 „Czwartki z Niepodległą” a w 2019 
„Oblężone Czwartki” oprowadzanie trasą 
oblężeń miasta w 210. rocznicę odbicia 
Zamościa z rąk austriackich przez wojska 
Księstwa Warszawskiego.

Rok 2018 przyniósł Zarządowi Stowa-
rzyszenia odznaczenia „Za Opiekę Nad Za-
bytkami” (o którą wnioskował Lubelski Kon-
serwator Zabytków) oraz skonsolidowanie 
oferty pod wspólną nazwą „Lato z Pasją”. 
Oprócz oferty przewodnickiej i  insceni-
zacji można było uczestniczyć we „Wtor-
kach w Starym Kinie” czyli seansach filmów 
z dwudziestolecia międzywojennego. Pro-
jekt był realizowany przy współpracy z Fil-
moteką Narodową.  „Lato z pasją” otrzy-
mało nagrodę internautów w konkursie 
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej na Najlepszy Produkt Turystycz-
ny Województwa Lubelskiego. 

W bieżącym roku wszystkie atrakcje 
były kontynuowane. Natomiast nie są to 
jedyne aktywności członków Stowarzysze-
nia. Można ich zobaczyć podczas imprez 
miejskich i innych Stowarzyszeń, są współ-
organizatorami razem z Miastem Zamość 
Szturmu Twierdzy Zamość, prowadzą pre-
lekcje, wykłady, lekcje żywej historii, obsta-
wy uroczystości, tworzą amatorskie filmy 
promujące historię regionu. Członkowie 
stowarzyszenia występują w mediach pro-
mując Zamość, Roztocze i Lubelszczyznę.

Po prezentacji przyszła pora na po-
dziękowania. Otrzymali je: Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego, Zastępca 
Lubelskiego Konserwatora Zabytków pani 
Maria Gmyz, pan Tadeusz Lizut, Wydział Kul-
tury i Sportu, Pani Małgorzata Kawala, Wy-
dział Turystyki i Promocji UMZ, Rzecznik Pre-
zydenta Pani Marta Lackorzyńska-Szerafin, 
Muzeum Zamojskie w Zamościu, Dyrektor 
Zamojskiego Domu Kultury Janusz Nowo-
sad, Lubelska Regionalna Organizacja Tu-
rystyczna, Towarzystwo Szabli i Miecza, Za-
mojskie Bractwo Rycerskie, Leszek Wiśniewski 
TVP Lublin, Wojciech Brykner, Jacek Fedusz-
ka, Jerzy Kuśnierz, Andrzej Maziarz, Kawiar-

nia Mazagran, Galicya Cafe, Skarbiec Wi-
na, Restauracja Renesans, Hotel Zamojski, 
ArteHotel, Corner Pub, pan Marcin Wroń-
ski, Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, 
Zespół tańca Dawnego Belriguardo, Biuro 
Turystyczne QUAND, Magdalena Makuch 
TRAVELTIME, Nowy Kurier Zamojski, Zakład 
Karny w Zamościu, Adam Gąsianowski, Se-
bastian Grela PIEKARNIA GRELA, Kazimierz 
Chmiel „Światłoczuły”, Maria Chojnowska, 
Alicja i Mirosław Bańkowscy, Joanna Bu-
dzyńska, Elżbieta Kuc, Danuta Książkiewicz, 
Wiesława Poździk-Zborowska, Andrzej Ma-
śny oraz Jakub Bełz. Prawie każdy z obec-
nych zabrał głos, dziękując, składając ży-
czenia a także opowiadając o niektórych 
szczegółach działalności Stowarzyszenia 
Turystyka z Pasją. Na koniec podziękowań 
prezes Dominika Lipska podziękowała naj-
aktywniejszym członkom Stowarzyszenia: 
wiceprezesom Sylwii Jagodzie i Tomaszo-
wi Banachowi, Grzegorzowi Łapińskiemu, 
Grzegorzowi Urbańskiemu, Rafałowi Ma-
śnemu i Jackowi Bełzowi.

Uroczystość uświetnił koncert pt. „Szanty 
nad Łabuńką” zespołu „Ryczące Dwudziest-
ki”. Publiczności udało się trzykrotnie wy-
wołać zespół do bisu dzięki czemu całość 
zakończyła się szantą „Opowieść przy kie-
lichu”, która świetnie połączyła część ofi-

cjalną z nieoficjalną.

Od 4 października w Kawiarni Maza-
gran można oglądać wystawę fotografii 
Kazimierza Chmiela pt. Siedmioro Wspa-
niałych czyli ludzie z pasją. Prezentuje ona 
portrety członków Stowarzyszenia w dość 
„niecodziennym wydaniu” czyli w strojach 
nie-historycznych. Wystawa jest imprezą 
towarzyszącą obchodom 5-lecia działal-
ności Turystyki z Pasją.

Turystyka z Pasją



Sercem do serca

Dzień Ławnika Polskiego

Zamość w Orszaku – Orszak w Zamościu

W ramach akcji „Serce od serca” w Nu- 
Med Zamość uszyją poduszki – serca 
dla kobiet po amputacji piersi.

Październik to miesiąc 
„Walki z rakiem piersi”. W tym 
miesiącu mówimy, jak waż-
na jest profilaktyka, badania 
i dbanie o siebie. NU-MED Cen-
trum Diagnostyki i Terapii On-
kologicznej w Zamościu, pamięta-
jąc o osobach chorych, przyłącza się 
do ogólnopolskiej akcji „SER-
CE od SERCA”.

W jej ramach, 15 października 2019 roku od 
10.00 do 13.00 pracownicy NU-MED Zamość razem 
z Amazonkami, koordynatorem fundacji „SERCE od 
SERCA”w Zamościu, pacjentami i wolontariuszami 
bę- dą szyć poduszki.

– Poduszki są w kształcie serca, 
są szyte ze specjalnych materiałów 

i  wypełniane specjalistycznym pu-
chem. Wspierają rehabilitację pacjentek 

po raku piersi. Gotowe poduszki będziemy 
rozdawać. Akcja ma pomóc w rehabilitacji, 

ale też zaznaczyć, jak ważna jest PROFILAKTY-
KA. – wyjaśnia Agata Surmacz-Wójcic-
ka z NU-MED Zamość.

Fundacja Orszak Trzech 
Króli w Warszawie po-
informowała, że Za-

mość został wybrany do tego-
rocznej kampanii reklamowej 
Orszaku Trzech Króli w komu-
nikacji miejskiej. Celem kam-
panii jest to, by z roku na rok 
Orszak Trzech Króli gromadził 
coraz więcej osób w całej Pol-
sce, chcących tworzyć to wy-
darzenie, wspólnie radować 
się na nim i świętować.

W 18 wybranych miastach 
w Polsce (tj. Bełchatów, Biały-
stok, Bydgoszcz, Częstocho-
wa, Gorzów Wielkopolski, Kra-
ków, Lublin, Łódź, Opole, Płock, 
Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Wał-

brzych, Warszawa, Wrocław i Za-
mość) przez 5 dni, 96 razy w cią-
gu doby, 480 odtworzeń w ciągu 
5 dni, na ekranach LCD w środ-
kach komunikacji miejskiej bę-
dzie puszczany dziesięciosekun-
dowy spot reklamujący Orszak 
Trzech Króli przygotowany przez 
Fundację Orszak Trzech Króli.

– Organizatorzy lokalni bę-
dą mieli możliwość przeznacze-
nia fragmentu spotu dla swoje-
go miasta i włożenia tam planszy 
z logotypami lokalnych sponso-
rów i partnerów. Już dzisiaj zapra-
szamy do współpracy i tworzenia 
VI Orszaku Trzech Króli w Zamo-
ściu. Zgłoszenia udziału prosimy 
kierować na adres OrszakZa-
mość@poczta.onet.pl – zachę-

ca Małgorzata Farion, Prezes 
Stowarzyszenia Sympatyków Or-
szaku Trzech Króli w Zamościu.

Aktualnie trwają prace nad 
ustaleniem scenariusza i trasy 
zamojskiej odsłony ulicznych 
jasełek. Jak zdradza Małgorza-
ta Farion, z Zamojskim Orsza-
kiem Trzech Króli związane jest 
jeszcze jedno wydarzenie ogól-
nopolskie, o którym zostanie-
my poinformowani w terminie 
późniejszym.

Hasło Orszaku Trzech Kró-
li 2020 „CUDA, CUDA OGŁA-
SZAJĄ!” jest fragmentem refre-
nu utworu „Dzisiaj w Betlejem”, 
jednej z najczęściej śpiewanych 
polskich kolęd.

11 października w Sądzie Okręgowym w Za-
mościu odbyły się obchody „Dnia Ławni-
ka Polskiego”. Jest to nowe święto usta-
nowione przez Stowarzyszenie Krajowej 
Rady Sędziów Społecznych. 

To pierwsze takie spotkanie w Zamo-
ściu zainicjowane przez Radę Ławniczą. W 
spotkaniu uczestniczył Prezes Sądu Okrę-
gowego sędzia Jerzy Żurawicki. Podzię-
kował wszystkim ławnikom, którzy jako 
przedstawiciele społeczeństwa zbliżają 
sądy do obywateli oraz zwiększają zaufa-

nie i poparcie dla  działalności i bezstron-
ności sądów. 

Ławnik nie musi swoim wykształce-
niem dorównywać sędziemu zawodowe-
mu, ale ma uzupełniać jego wiedzę, a po-
magając mu, jednocześnie sprawować 
społeczną kontrolę nad procesem sądo-
wym. Swoim działaniem ma też zapobie-
gać mogącej się pojawić w pracy sędziów 
rutynie. Ławnik powinien być osobą świa-
domą swojej roli i spełniającą wymaga-
nia ustawy, chętną do wypełniania swych 

obowiązków, społecznikiem potrafiącym 
podzielić się swoim doświadczeniem za-
wodowym i życiowym, osobą służącą po-
mocą sędziemu zawodowemu, a jedno-
cześnie reprezentującą godnie obywateli 
w wymiarze sprawiedliwości. 

Podczas spotkania głos zabrała prze-
wodnicząca obecnej Rady Ławniczej Ali-
na Anasiewicz, która przedstawiła krótkie 
sprawozdanie z pracy Rady. Podkreśliła, że 
Rada spełnia niezbyt wdzięczną rolę, gdyż 
ma służyć interesom wszystkich ławników 
oraz pośredniczyć we wszystkich sprawach 
i pojawiających się problemach pomiędzy 
nimi a administracją Sadu. Problemów tych 
było sporo w związku z przeprowadzką do 
nowego gmachu Sądu, ale większość z nich 
udało się rozwiązać. Przewodnicząca, po-
dziękowała pozostałym członkom Rady za 
wspólną pracę, a Prezesowi Sądu, za miłą 
współpracę, za życzliwość i poświęcony 
czas. Życzyła, by w następnej kadencji nie 
było żadnych problemów z ławnikami, by 
do Rady następnej kadencji, wybrane zo-
stały osoby, które będą doskonale dbać o 
interesy całej społeczności ławników. Dzię-
kując ławnikom za społeczną pracę na rzecz 
wymiaru sprawiedliwości złożyła też naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

 Prezes Żurawicki wraz z przewodni-
czącą Anasiewicz wręczyli wieloletnim, 
wyróżniającym się ławnikom listy gratu-
lacyjne i nagrody książkowe.

Na zakończenie przy symbolicznym 
poczęstunku przygotowanym przez ad-

ministrację Sądu odbyła się dyskusja i wy-
miana poglądów. 

Tekst: Rada Ławnicza

fot. Roman Śliwiński  
– członek Rady Ławniczej

Na zdjęciu od lewej prezes Sądu Okręgowego Jerzy Żurawicki wiceprzewodniczący 
Rady Ławniczej - Jakub Rosochacz oraz przewodnicząca Alina Anasiewicz. 

W piątek, 11 paździer-
nika br. Urzędzie Mar-
szałkowskim Woje-

wództwa Lubelskiego w Lublinie 
odbyła się konferencja prasowa 
poświęcona dodatkowym środ-
kom dla sześciu szpitali woje-
wódzkich. Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju wyraziło zgodę na 
przeznaczenie środków budżetu 
państwa z tzw. „puli rewitaliza-
cyjnej” na realizację projektu pt.: 
„Poprawa efektywności działal-
ności wojewódzkich podmiotów 
leczniczych w obszarach potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców wo-
jewództwa lubelskiego poprzez 
niezbędne, z punktu widzenia 
udzielania świadczeń zdrowot-
nych, prace remontowo – budow-
lane, w zakresie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, 
a także wyposażenia w sprzęt me-
dyczny”. Chodzi o kwotę w wyso-
kości 13 625 000,00 zł. Pieniądze 
z tej puli otrzyma także zamojski 
szpital „papieski”.

W konferencji uczestniczyli: Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Inwe-
stycji i Rozwoju Artur Soboń, Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski, Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Lubelskie-
go Michał Mulawa oraz Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński.

–  Bardzo się cieszę i dziękuję Pa-
nu Ministrowi Soboniowi za to wpar-
cie. Te dodatkowe pieniądze bardzo się 
przydadzą naszym szpitalom. – mó-
wił marszałek Stawiarski.

– Zaangażowanie tych środków 
pozwoli na efektywniejszą realizację 
zadań przypisanych do poszczegól-
nych podmiotów leczniczych – dodał 
z kolei minister Artur Soboń. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na in-
westycje np. w Białej Podlaskiej w blok 
operacyjny, w Chełmie na rehabilita-
cję oraz ortopedię czy jak w przypad-
ku szpitala Jana Bożego w Lublinie na 
odział położniczy.

Projekt jest przedsięwzięciem 
Województwa Lubelskiego, o prio-
rytetowym znaczeniu dla realiza-
cji celów Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego. Szczególny 
charakter przedmiotowego projek-
tu dla rozwoju polityki zdrowotnej 
w województwie lubelskim, przy-
czyni się do poprawy jakości usług 
medycznych oraz zwiększenia po-
ziomu życia mieszkańców.

Projekt realizowany jest przez 6 
szpitali wojewódzkich: Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Białej Pod-
laskiej (który jest liderem przedsię-
wzięcia), Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Chełmie, Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. Jana Boże-
go w Lublinie, Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego SPZOZ w Lubli-
nie, Szpital Neuropsychiatryczny im. 
prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lu-
blinie oraz Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. Papieża Ja-
na Pawła II w Zamościu. 

Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 179 493 505,00 zł dofinan-
sowanie 151 473 124,96 zł, z czego 
41 690 387,60 zł (netto) na zakup 
aparatury medycznej. Wkład wła-
sny 28 020 380 zł tj. 15,6%.

Realizacja projektu pozwoli na: 
poprawę dostępności a tym samym 
zmniejszenie czasu oczekiwania na 
świadczenia zdrowotne, uruchomie-
nia w szpitalach nowych metod le-
czenia o udowodnionej skuteczności, 
przesunięciu ciężaru z opieki szpi-
talnej na AOS w tym rozwój opieki 
koordynowanej, racjonalizację łó-
żek szpitalnych.

W zamojskim szpitalu „papie-
skim” w ramach projektu przewi-
dziano działania dotyczące: remontu 
Oddziału Kardiologii oraz dobudo-
wy budynku pod potrzeby: Porad-
ni Kardiologicznej, Pomieszczenia 
Próby Wysiłkowej, Oddziału Kardio-
logicznego, sali operacyjnej hybry-
dowej, sali operacyjnej dla Kardio-
logii i Kardiochirurgii. 

źródło: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Lubelskiego

Zastrzyk dla szpitala „Papieskiego”
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 X Tico, 200 r., 300 zł. Tel. 512 
929 324

 X Gwiazda do siana. Tel. 512 
929 324

 X Prasa z 224/1, Sipma. Tel. 
512 929 324

 X Sprzedam barakowóz. Tel. 
505 533 878

 X Ciągnik C330, śrutownik, 
przetrząsaczo - zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 608 685 039

 X Sprzedam Audi A4, sprawny 
technicznie, rok. prod. 1995 
, 1.9 TDI. Tel. 603 189 336

 X Tur do ciągnika C-330. Tel. 
608 510 273

 X Mercedes Sprinter chłod-
nia, 2009, maxi silnik 2.2 
CDI, 23000. Tel. 531 054 248

 X Sprzedam Opel Corsa 1.2, 
rok prod. 1997, stan dobry, 
badanie tech. Do czerwca 
2020 r., ubezpieczenie do 
grudnia. Tel. 692 973 413

 X Przyczepa do przewozu 
koni, zarejestrowana. Tel. 
517 055 503

 X VW Polo 1.4 benzyna, rok 
prod. 1999, srebrny, sprze-
daje os. starsza, cena 4 tys. 
zł. Tel. 791 137 235

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

 X Rozrzutnik obornika jed-
noosiowy, oryginalny. Tel. 
511 758 898

 X Przyczepa 4x 150 , koła 
guma 15, przerobiona z 
woza konnego. Zawada. 
tel. 517 973 933

 X Sprzedam siedlisko w Gm. 
Krasnobród, pole 1,5 ha, 
las 0,75 a, drzewo opało-
we. Tel. 696 815 510

 X Sprzedam części do samo-
chodu marki VW Golf III w 
dobrym stanie, Zamość. 
Tel. 518 236 810 

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

 X Blachy do kabiny „Żuka”, róż-
ne, tanio. Tel. 721 519 896

 X Sprzedam kombajn do bu-
raków Kleine 5002, zbiornik 
na liście. Tel. 607 162 838

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

 X Zgrabiarka 7 gwiazdowa, 
siewnik 15 lejowy. Tel. 500 
144 310

 X Kultywator 13 łap, bro-
ny trójki. Tel. 500 144 310

 X Kupię Zetora od 1 właści-
ciela. 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 ko-
parek i innych maszyn. Tel. 
602 180 912 

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

 X Sprzedam pług 2- skibowy, 
brony, kultywator, wózek 
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 zimo-
wek. 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 + wał-
ki, 2x 10 talerzy i zgrabiar-
kę 7 - rzędową, stan bardzo 
dobry. Tel. 84 618 02 24

 X Ciągnik Ursus. Tel. 502 
772 474

 X Opony 16. Z indexem C fir-
my 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 Sprzedam felgi + opony 
5 szt. Do Forda Mondeo 
70%, tylna szyba głośniki. 
Tel. 727 325 709

 X Prasa kostka, rozrzutnik, 
agregat 210. Tel. 694 222 805

 X Młócenie fasoli maszyną 
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 „beczka”, 
233 tys. Km, stan b. Dobry. 
Tel. 793 078 834

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

 X Sprzedam gwiazdę do sia-
na. 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

 X Sprzedam tanio opony zi-
mowe do Matiza w bardzo 
dobrym stanie. Kontakt po 
20. Tel. 84 627 08 34

 X Sprzedam Fiata CC, poj. 
Silnika 900 cm3, 1997 rok, 
kolor czerwony, ubezpie-
czony, przegląd ważny, 
cena 500 zł. Tel. 500 422 101

 X Sprzedam Opel Astra poj. 
Silnika 1400, rok prod. 1994, 
stan dobry. Tel. 508 517 581

 X Resory do samochodu 
Warszawa + 2 sprężyny 
tylne, dobre, kontakt wie-
czorem. Tel. 507 955 372

 X K o m b a j n  z b o ż o w y 
International 431. Heder 
315 cm. Tel. 692 796 377

 X Sprzedam przyczepkę 
sam. Na resorach, wym. 
150x100, bez rejestracji, 
oświetlenie sprawna, stan 
techniczny bdb., c. 900 zł. 
Tel. 660 431 746

 X Sprzedam Opel Meriva 1.6, 
rok prod. 2005, cena 7900 
zł. Tel. 720 742 461

 X Ciągnik C 330, brony, pług, 
kultywator, wóz drewnia-
ny. Tel. 720 742 461

 X Rozsiewacz do nawozów, 
lejek, pług 2 skibowy, wó-
zek do przewozów. Tel. 511 
758 898

 X Citroen C3, 2011, 83 tys. 
Km, bogato wyposażony. 
Tel. 664 927 841

 X Sprzedam: Cinquecento, 
0, 7, stan dobry. Tel. 602 
260 529

 X Sprzedam ciągniki: 3130 
John Deere, Ursus 1222, 

Ursus 360 i kombajn Clas 
Dominator 76. Tel. 694 
931 193

 X Bagażnik samochodowy 
Skoda. Tel. 84 638 59 08

 X Sprzedam Volkswagena 
Polo, 1.4 benzyna, nowy 
akumulator. stan bdb. Tel. 
505 775 175

 X Sprzedam śrutownik do zboża 
z silnikiem 7.5 kW i kablem. 
Gm. Sułów. Tel. 505 775 175

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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SPRZEDAM
 X Sprzedam siedlisko: domek 
z działką 0,6 ha, 17 km od 
Zamościa, wszystkie me-
dia. Tel. 501 014 692

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

 X Działka bud. 1700 mkw, ul. 
Braterstwa Broni, niezadłu-
żona, cena do uzgodnienia, 
126 tys. zł. Tel. 791 137 235 
Działka ul. Starowiejska, 
Zamość. Tel. 914 831 147 

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

przy trasie Parczew - Lubartów. 
Tel. 726 578 335

 X Gospodarstwo rolne o pow. 
6,5 ha w powiecie lubartow-
skim wraz z budynkami mu-
rowanymi. Tel. 726 578 335 
Działka 24 ary w Zamościu. 
Tel. 511 927 230 

 X Dom z widokiem na Wisłę, 
okolice Kazimierza, cena 
400 tys. zł. Tel. 660 448 052

 X Pole w Zawadzie 145 ha, 50 
tys. Zł za 1 ha, kontakt po 
2.00. Tel. 84 616 80 71

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

 X Sprzedam pole 2 ha kl. III, 
IV, miejscowość Drewniki. 
Tel. 693 220 230

 X Dom 150 m², Zamość, stan su-
rowy, zamknięty, ul. Szwedzka, 
wolnostojący. Tel. 660 861 871

 X Siedlisko 3 ha, budynki mu-
rowane, dom kryty blachą. 
Tel. 84 61 134 95

 X Działki budowlane 6 ar i 6,5 
ar w Zamościu przy ul. Gen. 
Maczka (boczna ul. Wiejskiej), 
wszystkie media, niedaleko 
rzeka Łabuńka, dużo terenów 
zielonych, ok 150 m od DT 
Łukasz. Cena za obie dział-
ki 200 tys. (do negocjacji). 
Tel. 602 802 212

 X Działka 9 ar, uzbrojona. 
Zamość, ul. Targowa. Tel. 
607 937 295

 X Działka 26a,  ul.  Dzieci 
Zamojszczyzny. Tel. 514 
509 091

 X Działka budowlana, 22a, ul. 
Włościańska. Tel. 514 509 091

 X Mieszkanie ul. Orzeszkowej 
47 m2, 2 pokoje z kuchnią, 
parter. Tel. 662 550 643

 X Tanio. Pilnie.  0,9 ha + budyn-
ki, Osada Uchanie, Wyżyna 
Lubelska. Tel. 84 62 728 70

 X Działka z rozpoczętą budo-
wą, 6 ar, Sitaniec Osiedle. Tel. 
502 297626

 X Mieszkanie 63,1 m2 w 
Krasnymstawie. Tel. 792 
400 306

 X Sprzedam 0,75 ha Bożydar. 
Tel. 605 393 695

 X Działka leśna 1,25 ha, okoli-
ce Nielisza. Tel. 511 621 165

 X
 X Sprzedam gosp. rolne o pow. 
6,39 ha z bud. murowanymi, 

Udrycze Koniec. Tel. 503 
950 053

 X Sprzedam pole 1,52 ha, kol. 
Chyża koło Zamościa, po 
godz. 17. Tel. 516 995 145

 X Siedlisko z budynkami 
21 a+ 1,5 ha lasu w oko-
licach Krasnobrodu. Tel. 
696 815 510

 X Pilnie sprzedam siedlisko, 
działka 0,9 ha, Uchanie na 
Roztoczu. Tel. 84 62 728 70

 X Dom drewniany z budyn-
kami gosp., Jacnia. Tel. 720 
742 461

 X Działka bud. 11,5 ara, Osiedle 
Rataja, okolica Revia Park. 
Tel. 797 773 757

 X Sprzedam dom w Dębowcu 
blisko Zamościa z działką 
16 arów, 230 tys. Tel. 798 
847 247

 X Mieszkanie 2 pokojowe, 
osiedle Wyszyńskiego, II 
piętro po remoncie. Pilnie 
sprzedam. Tel. 509 447 276

 X Działka 1000 m², wszystkie 
media, 25 km od Warszawy. 
Tel. 84 638 59 08

 X Sprzedam dwa siedliska po 
0,5 ha z budynkami. Tel. 84 
639 55 39

 X Skierbieszów, pole. Tel. 84 
638 59 08

 X Dom z zabudowaniami, 
polem w Rachaniach. Tel. 
690 132 270

 X Mieszkanie (kawalerka) 30 
m², na zewnątrz ocieplone, 
odwodnione, plac zabaw 
dla dzieci. Tel. 604 281 010

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

 X Szybko sprzedam dom w 
Grabowcu, razem z mebla-
mi, garaż sam. + bud. gosp. 
Na działce 15 arów, media 
na miejscu. Tel. 669 113 352

 X Działkę 59 ar blisko Zamościa 
(5 km). Tel. 500 144 310

 X Działka budowlana w 
Jarosławcu 820 m². Tel. 
600 354 622

 X Nowy domek letniskowy z 
działką w Krasnobrodzie. 
Tel. 602 189 760

 X Dom jednorodzinny w 
Zamościu. Tel. 516 898 477

 X Mieszkanie w Turkowicach, 
27m². Tel. 693 333 647

 X Dom 300 m² z garażami na 
działce 12 ar z możliwością 
zabudowy. Płoskie 26c. Tel. 
607 934 520

 X Domek letniskowy na dział-
ce w Krasnobrodzie blisko 
zalewu. Tel. 607 934 520

 X Sprzedam pole, las, posia-
dłość w gminie Krasnobród. 
Tel. 696 815 510

 X Działka, dom, komórka, 
Wysokie 19a, obok Ośrodka 
Zdrowia. Tel. 84 639 43 05

 X Działka bud. 0,77 ha Łabunie, 
ul. Lipowa, prąd, woda, gaz. 
Tel. 795 949 510

 X Sprzedam dom z polem 
o pow. 1,26 ha, Chyża. Tel. 
791 204 118

 X Dom drewniany z budynkami 
gospodarczymi. Działka 0,83 
ha, Polany. Tel. 668 127 842

 X Kawalerkę, 33 m². Tel. 782 
256 537

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

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

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

 X Tanio lokal użytkowy w 
centrum osiedla ul. Polna. 
tel. 698 007 933

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

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

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

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

 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

WYNAJMĘ 
 XDo wynajęcia zadbana, ume-
blowana kawalerka przy ul. 
Orzeszkowej w Zamościu. 
Warunki najmu do uzgod-
nienia. Tel. 602 802 212
 XWynajmę mieszkanie w 
Zamościu. Tel. 665 225 697
 X Lokal na warsztat samocho-
dowy lub handlowy, Łabunie. 
Tel. 662 275 813

 X Stancja dla uczennic. Tel. 
508 573 993

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

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

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

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

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

DO WYNAJMU  
 X Pokój dla osoby niepełno-
sprawnej w stopniu lekkim 
+ opieka. Tel. 667 902 895

 X Wynajmę stancję dla kobie-
ty z dzieckiem lub dla męż-
czyzny, dwa pokoje lub je-
den. Kontakt po 18. Tel. 504 
518 027

 X Pokoje dla uczennic. Tel. 
510 518 559 

 X Garaż murowany w zabudo-
wie szeregowej, położony w 
„Koszarach”, w garażu jest 
prąd, warunki do uzgodnie-
nia. Tel. 602 802 212

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

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

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

• Dom w Sitańcu Błonie, Gmina 
Zamość , cena 320 tys. zł

• 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 Jatutowie, 
Obroczy i Adamowie

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU. MOŻE 

BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ
TEL. 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



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

 X Mieszkanie 3-pokojowe 
, ul. Peowiaków. Tel. 608 
030 595

 X Wynajmę warsztat samo-
chodowy w Zamościu z 
wyposażeniem. Tel. 665 
225 697

 X Mieszkanie po remoncie, 
n.meble, Os. Orzeszkowej, 
2 pokoje. Tel. 727 767 152

 X Kawalerka ul. Peowiaków. 
Tel. 570 075 114

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

 X Wynajmę 50 m², parter, ul. 
Peowiaków. Tel. 664 927 841

 X W y n a j m ę  d o m e k  w 
Krasnobrodzie. Tel. 606 
202 799

 X Wynajmę kawalerkę w 
Lublinie na ul. Hutniczej. 
Tel. 792 400 306

 X Wynajmę mieszkanie 51 
m², parter. Tel. 664 927 841

 X Wynajmę stancję dla uczen-
nic w  Zamościu przy ul. 
Kilińskiego. Tel. 662 475 
848 Stancja - uczennice. 
Tel. 508 573 993

 X Plac przy D-74 wynajmę, 
ul. Hrubieszowska. Tel. 602 
463 784

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

 X Wynajmę mieszkanie od 
1.06., parter, 52 m². Tel. 
664 928 841

 X Stancja, kobiety. Tel. 510 
585 559 

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

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

 X Zamienię bardzo szybko 
kawalerkę w Zamościu na 
mieszkanie 2 pokojowe 
z dopłata w Lublinie. Tel. 
607 162 850

 X Zamienię mieszkanie w 
Hrubieszowie - kawalerkę 

na parterze na kawalerkę 
od 1 do 3 piętra. Tel. 726 
496 091 Mieszkanie 53 m² 
ul. Szwedzka zamienię na 
mniejsze. Tel. 662 550 643

 X Zamienię M-3 na mnie-
jsze – 45 m² na Osiedlu 
Zamoyskiego (niebieskie), 
III piętro. Tel. 602 596 028

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

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

• 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



SPRZEDAM
 X Szafę, stół, szafki jesion-
owe z lat 50, ręczna ro-
bota. Tel. 608 685 030

 X Drzwi wewnętrzne, jak 
nowe, 4 sztuki. Tel. 698 
833604

 X Sprzedam orzechy. Tel. 
664 860 620

 X S p r z e d a m  m e b l e 
młodzieżowe w do-
brym stanie. tel. 728 
495 119

 X Sprzedam wentylatory, 
różne, po cenie złomu. 
Tel. 603 189 336 

 X Stare kufry (skrzynie) 
szt. 3, beczki szt. 2 + 
wagi 1 szt., uprząż na 
konia+ niecki, orczyki, 
wał do ciągnika, opony 
13- letnie, szt. 4 - 20 zł 
za szt. oraz inne rzeczy. 
Tel. 530 486 525

 X Dwa tapczany jed-
noosobowe. Tel. 662 
273 656

 X Sprzedam tanio ko-
siarkę elektryczną za 
100 zł. Tel. 508 414 501

 X Lodówki, kabel siłowy, 
rury ściekowe, kolanka, 

wełna twarda i szkla-
na, styropian. Tel. 696 
815 510

 X Drzewo drobno łupane, 
sosna, niecki, beczki, ra-
dia, piekarnik, krzesła, 
stół, narożnik, taczka. 
Tel. 696 815 510

 X Taczkę, wózek gospo-
darczy, kabel siłowy, 
beczki. Tel. 696 815 510

 X Drewno opałowe rą-
bane. Tel. 696 815 510

 X Narożnik pokojowy, 
krzesła, radio, adapter 
z magnetofonem. Tel. 
696 815 510

 X Rury ściekowe 16, dł. 
3 m, kolanka, różne 
gwoździe, styropian, 
wełnę. Tel. 696 815 510

 X Watę szklaną, styropi-
an twardy, niecki. Tel. 
696 815 510

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

 X Meble młodzieżowe, 
stan bdb, cena 300 zł. 
Tel. 697 623 251

 X Kanapa, kolor szary, 
stan bdb, cene 200 zł. 
Tel. 697 623 251

 X Meblościanka poko-
jowa, stan bdb., c. 300 
zł. Tel. 697 623 251

 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
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 SZUKAM PRACY
 PORZĄDKOWANIE OBIEKTÓW 
- DZIAŁKI, PIWNICE,STRYCHY, 

MAGAZYNY,
TEL. 536500010

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

Różne

Sprzedam
ziemniaki 

Vineta
Tel. 660 490 920

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

DO WYNAJĘCIA 
POWIERZCHNIA  

HANDLOWO-USŁUGOWA
30M2 W D.H AGORA

ZAMOŚĆ  
UL. PARTYZANTÓW 65

TEL. 84 639 31 26

• Środa, 16 października, 
godz. 13.00: Uroczystość 
wręczenia przez Woje-
wodę Lubelskiego Pana 
Przemysława Czarnka, 
Krzyża Komandorskie-
go Orderu Odrodzenia 
Polski Pani Halinie  Błasz-
czyk - Sala Ślubów w Ra-
tuszu, Rynek Wielki 13,

• Piątek, 18 październi-
ka, godz. 14.00: pod-
sumowanie konkursu 
plastycznego dla dzie-
ci i młodzieży pn. ,,Moje 
miasto dziedzictwem 

kultury” Zamość 2019 - 
BWA Galeria Zamojska, 
ul. Staszica 27,

• Piątek, 18 października, 
godz. 16.00: spotkanie 
autorskie z Marcinem 
Wrońskim - Książnica Za-
mojska, ul. Kamienna 20,

• Sobota, 19 października, 
godz. 15.00: mecz piłki 
nożnej KS Hetman Za-
mość-Wisłoka Dębica - 
stadion OSiR, ul. Królo-
wej Jadwigi 8,

• Środa, 23 października, 
godz. 16.00: Dzień Dy-
niowy w GOKu - Gminny 
Ośrodek Kultury Gminy 
Zamość z/s w Wysokiem, 
Wysokie 154,

• Środa, 23 Październi-
ka, godz. 17.00: otwar-
cie wystawy fotografii 
„Abstrakcja” - Restau-
racja „Morandówka”, ul. 
Staszica 25,

• Piątek, 25 październi-
ka, godz. 17.00: werni-
saż wystawy malarstwa 
Piotra Tymochowicza - 

BWA Galeria Zamojska, 
ul. Staszica 27,

• Sobota, 26 październi-
ka, godz. 13.00: trening 
umiejętności szermier-
czych i strzelniczych 
„Wojna o Ordynację” - 
Rynek Wielki,

• Niedziela, 27 paździer-
nika, godz. 17.00: bajka 
edukacyjna „Jajo w sie-
ci” - Zamojski Dom Kul-
tury, ul. Partyzantów 13, 
bezpłatne wejściówki w 
Sekretariacie ZDK.

Kalendarz najbliższych wydarzeń:

http://www.absolutio.pl/


 X Mercedes Sprinter chłodnia, 
2009, wynajmę do przewozu 
art. różnych. Tel. 731 054 248

 X Zatrudnię do kopania ogro-
du. Tel. 513 042 729

 X Szukam pracy, mam busa 
do wynajęcia Opel Vivaro. 
Tel. 791 070 096

 X Podejmę pracę zarobkową. 
Tel. 605 662 153

 X Przyjmę Panią do opieki, 
zapewniam zamieszkanie 

i wyżywienie w Zamościu. 
Tel. 534 123 953

 X Pan Złota Rączka, ślusarz-s-
pawacz szuka pracy doryw-
czej. Tel. 602 463 456

 X Ochroniarz z licencją szuka 
pracy. Tel. 790 217 963

 X Praca przy zbiorze orzechów 
od połowy września. Tel. 881 
783 839

 X Mężczyzna 50 lat szuka pra-
cy, ubezpieczony w KRUS 

z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, prawo jaz-
dy kat. B, dyspozycyjny. Tel. 
726 578 335

 X Pomogę w małym gospo-
darstwie rolnym w zamian 
za produkty. Tel. 574 235 637

 X Praca w gospodarstwie przy 
krowach z zakwaterowaniem. 
Tel. 502 167 464

 X Podejmę pracę fizyczną. Tel. 
784 990 092

 X Szukam pracy. Przyjmę usłu-
gi takie jak: malowanie, wy-
kończenia, pielęgnacja ogro-
dów, dbanie o nagrobki. Tel. 
505 209 804

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

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

PRACA
 X Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno - desantowej 
na rencie wojskowej, (słu-
żyłem w czerwonych bere-
tach), lat 50, zwiąże się na 
stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi z dala od cywiliza-
cji. Tel. 507 530 822.

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

 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

TOWARZYSKIE
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 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 - heb-
larka, c. 280 zł. Tel. 84 
638 65 45

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

 X Wózek towarowy duży 
do rowera. tel. 84 638 
65 45

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

 X Licznik Geigera radziec-
ki, cena 250 zł. Tel. 84 
638 65 45

 X Gwintownica do rur 0,5 
- 2 cali, cena 110 zł. Tel. 
84 63 86 5 45

 X Gilotyna ręczna do cię-
cia blach, nieużywana, c. 
320 zł. Tel. 84 638 6545

 X Prostownik radziecki, 
ładowanie 6-12 V, 10 
amperów, 220 zł. Tel. 
84638 65 45

 X Młynek do zboża ręcznie 
robiony, do skansenu 
lub na wystawkę. Tel. 
726 578 335

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

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

 X Sprzedam materac przeci-
wodleżynowy z pompą 
(komplet), nowy, cena 
80 zł. Tel. 796 888 085

 X Balkonik - podpórka 
do chodzenia dla osób 
niepełnosprawnych, 
owy, cena 50 zł. Tel. Tel. 
796 888 085

 X Maszynka do wyciskania 
soków z owoców, kom-
plet, cena 35 zł. Tel. 796 
888 085

 X Maszyna do ćwiczeń. 
Tel. 660 358 211

 X Stare zegary i poroża. 
Tel. 660 358 211

 X Fotele pokojowe, lek-
kie, miodowy. Tel. 660 
358 211

 X Fotel masujący, kremowy. 
Tel. 660 358 211

 X Tartak z agroturystyką, Kąty 
w Gminie Szczebrzeszyn. 
Tel. 664 314 218

 X Agregat uprawowy 2,1 
m, stan bdb. Tel. 605 
477 377

 X Wóz kony do ciągni-
ka, metalowy. Tel. 605 
477 377

 X Ursus C-360, stan dob-
ry. Tel. 605 477 377

 X Przyczpa 3,5 t. , wywrot-
ka, niska, stan dobry. Tel. 
605 477 377

 X Sprzedam dwie osie od 
wozu konnego. Tel. 84 
671 34 37

 X Okno z demontażu, wym. 
150/160, stan bdb., cena 
do uzgodnienia. Tel. 515 
696 810

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

 X Przęsła metalowe z pro-
filami, 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 dobry, 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 Masz yna do sz ycia 
Minerva, dobra, Salon 
Firan „Bartosz”. Tel. 604 
448 425

 X Sprzedam wózek dla 
bliźniaków. Tel. 605 
168 003

 X Maszyna do szycia Łucznik 
Predom 455, + wieloczyn-
nościowa szafka w kom-
plecie, nowa, cena do 
uzgodnienia. 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 - częścio-
wy, 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

 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 Rower dziecięcy, przer-
zutka, koła 21”, rower dz-
iecięcy Pelikan do 10 lat. 
Tel. 500 529 023

 X Rower górski, koła 26”, 
rower damski: rama 
alum, koła 24”. Tel. 500 
529 023

 X Telewizor Sony 29 cali, 
tanio. Tel. 791 385 008

 X Rower damski jak nowy. 
Tel. 791 385 008

 X Lodówka Bosch, tanio. 
791 385 008

 X F o t o  a p a r a t 
Zenit+obiektyw Jupiter 
9+lampa. Tel. 602 375 751

 X Telewizor 32”, Panasonic, 
tanio. 791 385 008

 X 4 arkusze blachy trap-
ezowej 4 x 0,9 m., cena 
50zł/arkusz. Tel 84 638 
65 45

 X Stal z rozbiórki, ceownik, 
dwuteownik, silnik 7,5 
KW, dmuchawy. Tel. 790 
889 901

 X Pralkę automat, 200 zł, 
Franię - 100 zł. Tel. 530 
486 525

 X Klupa nowa do mierze-
nia drzewa, 70 cm. Tel. 
503 418 342

 X Maszynka do mięsa nr 
8, Aleksander Werk, c. 
80 zł. Tel. 792 184 243

 X Spawarkę migomat  200A  
230 V. Tel. 792 184 243

 X Rower dziecinny biało 
- róż, kanapa narożna, 
stan bdb., c. 390 zł. Tel. 
692 194 045

 X Krzesła, stół, fotel, sto-
lik, fotel obrotowy, biur-
ki, stół kuchenny szafki 
luzem, dywany, żyrandol. 
Tel. 511 391 965

 X Materac masujący, kuchen-
ka indukcyjna , rowerek 
dla dziecka, telewizor 
kolorowy, antena poko-
jowa. Tel. 511 391 965

KUPIĘ
 X Kupię tanio skrzypce 4/4. 
Tel. 600 811 710

 X Kupię skarpety wełniane 
własnej roboty i aloes 
kilkuletni. Tel. 793 061 934

 X Kupię tanio 30 kostek 
świeżego siana z dowozem. 
Tel. 530 558 450

 X Kupię przęsła płotu z roz-
biórki. Tel. 608 738 826

 X Mały silnik spalinowy 
2,5 do łodzi, sprawny. 
Tel. 602 247 516

 X Kupię wersalkę w do-
brym stanie. Tel. 500 
083 159

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

 X Szable, bagnety, odznacze-
nia, monety, 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 Kupię beczkę na paliwo. 
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 mię-
sa ręczną nr 8. Tel. 609 
091 561

 X Kupię orzechy włoskie. 
Tel. 505 545 928

 X Poidła dla bydła, uży-
wane. Tel. 

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

 X Kupię betoniarkę bez 
silnika. Tel. 790 217 963

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

ZWIERZĘTA
 X Oddam 2 kotki: czarny i ła-
ciaty, 5 miesięcy, Zamość, 
kontakt wieczorem. Tel. 
510 956 511

 X Oddam 6 małych kotków w 
dobra ręce. Tel. 605 332 659

 X Sprzedam krowę. Tel. 84 
61 134 95

 X Oddam w dobre ręce 5 ko-
ciąt: czarne, bure, łaciate. 
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 zimnokrwi-
stą, źrebna, 5 lat, chodzi w 
zaprzęgu, nie boi się ruchu 
ulicznego Tel. 665 225 697

 X Sprzedam młode kózki rasy 
mlecznej. Tel. 530 558 450

 INNE
 X Przyjmę za darmo uży-
wany rower męski, 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

 X Oddam za darmo uży-
waną rozkładaną kanapę, 
ul. Peowiaków. Tel. 504 
130 405

 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 Pilnie potrzebuję me-
bli kuchennych uży-
wanych, za darmo. Tel. 
695 958 316

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

 X Oddam gruz. Tel. 691733 
673

USŁUGI 
BRUKARSKIE 

TEL.  

730 777 519

WOLNE TERMINY - KOMUNIE 
I CHRZCINY W 2019 I 2020 

R. BAR „JĘDREK”, ZAMOŚĆ, 
UL. HRUBIESZOWSKA 31. 

TEL. 84 639 99 37



Horoskop Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Nie możesz sobie teraz pozwolić na żaden luz. W sprawach zawodowych wyraźny krok
do przodu. Od Twojej koncentracji zależy osiągnięcie sukcesu. To dobry okres na zawie-
ranie nowych kontraktów.

Byk (20.04-20.05)
Wplątanie się w romans z osobą pozostającą w trwałym związku, nie było dobrym posu-
nięciem. W ten sposób tylko pozornie możesz coś zyskać. Nie licz na to, że osoba ta sta-
nie w Twojej obronie.

Bliźnięta (21.05-21.06)
Odnowisz znajomość z kimś z przeszłości. Spotkanie po latach zaowocuje ognistym ro-
mansem. Znowu poczujesz się wyjątkowo. Odzyskasz chęć do dalszych działań pomimo
przeszkód.

Rak (22.06-22.07)
Nie korzystaj ślepo z zaproszeń towarzyskich. Możesz napytać sobie biedy, jeżeli nie
zwracając na nic uwagi, znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu. Twoja konkurencja
tylko czeka, kiedy podwinie Ci się noga.

Lew (23.07-22.08)
Nie zwracaj uwagi na intrygi. Zacznij planować od nowa swoje życie. Nie zawsze jest tak,
jak sobie zaplanujemy. Ale na zmiany jest potrzebny czas i wytrwałość w dążeniu do celu.
Przestań walczyć o uczucia osoby już zajętej.

Panna (23.08-22.09)
W tym tygodniu unikaj napięć i konfliktów. Nie zwracaj uwagi na komentarze pseudo
przyjaciół. Musisz wykazać się umiejętnością negocjacji, aby nie odstraszyć kontrahen-
tów. Nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy.
Waga (23.09-22.10)
Planowany od dawna wyjazd nareszcie dojdzie do skutku. Nie szalej jednak z zakupami.
Rozpiera Cię energia, ale uważaj na niedawno przebytą kontuzję. Na Twojej drodze życio-
wej może pojawić się ktoś nowy.

Skorpion (23.10-21.11)
Jeśli do Twojego związku wdarła się nuda, to najwyższy czas, aby wprowadzić zmiany. Na-
leży usiąść i w spokoju, we dwoje przeanalizować wszystko. Być może druga połówka ma
inne oczekiwania.

Strzelec (22.11-21.12)
Pojawią się różnego rodzaju przeszkody. Wokół Ciebie może trwać nerwowa atmosfera
i wzrost napięcia. Dlatego przyda Ci się trochę wyciszenia. Jeżeli możesz, weź kilka dni
urlopu i zdystansuj się od spraw zawodowych.

Koziorożec (22.12-19.01)
W tym okresie unikaj ostrych dyskusji. Sprawy wymagające zastanowienia i rozwagi za-
biorą Ci wiele czasu. Niektóre problemy pozostaw własnemu biegowi. Nic na siłę. Lepiej
stracić dzień lub dwa na przemyślenia niż popełnić błąd.

Wodnik (20.01-18.02)
W sferze zawodowej nie będzie żadnych zmian. Nie możesz liczyć też na obiecaną pod-
wyżkę. Szef obserwuje Twoje działania. Spokojnie więc czekaj na odpowiedni moment
i wówczas przedstaw swoje żądania.

Ryby (19.02-20.03)
Jesteście ciekawe świata, macie słabość do wszelkiego rodzaju nowinek. Wasza wiedza
i przebojowość zaimponują nowo poznanej osobie. Samotne Ryby mają szansę na ro-
mantyczny związek.

Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #36, pro-
simy wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206, 

22-400 Zamość. 
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufun-

dowała „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 
3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki #33: „Nadmiar słodyczy 
budzi niesmak”. Zwycięzcą jest Pani Diana Jedlińska z Zamościa. 
Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

▼   KRZYŻÓWKA    ▼

BEZPŁATNE BADANIA USG DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza do skorzystania z możliwości wykonania bez-

płatnego badania USG.

We wrześniu będą przeprowadzane badania płuc, badania USG dla dzieci oraz dopplerowskie 
badania tętnic.

Obecnie trwa rejestracja na bezpłatne USG jamy brzusznej oraz tarczycy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym oraz na badanie przezciemiączkowe u noworodków. Badania odbędą 
się w Zamościu, w Hotelu Jubilat w dniach 19-22 września.

12 września z rejestracji na bezpłatne USG płuc, opłucnej oraz żeber mogą skorzystać osoby 
po przebytych chorobach płuc (np. POCHP), wieloletni palacze lub osoby po przebytym urazie 

żeber. Badania odbędą się w weekend 24-25 września w Hotelu 
Jubilat w Zamościu.

19 września z  rejestracji mogą skorzystać pacjenci ze 
schorzeniami naczyń krwionośnych. Przeprowadzana będzie 
rejestracja na bezpłatne badania dopplerowskie tętnic szyjnych 
(po udarze, bóle i zawroty głowy) oraz tętnic kończyn dolnych 
(np. miażdżyca)

Rejestracja na poszczególne badania rozpoczyna się 
w wyznaczone dni o godz. 8.00. Badania są bezpłatne, nie jest 
wymagane skierowanie na USG, nie ma rejonizacji, ale liczba 

miejsc jest ograniczona. Rejestracja odbywa się wyłącznie 
telefonicznie:

• 84 638 80 90,
• 84 638 80 91,
• 84 638 55 12.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #15, 
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 #13: „SZPILKA WYMAGA 
PODUSZECZKI”. Zwyciężył Pan Marian Marciniewicz. Gratulu-
jemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

KRZYŻÓWKA
Rozwiązanie krzyżówki 

wraz z wyciętym kuponem 
#42, 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 rozwią-
zanie krzyżówki ufundowała „Księgar-
nia na Solnym”, mieszcząca się przy uli-

cy Solnej 3 w Zamościu. Rozwiązanie krzyżówki 
#40: „Szpilka wymaga poduszeczki”. Upominek 
otrzyma Pan Tomasz Strzelecki. Gratulujemy, 
książkę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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


