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W sobotę, 17 kwietnia, w  Cheł-
mie odbyło się kolejne wcie-
lenie ochotników w  szeregi 

2 Lubelskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. Tym razem to żołnierze rezer-
wy, którzy rozpoczęli tzw. szkolenie 
wyrównawcze. 

– Szkolenie to ma na celu odświeże-
nie już posiadanych umiejętności i wie-
dzy wojskowej oraz wdrożenie elemen-
tów specyfiki obrony terytorialnej. Po 
zakończeniu szkolenia wyrównawcze-
go żołnierze rozpoczną cykl ćwiczeń 
przewidzianych w  programie szkole-
niowym WOT. – mówi dowódca kom-
panii szkolnej por. Robert Wiejak z  24 
batalionu lekkiej piechoty z Chełma. In-
tensywne ćwiczenia w  trybie weeken-
dowym będą odbywać się na terenach 
jednostek w Chełmie i Zamościu do 23 
maja br. 

Rezerwiści z  racji już posiadanego 
doświadczenia żołnierskiego są bardzo 
cennym nabytkiem dla brygady. Je-
śli sprawdzą się podczas szkolenia wy-
równawczego mają szansę zasilić ka-
drę zawodową w  korpusie podoficer-

skim 2 Lubelskiej Brygady OT. Teryto-
rialsi w naszym regionie aktualnie roz-
budowują swoje struktury, co dla wielu 
żołnierzy rezerwy może być szansą po-
wrotu do wojska i  kontynuacji kariery 
w ramach WOT.

 Szkolenia wyrównawcze dla 
żołnierzy rezerwy, jak i  szkolenia pod-
stawowe dla osób, które nigdy wcze-
śniej nie były w wojsku, otwierają 3-let-
ni cykl szkoleń w ramach WOT. W pierw-
szym roku odbywają się szkolenia indy-
widualne o charakterze ogólnowojsko-
wym. W drugim roku są szkolenia spe-
cjalistyczne w  zakresie funkcji pełnio-
nej przez żołnierza w pododdziale np. 
saper, medyk, strzelec wyborowy. Trze-
ci rok, to szkolenia zgrywające podod-
działy. Dodatkowo raz w roku każdy żoł-
nierz OT zobligowany jest wziąć udział 
w  2-tygodniowym szkoleniu zinte-
growanym, organizowanym w  wybra-
nym ośrodku szkolenia poligonowego 
w kraju. 

Jak wstąpić w szeregi WOT?

Aby wstąpić w  szeregi lubelskich 
Terytorialsów należy złożyć wniosek 

o  powołanie do służby, można to zro-
bić na kilka sposobów: 1) bezpośrednio 
w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień, 
właściwej dla miejsca zamieszkania; 2) 
za pośrednictwem portalu zostanzol-
nierzem.pl; 3) za pośrednictwem ePU-
AP; 4) u rekruterów 2 LBOT – kontakty 
dostępne są na stronie internetowej: 
www.wojsko-polskie.pl/2bot/ 5) za po-
mocą mobilnej aplikacji na smartfony 
- Zostań Żołnierzem dostępnej w  Go-
ogle Play oraz AppStore.

Najbliższe terminy szkoleń podsta-
wowych w 2 LBOT: 8-23.05.2021, 26.06.-
11.07.2021, 11-26.09.2021 oraz 20.11.-
05.12.2021. Wcielenie na szkolenie wy-
równawcze odbędzie się 9.10.2021. 

Zamojski Dom Kultury rozpoczął za-
pisy wystawców na 27. Jarmark Het-
mański  – Festiwal Produktu Lokal-

nego. 

Doroczny Jarmark Hetmański to impre-
za promocyjno-handlowa przypominająca 
mieszkańcom Zamościa o rocznicy nadania 
miastu Zamość praw miejskich.  Zgodnie z 

tradycją Jarmark odbędzie się w pierwszy 
weekend czerwca (5 - 6 czerwca 2021 r.).

W programie wydarzenia:

• Targi: Sztuki Ludowej, Rzemiosła Ar-
tystycznego, Kolekcjonerskie

• Prezentacja ginących zawodów
• Promocja i prezentacja pro-

duktu lokalnego
• Promocja firm i instytucji
• Koncerty

Tradycyjnie również, przy okazji Jar-
marku odbędzie się konkurs „Smaki Zamo-
ścia i Roztocza”. Zamojski Dom Kultury za-
chęca do udziału w nim kucharzy i miłośni-
ków kuchni regionalnej.

Regulaminy i zasady udziału w 
Jarmarku można znaleźć na stronie  
www.zdk.zamosc.pl 

W konkursie edukacyjnym, które-
go celem było zaangażowanie 
młodzieży do poszukiwania ob-

szarów i wątków, które świadczą o pozy-
tywnym wpływie Polaków na życie i go-
spodarkę współczesnej Norwegii, Islan-
dii i Lichtenstein stanęło aż 50 zespołów 
z całej Polski. Zadanie konkursowe pole-
gało na przedstawieniu powyższego te-
matu w formie filmu/materiału filmowe-
go w języku angielskim z polskimi napi-
sami. Na podium znalazła się także jedna 
ze szkół w Zamościu.

Jury miało dużo pracy – aby wyło-
nić zwycięzcę należało zapoznać się z 

50 nadesłanymi materiałami filmowy-
mi, a każdy z nich trwał od 3 do 4 minut. 
Filmy oglądane były wielokrotnie i ana-
lizowane pod wieloma aspektami. Dzię-
ki temu udało się podjąć jednomyślną 
decyzję. W konkursie nagrodzone zo-
stały następujące zespoły:

I miejsce – Zespół Szkół Technicznych 
w Ostrowie Wielkopolskim,

II miejsce – Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych nr 3 w Zamościu,

III miejsce – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Augustowie, I Liceum 

Ogólnokształcące im. Grzegorza Pira-
mowicza w Augustowie,

Każdy z laureatów otrzyma vo-
ucher na zakup sprzętu sportowego w 
sieci sklepów Decathlon. Nagrody po-
wędrują również do szkół delegujących 
zwycięskie zespoły. Niestety, wizyty 
studyjne w Norwegii i Krakowie zosta-
ły odwołane ze względu na stale pogar-
szającą się sytuację epidemiologiczną. 
Jednakże laureaci konkursu otrzymają 
dodatkowe nagrody zgodnie z zapisa-
mi regulaminu.

Wszystkie konkursowe filmy są do-
stępne w serwisie YouTube na  kanale 
„Konkurs zesPOLeni”.

Organizatorem konkursu jest Mini-
sterstwo Funduszy i Polityki Regional-
nej. Konkurs  jest finansowany ze środ-
ków pochodzących z Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii, w ramach Funduszy 
norweskich i EOG.

XXI Ogólnopolski Festiwal Herber-
towski, którego eliminacje odby-
wały się w  kwietniu 2021 w  XIV Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa 
Herberta w Lublinie, zakończył się ogrom-
nym sukcesem dla uczennic Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych w  Zamo-
ściu. Emilia Niewożewska   otrzymała na-
grodę Grand Prix festiwalu, Magdalena 
Rachańska I nagrodę, Matylda Kowalczuk 
II nagrodę, Alicja Przygon III nagrodę, na-
tomiast Karolina Kościołko wyróżnienie. 
Wszystkie uczennice do konkursu przy-
gotowywała pani Małgorzata Godzisz.

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa-
ła się pod hasłem "Samotność w twórczości 
Zbigniewa Herberta". Samotność jest zjawi-
skiem starym jak dzieje ludzkości. Refleksje 
o samotności odnajdujemy w dziełach sta-
rożytnych filozofów i  współczesnych tek-
stach kultury. Nic więc dziwnego, że ze zja-
wiskiem tym mamy również do czynienia 
w  poezji Zbigniewa Herberta. „Tematem 
wielu jego wierszy było przerażenie osob-
nego bytu, skazanego na samotność wo-
bec innych ludzi, wobec natury, a może na-
wet wobec Boga samego, po którym we 
współczesnym świecie został zaledwie sła-
bo widoczny ślad." W sytuacji, w której od 
kilkunastu miesięcy znajduje się cały świat, 
tegoroczna przewodnia myśl Festiwalu na-
brała nowego, ale bardzo smutnego zna-
czenia. Samotność stała się dziś udziałem 
nas wszystkich. Żyjemy w  czasach „wy-
muszonej samotności", dotykającej nawet 

tych, którzy jej do tej pory nie doświadczali. 
W tej nowej dla nas rzeczywistości wszyscy 
musimy sprostać wyzwaniom, które stawia 
na naszej drodze życie. Nie możemy jednak 
zapominać o  drugim człowieku, pozosta-
wiać go samotnym w  obliczu strachu i  lę-
ku. To dzisiejszy egzamin człowieczeństwa.

Ten trudny temat uczennice opracowa-
ły metodą przekładu intersemiotycznego. 
Technika ta pozwoliła na stworzenie syn-
tetycznego skrótu myślowego, zawierają-
cego sedno przesłania utworu poetyckie-
go. W  tegorocznej edycji Festiwalu wzięli 
udział uczniowie z całej Polski, m.in. z War-
szawy, Lublina, Siemianowic Śląskich, Słup-
ska, Biłgoraja, Lubaczowa, Chełma, Krasne-
gostawu, Międzyrzeca Podlaskiego, Świd-
nika, Elbląga, Hrubieszowa, Żor, Parczewa, 
Białegostoku. Honorowy patronat nad fe-
stiwalem sprawowała Katarzyna Herbert - 
żona poety. Ze względu na pandemię te-
goroczne ogłoszenie laureatów odbyło się 
9 kwietnia drogą online.
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ZDK planuje doroczny jarmarkZDK planuje doroczny jarmark

Budują drugiego „Maka”Budują drugiego „Maka”

Bartosz Pomaniec, uczeń I LO 
w Zamościu, został finali-
stą XXIII Olimpiady Wiedzy 

o Prawie. 

Olimpiada ma charakter ogól-
nopolski, a jej celem jest upo-
wszechnianie wśród młodzieży 
wiedzy i poszanowania dla prawa. 
Bartek oprócz dyplomu i zaszczyt-

nego tytułu finalisty otrzymał 
uprawnienia do przyjęcia, z pomi-
nięciem postępowania kwalifika-
cyjnego, na wybrane uczelnie - w 
tym na wszystkie kierunki Uniwer-
sytetu Jagielońskiego! Teraz może 
skupić się na przygotowaniach do 
matury. Opiekunką ucznia jest pa-
ni Paulina Adamowicz.

Rusza II Edycja Powiatowego 
Konkursu Fotograficznego pn.: 
„Piękno Powiatu Zamojskiego w 

obiektywie” pod Honorowym Patro-
natem Starosty Zamojskiego. 

Konkurs ma charakter otwarty, 
może brać w nim udział każda zainte-
resowana osoba, która profesjonalnie 
lub amatorsko zajmuje się fotografią i 
jest mieszkańcem powiatu zamojskie-
go. Zdjęcia na konkurs można zgłaszać 
do 30 września 2021 roku.

- Zachęcamy do pokazania piękna 
powiatu zamojskiego, zaprezentowa-
nia w ciekawy i niecodzienny sposób 
skrywanych na jego terenie zabytków 

architektonicznych, a także niezwykle 
urokliwej fauny i flory. - zapraszają do 
udziału organizatorzy.

Nagrodzone i wyróżnione zdję-
cia, wraz z imieniem i nazwiskiem au-
tora, znajdą się w kalendarzu Powia-
tu Zamojskiego na 2022 rok. Nagrody 
finansowe w konkursie ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Zamo-
ściu, zostaną przyznane za I, II i III miej-
sce, odpowiednio w wysokości 800,00 
zł, 600,00 zł i 400,00 zł. Ponadto autorzy 
9 wyróżnionych prac, otrzymają nagro-
dy w wysokości po 200,00 zł.

Regulamin konkursu dostępny na 
stronie: www.powiatzamojski.pl 

Sieć McDonald’s zamierza otwo-
rzyć w Zamościu swój kolejny 
punkt. Popularny fast food po-

wstanie przy ul. Sikorskiego, w miej-
scu dawnego hotelu „Zajazd”. 

Przygotowania pod inwestycję już 
się rozpoczęły. Teren ogrodzono i wy-
burzono budynek dawnego hotelu.

Będzie to już druga restauracja sie-
ci McDonald’s w naszym mieście. Pierw-

sza znajduje się w pobliżu szpitala „pa-
pieskiego” przy al. Jana Pawła II.

Restauracje McDonald’s zlokalizo-
wane są w ponad 150 miastach na te-
renie całego kraju. Blisko 80% z nich 
to obiekty franczyzowe prowadzone 
przez niezależnych polskich przedsię-
biorców. Liczba placówek McDonald’s 
w niedługim czasie przekroczy 400. 
Otwarcie każdego kolejnego lokalu sie-
ci to inwestycja rzędu 6-7 mln złotych.

Uczniowie I LO w Zamościu świet-
nie zaprezentowali się w ogólno-
polskiej Olimpiadzie Historycznej: 

Patryk Mroczek, tegoroczny maturzy-
sta uzyskał tytuł finalisty, a Paweł Mróz z 
klasy II zdobył tytuł laureata XLVII Olim-
piady Historycznej. Tym samym oby-
dwaj uczniowie zagwarantowali sobie 
100% wynik na maturze z historii oraz 
przywileje w rekrutacji na studia.

Swoje zainteresowania uczniowie 
rozwijają pod kierunkiem nauczyciela hi-
storii Michała Pałczyńskiego, który wspie-
rał ich podczas przygotowań do konkursu.

Matylda Kowalczuk – II miejsce

Magdalena Rachańska – I miejsce

Emilia Niewożewska – Grand Prix

„Historyczne” sukcesy zamojskich licealistów„Historyczne” sukcesy zamojskich licealistów
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Powiat Zamojski otrzymał od rządu 
8,2 mln zł na realizację dwóch zadań 
drogowych w ramach Rządowego 

Fundusz Rozwoju Dróg. 

Są to zadania: 

1. Przebudowa ciągu drogowego utwo-
rzonego z dróg powiatowych nr: 
3202L i 3206L na odcinku Uście - Źreb-
ce - DW 848; Planowany zakres robót 
dotyczy długości ok. 10,8 km. Otrzy-
mane dofinansowanie: 5 444 744 zł.

2. Remont drogi powiatowej nr 3259L 
Suchowola - Majdan Ruszowski o dłu-
gości 5,5 km. Otrzymane dofinanso-
wanie: 2 746 238 zł.

Ponadto na liście rezerwowej znalazło 
się trzecie zadanie dotyczące remontu dro-
gi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Sta-
ry Zamość – Białobrzegi dł. 4,2 km z dofi-
nansowaniem 2 149 676 zł. Władze powiatu 
liczą, że po przeprowadzeniu postępowań 
przetargowych przez wszystkie dofinanso-

wane jednostki samorządowe, również to 
zadanie otrzyma rządowe wsparcie.

Kierowcy miejcie się na baczności! 
Zmieniona została organizacja ru-
chu na ul. Piłsudskiego w Zamościu. 

Jest to związane z realizacją I etapu pro-
jektu pn. „Przebudowa ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem uli-
cy Peowiaków”. 

Zmiana obejmuje odcinki:  od Domu 
Towarowego „Łukasz” do skrzyżowania 
z ulicą Okrzei  oraz od skrzyżowania z ul. 
Okrzei do ulicy Kamiennej.

Wykonawca inwestycji - firma Strabag 
poinformowała, że od poniedziałku, 26 
kwietnia na odcinku od ronda przy ul. Lu-
belskiej i Wojska Polskiego do ul. Kamien-
nej zmotoryzowani mogą się przemiesz-
czać w obu kierunkach tylko na jednej po-
łowie jezdni. 

Natomiast od środy (28.04.2021) za-
mknięty  będzie fragment ul. Piłsudskiego 
od ronda  Hetmana Jana Zamoyskiego (u 
zbiegu z ul. Łukasińskiego  i  Akademicką) 
do wjazdu na parking przy parku. Dojechać 
do ul. Akademickiej będzie więc można je-
dynie od strony ul. Królowej Jadwigi. 

Zamojski magistrat apeluje do kierow-
ców i pieszych o zwracanie uwagi na ozna-

kowanie ulic, a także o zachowanie ostroż-
ności i wyrozumiałość.

Projekt pn. :”Przebudowa ulicy Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcin-
kiem ulicy Peowiaków” przewiduje m.in.: 
wykonanie nowych chodników i ścieżek 
rowerowych, przebudowanie zatok auto-
busowych, gdzie staną nowe wiaty przy-
stankowe wraz z monitorami do wyświetla-
nia rozkładu jazdy. Ulica zyska monitoring 
i kanalizację deszczową. W miejscu istnie-
jącego skrzyżowania ulic Piłsudskiego- Sa-
dowa- Peowiaków powstanie rondo, któ-
re zwiększy bezpieczeństwo, upłynni ruch 
i zapobiegnie tworzeniu się korków. Zgod-
nie z umową wykonawca ma czas na wyko-
nanie przebudowy do 16 listopada 2021 r. 
Zadanie realizuje Mia

Ruch Szymona Hołowni buduje struktury w ZamościuRuch Szymona Hołowni buduje struktury w Zamościu

Radny Ćwik u HołowniRadny Ćwik u Hołowni

Energia ze słońca w gminie ŁabunieEnergia ze słońca w gminie Łabunie

Nowe remonty na StarówceNowe remonty na Starówce

Rusza remont ulicy PiłsudskiegoRusza remont ulicy Piłsudskiego

Kolejne miliony na drogi powiatoweKolejne miliony na drogi powiatowe

We wtorek (20.04..2021) w zamoj-
skim ratuszu odbyło się podpi-
sanie umów między Miastem 

Zamość a wykonawcami kolejnych za-
dań w ramach projektu pn. „Rewitaliza-
cja Starego Miasta w Zamościu”. Miasto 
Zamość reprezentował Prezydent An-
drzej Wnuk. 

Za rewitalizację Bastionu VI Twierdzy 
Zamość oraz utworzenie Centrum Edu-
kacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju 
Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 
wraz z budową systemu monitoringu od-
powiadać będzie Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe BUDMAT Spółka Jawna Tadeusz 
Rozmus, Józef Małysz z Zamościa.

Część drugą i trzecią zamówienia- re-
mont z pracami konserwatorskimi dzie-
dzińca Bloku VI kamienic mieszczańskich 
zawartego między ulicami Bazyliańską, 
Ormiańską, Grecką, I. L. Pereca oraz re-
mont z pracami konserwatorskimi dzie-
dzińca Bloku VII kamienic mieszczańskich 
zawartego między ulicami Bazyliańską, W. 
Łukasińskiego, L. Zamenhofa i I. L. Pereca 
na Starym Mieście w Zamościu- zrealizuje 
firma Lubren Sp. z o.o. z Lublina. W imieniu 
spółki umowę podpisał Prezes Zarządu – 
Wojciech Wereski.

Projekt pn. „Rewitalizacja Starego 
Miasta w Zamościu”, który realizuje Mia-
sto Zamość jest współfinansowany z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Spo-
łeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obsza-
rów miejskich, w formie współfinansowa-
nia Unii Europejskiej oraz współfinanso-

wania krajowego z budżetu państwa.

Całość projektu: 25 261 026,73 PLN
Kwalifikowalne: 18 562 360,47 PLN
Dofinansowanie z UE: 15 778 006,37 PLN
Dofinansowanie z budżet państwa:  
1 856 236,02 PLN
Budżet JST: 928 118,08 PLN - czyli 5 % !

Zakres zadań obejmuje:

Rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Za-
mość oraz utworzenie Centrum Edukacyj-
no-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawo-
dowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz 
z budową systemu monitoringu, remont- 
zmiana zagospodarowania plateau ba-
stionu.

Zadanie przewiduje rewitalizację Ba-
stionu VI oraz utworzenie Centrum Eduka-
cyjno-Integracyjnego oraz Klubu Rozwoju 
Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1, 
dla uczniów szkoły zlokalizowanej w nad-
szańcu, mieszkańców osiedla Stare Miasto 
i mieszkańców osiedla Planty.

W Nadszańcu K1 zaplanowano ada-
ptację poddasza oraz wykonanie prac 
związanych z bezpieczeństwem i popra-
wą funkcjonalności obiektu, w tym udo-
stępnieniem budynku dla osób niepełno-
sprawnych.

Program inwestycji przewiduje: re-
mont konserwatorski poddasza, remont 
schodów, montaż windy osobowej, wypo-
sażenie Centrum Integracyjno– Edukacyj-
nego, Klubu Rozwoju Zawodowego, wy-
mianę instalacji wewnętrznych, zagospo-
darowanie terenu plateau bastionu obej-
mujące remont boiska oraz małą architek-
turę, wymianę ogrodzenia boiska, oświe-
tlenie terenu oraz budowę systemu moni-
toringu w okolicach Bastionu VI.

Zadanie obejmuje również budowę 
zewnętrznej infrastruktury technicznej 
towarzyszącej tj. wodociągu, kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia, przebudowę ga-
zociągu, budowę monitoringu oraz prze-
budowę kanalizacji kablowej.

Centrum Edukacyjno-Integracyjne 
oraz Klub Aktywizacji Zawodowej w czasie 
roku szkolnego będą wykorzystywane ja-
ko pracownie do zajęć praktycznych. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom środowi-
ska lokalnego, a w szczególności integra-
cji oraz szeroko rozumianemu rozwojowi 
zainteresowań i propagowaniu kultury”, 
powstaną pomieszczenia pełniące funk-
cję centrum multimedialnego i świetlicy.

Założeniem jest, by Centrum multi-
medialne, w dobie rozwijającej się na sze-
roką skalę technologii informacyjnej, stało 
się miejscem, w którym zarówno ucznio-
wie, jak i lokalni mieszkańcy mieliby moż-
liwość dostępu do najnowszych technolo-
gii multimedialnych.

Wydzielone pomieszczenie stano-
wiące świetlicę będzie z kolei miejscem 
spotkań z miejscowymi artystami, cieka-
wymi ludźmi świata kultury i nauki. Będą 
mogły odbywać się tu różne wystawy (np. 
lokalnych artystów oraz uczniów) czy po-
zalekcyjne zajęcia artystyczne.

Powstanie również zaplecze kuchen-
ne, w którym młodzież będzie mogła roz-
wijać swoje zainteresowania kulinarne, 
czy organizować różne warsztaty związa-
ne ze zdrowym żywieniem.

Remont z pracami konserwatorski-
mi dziedzińca VI Bloku kamienic oraz re-
mont z pracami konserwatorskimi dzie-
dzińca VII Bloku kamienic Starego Miasta 
w Zamościu.

Zadanie obejmuje wykonanie zago-
spodarowania dziedzińców z odwodnie-
niem, oświetleniem, małą architekturą i 
zielenią. Przewiduje się zmianę układu i ry-
sunku posadzki, wykonanie klombów wy-
niesionych ponad posadzkę dziedzińca, 
zmianę układu zieleńców, wprowadzenie 
obiektów małej architektury.

Termin realizacji trzech zadań to 
20.04.2021 – 31.10.2022 

źródło: UM Zamość

Gmina Łabunie otrzyma ponad 2 
mln 800 tys. zł dofinansowania 
na odnawialne źródła energii. 

Z unijnego dofinansowania skorzy-
stają mieszkańcy gminy Łabunie, któ-
rzy wcześniej deklarowali chęć skorzy-
stania z projektu. W ponad 350 gospo-
darstwach domowych zostaną zainsta-
lowane kolektory słoneczne i panele fo-
towoltaiczne. Właściciele nieruchomo-
ści na ich montaż będą mogli otrzymać 
do 85% dofinansowania.

Koszt całej inwestycji na chwilę 
obecną wynosi prawie 3 mln 800 tys. 
zł. Kwota może ulec zmianie - w zależ-

ności od wartości umowy, która zosta-
nie podpisana z wykonawcą inwestycji.

Gmina Łabunie, wniosek o dofi-
nansowanie na solary i fotoogniwa zło-
żyła jeszcze w 2019 r. W 2020 trafiła na 
listę rezerwową z uwagi na wyczerpa-
nie puli środków przeznaczonych do fi-
nansowego wsparcia. Teraz Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego dokonał wybo-
ru kolejnych projektów,  wśród których 
znalazła się Gmina Łabunie.

To nie pierwsza inwestycja gminy 
Łabunie w odnawialne źródła energii. 
W 2018 r. samorząd otrzymał na instala-
cje solarne i fotowoltaiczne  ponad 1,5 

mln dofinansowania, z którego skorzy-
stało prawie 200 gospodarstw domo-
wych.

Senator z Lublina Jacek Bury, który 
przed trzema miesiącami opuścił 
Koalicję Obywatelską i związał 

się z ruchem Szymona Hołowni, otwo-
rzył w Zamościu filię swojego biura se-
natorskiego. Biuro ma być  także sie-
dzibą Stowarzyszenia Polska 2050.

Otwarcie biura odbyło się w czwar-
tek 22 kwietnia 2021 r. Wzięli w nim 
udział: założyciel i lider ruchu Polska 
2050 - Szymon Hołownia, posłanka Jo-
anna Mucha oraz m.in. zamojski radny 
Sławomir Ćwik, który w połowie kwiet-
nia odszedł z Nowoczesnej i dołączył do 
ruchu Szymona Hołowni. 

- Drodzy Państwo. Dlaczego otwie-
ramy tutaj biuro senatorskie? Tak się skła-
da, że jestem jedynym senatorem opozy-
cyjnym na Lubelszczyźnie. Wszyscy inni 
są po stronie władzy, która niekoniecz-
nie jest dobrą władzą według nas. Za-
równo ja, jak i cały ruch Szymona Hołow-
ni to są ludzie, którzy chcą być bliżej oby-
wateli, służyć pomocą, wsparciem, trosz-
czyć się o potrzeby lokalnej społeczności. 
Władza w tej chwili troszczy się o siebie. 
Oni się kłócą ze sobą, walczą, natomiast 
nie ma w nich troski o zwykłego obywa-
tela. - mówił senator Jacek Bury pod-
czas konferencji prasowej, zorganizo-
wanej na Rynku Wielkim. - Tu, w biurze 
w Zamościu, będzie mogło się spotykać 
wiele osób, będzie przestrzeń rozmów, do 

troski o obywatela. Zapraszamy. Będzie-
my działać.

- Cieszę się, że powstaje tutaj biuro 
Jacka Burego, naszego senatora, ale też 
będzie to biuro, którego będzie używało 
Stowarzyszenia Polska 2050. Chcemy, by 
nasze struktury w Zamościu bardzo pręż-
nie się rozwijały. Dlaczego tego chcemy? 
Dlatego, że Polska 2050 jest realną alter-
natywą, przede wszystkim dla obecnych 
rządów Zjednoczonej Prawicy, ale też i 

dla monopolu, który zablokował polską 
politykę przez ostatnich 20 lat. Potrzebu-
jemy nowej siły, potrzebujemy nowej na-
dziei. - podkreślał Szymon Hołownia.

Filia biura senatorskiego Jaka Bu-
rego mieści się w budynku Hotelu Za-
mojski przy ul.  Kołłątaja 2/4/6 w Za-
mościu. Kontakt telefoniczny z biurem 
senatora Burego pod nr 665 700 074, 
e-mail: biuro@jacekbury.pl 

mailto:biuro@jacekbury.pl


Woda, jakiej nie znacieWoda, jakiej nie znacie
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Doświadczyłem w  życiu czegoś, co 
dane jest tylko nielicznym. To świa-
domość trzymania w  ręku wyna-

lazku, który może zmieniać życie ludzi: 
polepszać stan ich zdrowia, wspoma-
gać leczenie oraz pod pewnym wzglę-
dem poprawiać standard życia. To wspa-
niałe uczucie, ale również i wielka odpo-
wiedzialność. Mogę pomóc, jeśli dotrę 
do ludzi i uświadomię im znaczenie mo-
jego patentu. Niniejszy artykuł jest jed-
ną z  prób takiego dotarcia, zalążkiem 
nowego myślenia o wodzie, myślenia do 
którego i ja wnoszę swój wkład.

Woda w  naszym życiu jest wszech-
obecna. Bez niej życie zamiera. Woda jest 
rozpuszczalnikiem wielu związków i  sub-
stancji. Jej fizjologiczna rola polega na 
nawadnianiu komórek organizmów flo-
ry i fauny poprzez wnikanie do nich wraz 
ze związkami, które się w  niej rozpuściły. 
Następnie, wydalana z  organizmu usuwa 
z  organizmu również w  niej rozpuszczal-
ne związki i  substancje dla niego szko-
dliwe. W  ten sposób woda nie tylko sty-
muluje procesy homeostazy (samoregula-
cja procesów biologicznych) w naszym or-
ganiźmie, ale jest też energią napędzającą 
struktury wewnątrzkomórkowe pozwala-
jące utrzymać produkcję energii.

Jako substancja wydawałoby się pro-
sta i  dawno rozpoznana, nieustannie za-
skakuje naukowców swoimi właściwościa-
mi. To wyjątkowa materia. Dotąd nie zosta-
ła do końca zbadana. Jej tajemnica tkwi, 
między innymi w  jej makrostrukturze. 
Struktura ciekłej wody przypomina ciekły 
kryształ. Jego budowę powszechnie zmie-
nia się poprzez zmiany temperatury i przy-
kładanie ciśnienia uzyskując w ten sposób 
zamierzone właściwości wody. Możliwości 
w tym względzie są jednak ograniczone.

W  Nanolaboratory Nantes w  Bole-
sławcu oraz w firmie Stomadent od kilku 
lat prowadzimy badania nad nanotech-
nologią. Jednym z  efektów tych badań 
jest woda o zmienionej strukturze nazwa-
na przez nas „Nanowodą”. Późniejsze ba-
dania wykazały, że cząsteczki Nanowody 
mają rozmiary większe niż nanometrycz-
ne. Nazwa Nanowoda pozostała jednak 
nazwą handlową, choć nie ma związku 
z cechami fizycznymi Nanowody.

Jak to się wszystko zaczęło…

Nie byłoby tego wynalazku, gdybym 
kilka lat temu nie spotkał dwóch osób, któ-
re zaraziły mnie pasją do nanotechnolo-
gii. Dzięki nim przekonałem się osobiście, 
co Nanowoda-woda plazmowana potra-
fi i  jak nadzwyczajne mogą być rezultaty 
jej używania.

Nanowoda-woda plazmowana  oka-
zała się  doskonałym  rozpuszczalnikiem, 
znakomitym „transporterem” rozpuszczo-
nych w  niej substancji do komórek oraz 

swoistym „medium”, które oczyszcza or-
ganizm usuwając uszkodzone komórki.

Wszedłem w  to. Postanowiłem zain-
westować w rozwiązanie, którego poten-
cjał wydaje się nieograniczony. Tak po-
wstała firma Nantes, choć  dziś badania 
nad Nanowodą i produktami z nią związa-
nymi prowadzi kilkanaście różnych pod-
miotów.

Zainwestowanie w  Nanowodę to był 
dobry krok, choć wówczas jeszcze nie wie-
działem, co mnie czeka.

Nanowoda nie jest cudem, fenome-
nalnym lekiem, szarlatanerią czy idealnym 
panaceum na wszystkie choroby. Nano-
woda jest owocem nauki. Owocem, o któ-
rym wciąż nie wszystko wiemy, z  które-
go wciąż za mało korzystamy, ufajac zbyt 
skomplikowanym i kosztownym terapiom, 
które nie zawsze przynoszą oczekiwane 
efekty.

W  minionych latach wiele wysiłku, 
pracy i pieniędzy włożyłem w to, aby udo-
kumentować potencjał Nanowoda-woda 
plazmowana i nanotechnologii oraz w to, 

aby wyniki naszych badań były przydatne 
i  łatwo dostępne dla każdego. Ten okres 
nie był wyłącznie pasmem sukcesów. Do-
świadczyłem także brutalnej rzeczywisto-
ści: odbijania się od urzędniczych barier, 
murów nieufności i  podejrzliwości oraz 
walki z  absurdami polskiego prawa, któ-
re czasem nie pozwala na prawdziwe in-
nowację i rozwój.

Jednak z  czasem wszystkie te prze-
ciwności losu zeszły na dalszy plan dzię-
ki solidnej pracy i uzyskaniu konkretnych 
faktów potwierdzających znaczenie na-
szego wynalazku oraz jego skuteczność.

W  ostatnich latach udowodniliśmy, 
że Nanowoda może pomagać i  podsta-
wowym naszym celem jest wykorzysta-

nie jej do pomocy ludziom. Dlatego nie 
tylko udostępniamy efekty naszych prac, 
ale i samą Nanowodę. Jeśli ktoś nastawio-
ny sceptycznie chce ją badać samodzielnie 
lub ma nowy pomysł na jej wykorzystanie 
– zapraszamy do współpracy, bo potencjał 
tego wynalazku bywa nieograniczony.

Jak się  robi Nanowoda-woda plazmo-
wana?

Zmieniamy makrostrukturę wody 
przez poddanie jej obróbce w  reaktorze 
niskotemperaturowej plazmy. To nadaje 
wodzie właściwości niespotykane w  na-
turze.

Wśród wielu zalecanych i  podawa-
nych w  literaturze sposobów czynienia 
wody pitnej zdrową, znajduje się picie wo-
dy z  topniejącego lodu, a  jeszcze lepiej 
z  lodowców, picie wody napowietrzonej, 
a  nawet wręcz nasycanej tlenem. Pewne 
fizykochemiczne badania struktury takich 
wód potwierdza ich odmienność od nor-
malnej wody pitnej, z której korzysta się na 
co dzień, ale zarazem badania te potwier-
dzają, że wody takie szybko tracą swe spe-
cyficzne właściwości upodobniając się 

strukturalnie do zwykłej wody kranowej.

Nanowoda, którą produkujemy jest 
tzw. wodą zdeklasterowaną, to znaczy wo-
dą, w której stosowana przez nas plazma 
niszczy makrostrukturę zwykłej wody. 
Dzięki obecności w  takiej wodzie powie-
trza, tlenu i/lub soli mineralnych ze zde-
klasterowanych fragmentów wody budu-
je się nowa struktura, tzw. struktura klatra-
towa. Klatraty (swoiste klatki) zbudowane 
z cząsteczek wody są stabilizowane przez 
zawarte w plazmowanej wodzie składniki. 
Struktura takiej wody przypomina struktu-
rę wody powstającej z topiącego się lodu, 
ale w odróżnieniu od tej ostatniej jest ona 
trwała przez miesiące, wytrzymuje ogrze-
wanie do wrzenia nawet w piecykach mi-
krofalowych, bez obawy o rozkład można 
w niej rozpuszczać alkalia, sole mineralne 

i detergenty. Nasza Nanowoda jest rozkła-
dana jedynie przez kwasy, zwłaszcza moc-
ne kwasy nieorganiczne jak solny, siarko-
wy czy azotowy. Oczywiście, należy zwra-
cać uwagę na możliwość zakażenia Nano-
wody mikroorganizmami.

Upraszczając i  obrazując cały proces 
przemiany wody w  Nanowodę możemy 
dziś opisać jak odbywał sie ten proces na 
początku naszej drogi. Do komory próż-
niowej wkładaliśmy butelkę zwykłej wo-
dy. W  komorze wywoływaliśmy tak zwa-
ną „zimną plazmę”, której oddziaływanie 
na wodę w  butelce porządkowało struk-
turę tejże wody. Obecnie, rzecz jasna, pro-
dukujemy Nanowodę w nieco bardziej wy-
rafinowany sposób, a nawet umożliwiamy 
jej produkcję poza firmą, z czego korzysta 
m.in. polskie rolnictwo. Opanowaliśmy tak-
że do perfekcji to, w jaki sposób uzyskać po-
szczególne parametry dostosowując je do 
obróbki w zależności od tego, jaki ma być 
docelowy sposób użycia Nanowody. Ina-
czej przekształcamy Nanowdę do picia dla 
krów, a inaczej do badań medycznych. Nie-
co inną Nanowodę zawierają kosmetyki 
Nantes, inną podlewa się warzywa.

Zależnie od jej przeznaczenia, działa-
niu plazmy poddaje się wodę destylowa-

ną lub zdejonizowaną, wodę zmineralizo-
waną (w tym kranową) lub też wody wy-
soce zmineralizowane. Również w  zależ-
ności od przeznaczenia wodę poddaje się 
działaniu plazmy z  dostępem do powie-
trza lub bez niego. Odpowiednio dostoso-
wuje się również czas działania plazmy na 
wodę oraz reguluje się częstotliwość.

Czy Nanowoda jest lekarstwem ?

Nanowoda – mimo potwierdzonych 
wyników badań – nie jest lekarstwem. 
Nanowoda nie leczy. Woda w  tej postaci 
ma zdolność oczyszczania komórek, któ-
re zaczynają inaczej, lepiej funkcjonować 
powodując, że nasz organizm wykazu-
je zdolności do samoleczenia. Takie samo 
zjawisko wykorzystywane jest na przykład 
podczas pobytu w  uzdrowiskach, gdzie 
„oczyszczamy” swój organizm, poddając 
się rożnym zabiegom, takim jak: inhalacje, 
kąpiele czy korzystanie z pijalni wody. Po-
wszechnie wiadomo, że wody z ujęć zdro-
jowych mają właściwości lecznicze, popra-
wiają stan naszego organizmu poprzez ką-
piele, inhalacje czy picie. Nie chodzi tu tyl-
ko o skład mineralny wody, lecz o jej struk-
turę. Od tego parametru zależy jak wo-
da będzie się wchłaniała by wziąć udział 
w funkcjonowaniu tkanek i narządów. Im 
mniejsze są skupiska agregatów w wodzie 
tym większa jej wchłanialność i  funkcjo-
nalność dla organizmu.

Dlaczego woda w kurortach pita jest 
wprost z  ujęcia? Dlatego, że jej kontakt 
z  powietrzem, a  w  szczególności z  dwu-
tlenkiem węgla zmienia jej parametry fi-
zyczne poprzez tworzenie gigaklastrów, 
a tym samym zmniejszają się jej właściwo-
ści terapeutyczne.

Woda wodzie nie jest równa. Miejsce 
jej wydobycia, jej nasycenie różnymi mi-
nerałami ma ogromny wpływ na ludzki 
organizm. Suplementacja wodami uzdro-
wiskowymi ma swoje regulacje i  zasady 
spożywania, nie można takich wód spoży-
wać w nieograniczonym zakresie. Spoży-
wane w nadmiarze szkodzą tak, jak każdy 
przedawkowany lek.

Czy jakość i  skład wody ma związek 
z miażdżycą ?

Od wieków woda była naturalnym le-
kiem, leczyła różnego rodzaju schorzenia 
i  utrzymywała prawidłową homeostazę 
w  organizmie. To podstawa prawidłowe-
go jego funkcjonowania. Zaburzenia rów-
nowagi jonowej i nadmiar wolnych rodni-

Obszar naszego kraju nazywany często „ Zielonymi płucami Polski” jest narażo-
ny na intensywne oddziaływanie alergenów pochodzących m.in. Z pyłków roślin. 
W związku z tym mieszkańcy są narażeni na liczne dysfunkcje układu oddecho-
wego łącznie z nowotworami. Ciekawym zagadnieniem jest zwiększony poziom 
występowania chorób tarczycy w rejonie południowo-wschodnim. Przyczyną te-
go stanu rzeczy nie jest jednak wpływ alergenów, lecz…. Uszkodzenie pewnego 
reaktora.

Sól fizjologiczna poddana działaniu plazmy
Mechanizmy działania soli fizjologicznej poddanej działaniu plazmy  
(hodowle komórkowe – rak jelita, białaczka szpikowa, cytometria przepły-
wowa, test MTT, mikroskop elektronowy):

• Stymulacja procesów apoptozy (programowanej śmierci) w komór-
kach zmienionych nowotworowo, poprzez aktywację kaspazy 3

• Zahamowanie podziałów komórek nowotworowych i zmniejszenie 
liczby komórek nowotworowych (zmniejszenie proliferacji)

• Aktywacja rozpadu jąder komórkowych z fragmentacją DNA w ko-
mórkach nowotworowych

• Zahamowanie procesów naprawczych uszkodzeń DNA, co może 
ograniczać przetrwanie i oporność komórek nowotworowych na leki

• Brak wpływu ww. na komórki zdrowe (fibroblasty)

Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc (C33 - C34)



 Zakończenie  eksperymentu po 48 godzinach 

ków powodują, że przestaje działać me-
chanizm apoptozy w komórkach i zamiast 
wymiany komórek z uszkodzonym kodem 
następuje niekontrolowana ich replikacja.

Skalę problemu miażdżycy w  Polsce 
obrazuje publikacja Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego – Państwowe-
go Zakładu Higieny: „Atlas umieralności 
ludności Polski w latach 1999-2001 i 2008-
2010”. Opracowanie to przedstawia m.in. 
wyniki badań w zakresie umieralności Po-
laków na poszczególne choroby.

Według danych PZH ludność z  re-
jonów południowej Polski, czyli woje-
wództw dolnośląskiego, opolskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, lubel-
skiego i łódzkiego umiera na miażdżycę 
kilkakrotnie częściej niż ludność w  po-
zostałych rejonach kraju. Z  tego pasa 

umieralności wyłamuje się jedynie Gór-
ny Śląsk.

Dlaczego tak się dzieje? W południo-
wej Polsce gleba i głębsze pokłady ziemi 
przez które przepływa woda pobierana 
do Stacji Uzdatniania Wody /SUW/ są bo-
gate w  sole wapnia i  inne minerały. Wo-
dy głębinowe, z których korzystają wspo-
mniane wyżej stacje zawierają bardzo du-
że ilości węglanu wapnia. Ten z kolei osa-
dza się nie tylko jako kamień w  czajniku 
i urządzeniach grzewczych (co widać go-
łym okiem) ale także w naczyniach krwio-
nośnych człowieka. Nadmiar wapnia przy-
czynia sie do wywołania groźnej choro-
by, jaką jest miażdżyca. Na dobrą sprawę 
woda zawierająca nadmierną ilość węgla-
nu wapnia może być uznana za wodę mi-
neralną.

Wody mineralne wskazane są dla lu-
dzi pozbawionych w  codziennej diecie 
suplementacji składnikami mineralny-
mi. Tak, więc północna część Polski mając 
w kranach wodę miękką może bez obaw 
pić wodę mineralną, natomiast miesz-
kańcy południowej części Polski powinni 
mieć dostęp do wody czystej bez minera-
łów by móc zrównoważyć i wypłukać z or-
ganizmu nadmiar minerałów. Ale skąd ma-
ją ją wziąć?

Kilkanaście lat temu, przed przystą-
pieniem Polski do Unii Europejskiej, pol-
skie przepisy regulowały normy dopusz-
czalnej ilości wapnia w  wodzie wodocią-
gowej, obecnie zaś nie ma żadnych tego 
typu wytycznych. Nie interweniuje się, 
gdy jest go za mało lub za dużo, a w tym 
przypadku zarówno nadmiar jak i  niedo-
bór może szkodzić. 

Mieszkańcy południowej Polski mając 
w  kranach wodę, którą możemy nazwać 
mineralną, piją ją w nieograniczonych ilo-
ściach, co niestety powoduje zaburzenia 
funkcjonowania nerek, miażdżycę i  całą 
masę komplikacji związanych z prawidło-
wą hemostazą w organizmie. 

Czy to prawda, że „NANOWODA” nisz-
czy komórki rakowe? Jeśli tak, to czy 
można ją stosować w  leczeniu nowo-
tworów? 

Choroby nowotworowe stanowią obec-
nie jeden z największych problem współ-
czesnej medycyny. Terapia chorób nowo-
tworowych opiera się głównie na radio- 
oraz chemioterapii. Skuteczność takiego 

postępowania jest wciąż mocno ograni-
czona i uzależniona od stopnia zaawanso-
wania choroby. Bez względu na etap roz-
woju nowotworu, chemioterapia jest za-
wsze bardzo toksyczna i wywołuje wiele 
ciężkich skutków ubocznych. Wśród głów-
nych wymienić możemy – zmiany obrazu 
krwi, upośledzenie funkcji szpiku, wątroby 
czy całego układu moczowo-płciowego i 
inne. Ograniczona skuteczność i wysoka 
toksyczność leczenia chemicznego skła-
niają do poszukiwania alternatywnego 
rozwiązania. Stąd nowym kierunkiem jest 
poszukiwanie terapii wykorzystującej zja-
wiska fizyczne zachodzące w organizmie.

Jednym z rozwiązań branych pod uwagę 
jest zastosowanie nanotechnologii..

Jedną z możliwości wprowadzenia nano-
technologii do leczenia jest wykorzystanie 
biologicznego wpływu wody na komór-
ki żywego organizmu. Właściwości te są o 
tyle ważne, że woda stanowi ok 70% ma-
sy ludzkiego organizmu. Zatem jej „jakość” 
decyduje o funkcjonowaniu całego ustro-
ju na wszystkich poziomach jego działania.

W stworzeniu produktu o nazwie NANOWO-
DA- woda plazmowana, firma NANTES wy-
korzystała zdolność wody do absorpcji pro-
mieniowania elektromagnetycznego, emi-
towanego strumieniem niskotemperaturo-
wej plazmyW przypadku, gdy woda o zmie-
nionych wiązaniach wodorowych wchodzi 
w struktury oparte na tych wiązaniach, jak 
np. DNA i inne kwasy nukleinowe czy białka, 
może ona wpływać na ich funkcje.

Badania wpływu wody obrabianej 
plazmą na liniach komórkowych komórek 
rakowych i zdrowych, prowadzone w nie-
zależnych Polskich jednostkach nauko-
wych pokazały szybszą apoptozę (natu-
ralny proces zaprogramowanej śmierci ko-
mórki w  organizmie wielokomórkowym) 
komórek nowotworowych. Badania są ze-
brane w  raporcie. Fakt ten został udoku-
mentowany poprzez zgłoszenie patento-
we. Nie polecamy tego sposobu leczenia 
ludziom chorym – ze względu na jeszcze 
długą drogę badawczą oraz próby znale-
zienia partnera biznesowego w celu wej-
ścia w badania kliniczne. Wieloletnie bada-
nia które wykonaliśmy pokazują:

• W  większości komórki nowotworo-
we to komórki cechujące się zabu-
rzonym stężeniem wody, które aku-

mulują jako pierwsze substancje od-
żywcze. Zaburzenie powoduje to, że 
nasza woda po obróbce plazmą jest 
lepiej wchłaniana, powoduje to ich 
uszkodzenie poprzez rozerwanie 
błon komórkowych i rozpad komór-
ki. Komórki zdrowe bez problemu ra-
dzą sobie z wydaleniem takiej wody, 
która działa na nie w sposób oczysz-
czający.

• Innym mechanizmem uszkodze-
nia komórek nowotworowych mo-
że być działanie tlenu singletowego 
odpowiednio zamkniętego w hydrat, 
którego nie jest w stanie zaabsorbo-

wać chora komórka. Zmiana struktu-
ry która następuje w  „Wodzie Nan-
tes” powoduje jednocześnie przej-
ście tlenu postaci trypletowej do po-
staci singletowej, a taka postać tlenu 
zaburza procesy metaboliczne w ko-
mórkach nowotworowych. 

Co możemy zrobić aby zachować zdro-
wie??

W naszej obecnej rzeczywistości, gdy 
tak naprawdę nie mamy dostępu do zdro-
wej nie modyfikowanej żywności jedy-
nym racjonalnym sposobem na utrzyma-
nie  zdrowia jest regularne oczyszczenie 
organizmu. Detoksem będzie post,  gło-
dówka lub stosowanie naszej wody któ-
ra potrafi utleniać toksyny i metale ciężkie 
z organizmu

Pomaga również szybciej wyprowa-
dzić je z organizmu.  Nanowoda jest wspa-
niałym nośnikiem dla suplementów, dzię-
ki niej są one lepiej wchłaniane.

Wiecej informacji na stronie  
www.nantes.com.pl w  zakładce publi-
kacje i  raporty,  zakładce wideo oraz ka-
nale YouTube i  w  sklepie internetowym  
www.nantespharma.pl 

Wysoka śmiertelność na zawały serca w obrębie Górnego Śląska spowodowana 
jest tym, że obszar ten został wyłączony z dostępu do wód głębinowych. Miesz-
kańcy tego regionu korzystają z zasobów zalewu Goczałkowickiego i z Wisły czy-
li z wody miękkiej – pozbawionej minerałów. 

Wysoka chemizacja w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych w Wielkopol-
sce przyczynia się w znaczny sposób na ryzyko chorób metabolicznych. Przekłada 
się na wysokie współczynniki umieralności na cukrzycę. 

„Sól  fizjologiczna  poddana działaniu pla-
zmy eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, 
co pozwala na wyselekcjonowanie komórek 
zawierających jednolite i prawidłowe DNA, a 
tym samym poprawę funkcji tkanek i narzą-
dów. 

Ponadto, wspomaganie efektywnej pracy  
w komórkach na poziomie struktur we-
wnątrzkomórkowych, głównie mitochon-
driów, powoduje utrzymywanie produkcji 
energii  wystarczającym dla wszystkich pro-
cesów wewnątrzkomórkowych.”

20% KUPON RABATOWY:
 na NAPÓJ z ekstraktem z zielonej herbaty

oraz WODĘ PLAZMOWANĄ
z podwyższoną zawartością tlenu singletowego.

WPISZ KOD:169

Zawał serca (I21-I22)

http://br.stomadent.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11
http://br.stomadent.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11
http://www.nantes.com.pl
http://www.nantespharma.pl


SPRZEDAM
Siedlisko 30 arów +budynek gospo-

darczy, Kol. Sitaniec. Tel. 729 926 754

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, 
ogrodzonej solidnym płotem, prąd, 

woda, kanalizacja, Gm. Sułow. Tel. 515 
796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. 
Chyża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Za-
mościa, uzbrojona, z garażem Tel. 

509 945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielą-
cza. Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam 4ha z budynkiem, 10 km od 
Zamościa, tel. 786 012 542

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, 
tel. 665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Dom w zabudowie bliźniaczej w Za-
mościu. Docieplony, kryty blachą, 

okna PCV. Działka 348m2, budynek go-
spodarczy, wszystkie media, cena do 
uzg. Tel. 84 638 59 08

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

Lokal na działalność gosp. 100m2, Za-
mość. Tel. 733 851 482

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam 
lub zamienię na parter lub do II pię-

tra z windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków 
albo zamienię na mniejsze. Tel. 696 

922 443

Sprzedam kawalerkę na ul. Piłsud-
skiego o pow. 32 m2: pokój, kuchnia, 

przedpokój, łazienka z wc oraz pomiesz-
czenia przynależnego piwnicy o po-
wierzchni 4,54 m2. Tel 609 733 788 

Sprzedam działki rolno-budowlane 
o pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szcze-

brzeszyna. Tel. 515 796 951

Sprzedam dom drewniany ocieplony, 
otynkowany, na działce 39 ar. Dział-

ka ogrodzona, sad, orzechy włoskie. 130 
000zł, okolice Zamościa. Tel. 503 702 
137. Dzwonić po godzinie 12.00

Działka rolna 4ha, 10km od Zamościa. 
Tel. 786 012 542

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majdanie 
Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel 696 815 519

KUPIĘ 
Kupię działkę budowlaną do 10 

ar w Kalinowicach lub Wolce Pa-
nieńskiej tel. 579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na 
parterze. Tel. 609 510 301

Kupię mieszkanie 2-pokojowe 1/2 
piętro lub wieżowiec. Tel. 513 

957 211

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe 
w Zamościu tel.533-569-909

Kupię działkę z dostępem do rze-
ki okolice Wieprzec, Zarzecze, 

Wierzchowiny. Tel. 695275253

Kupie kawalerkę w Zamościu 
na ul. Peowiaków i w okolicy. 

Tel.604 104 176

Kupię działkę do 40 ar z domem 
do remontu, blisko Zamościa. Tel. 

792 424 794

Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe 
do remontu na os. Zamoyskiego/

Wyszyńskiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków 

może być do remontu. Tel. 668 
897 228 

WYNAJMĘ 
Wynajmę pół domu. Tel. 576 

096 755

Wynajmę garaże, Sitaniec. Tel. 
576 096 755

Kawalerka do wynajęcia po re-
moncie, umeblowana na Pe-

owiaków. Tel. 84 627 52 78

Poszukuję domu do wynajmu z 
możliwością wykupu. Tel. 669 

747 294

Do wynajmu kawalerka ul. Pe-
owiaków naprzeciwko parku, 

umeblowana. Tel. 84 627 52 78

Szukam do wynajęcia dom parte-
rowy dla rodziny, Zamość i okoli-

ce tel. 799 946 860

Kawalerka do wynajęcia, ul. Pe-
owiaków, umeblowana, II piętro. 

Tel. 84 627 52 78

Do wynajęcia jednopokojowe 
mieszkanie w Zamościu, ul. Hru-

bieszowska. Tel. 84 639 81 87.

Stancja dla pracujących w Zamo-
ściu. Tel. 733 852 208

M3 na Nowym Mieście wynajmę. 
Tel. 887 688 944

SPRZEDAM
Kurkówka szwedzka, kal. 12x70 z 

ezektorami, nowa. Tel. 604 281 010

Tanio sprzedam wózek - spacerówkę. 
Tel. 605 168 003

Dmuchawę do liści spalinową. Tel. 
721 882 332

Heblarko- cyrkulatkę własnej roboty. 
Tel. 721 882 332

Sprzedam skuter dziecięcy i quad. 
Tel. 576 096 755

Komplet mebli dębowych- kredens, 
ława, szafka TV narożna. TANIO. Tel. 

603 962 136

Sprzedam fasolę i orzechy włoskie 
oraz piecyk elektryczny. Tel. 84 

638 104

Rowery 2 szt., jeden 250 zł, drugi – 
450 zł. Tel. 608 074 175

Opielacz ogrodowy. Tel. 84 638 59 08

Dwa regały pokojowe z szafa-
mi 2-drzwiowymi, 4 fotele, 4 

pufy, 4 taboretycena po 500 zł. Tel. 84 
638 59 08

Bagażnik samochodowy, zestaw 
podtynkowy “Grohe”+ grzejnik ła-

zienkowy. Tel. 84 638 59 08

Heblarka własnej konstrukcji – 200 
zł, klepka dębowa sucha 35x8x2,2 

cm – 75m2. Tel. 84 638 59 08

Żyrandol metalowy kuty, 2 kink-
iety. Frytkownica nowa. Tel. 84 

638 59 08

Łóżko z materacem, wym. 
200x160x25 cm. Tel. 84 638 59 08

Rower typu Agat lub inny, koła 24”, 
sprawny. Tel. 84 639 48 07

Sprzedam kanapę narożną z funkcją 
spania, 1150, tel. 605 554 777

Kanapa 4 osobowa + fotel 2950 zł, 
tel. 605 554 777

Lodówka Donbas, wys. 140 cm, c.160 
zł, Zamość. Tel. 605 734 249

Wersalka rozkładana prawie nowa, 
tanio. Wirówka do bielizny do 

pralki Frani, beczki stalowe na wodę 
lub paliwo, 3 szt. 200-litrowe. Tel. 602 
180 912

Wózek do drewna, okna drewniane 
z demontażu, rower damka, 

łóżko drewniane w dobrym stanie. Tel. 
507 639 018

Wersalkę, nowa, z dobrych mate-
riałów. Tel. 602 247 516

Wózek gospodarczy większy. Tel. 
602 362 609

Namiot 4-osobowy, c. 50 zł. Tel. 519 
106 797

Wasąg na wóz konny. c. 150 zł. Tel. 
519 106 797

Knijówka czeska 584 z lunetą Meop-
ta od 3 do 12x50, krzyż podświetla-

ny. Tel. 604 281 010

Sztucer angielski BSA z Lunetą Zaiss 
7x50 – kal. 7x64. Tel. 604 281 010

Jednorurka rosyjska JZ18 (nowa), 
kal. 12x70, z eżektorami. Tel. 604 

281 010 

Zawiesia linowe hak 16t, dł. 120 
–180 cm 2 i 4 hakowe, stan bdb. 

Tel. 509 945 093 

Telewizor Sony Brawia 43 cale, cena 
500 zł. Tel. 606 626 675

Imadło sprawne, cena 150 zł. Tel. 530 
486 525

Rowery różne, sprawne, szt. 10, cena 
100 zł/szt. Tel. 530 486 525

Pralki automat szt. 3, sprawne, cena 
300 zł/ szt. Tel. 530 486 525

Szafa dwudrzwiowa, komoda z 
witryną i nadstawkami oraz stół. 

Tel. 504 702 287

Kinkiet mosiężny na dwie żarówki, 
70 zł. Tel. 516 898 477

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Sprzedam klacz zimnokrwistą, 3 lata, 
maści kasztanowatej, źrebna, cho-

dzi w zaprzęgu. Tel. 665 225 697.

KUPIĘ
KuKupię rower Agat koła 24” lub inny 

tego typu sprawny. Tel. 84 639 48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l w 
koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

Płyty winylowe. Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 

668 023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512 276 720

INNE
Przyjmę ziemię, Zamość ul. Brzozowa. 

Tel. 515 292 504

Słomę prasowaną w kostkę, ok. 10 t. 
oddam nieodpłatnie. Tel. 505 338 130

Oddam 2 drzewa za wycięcie. Tel. 660 
103 325

Różne

 X Działki budowlane Jarosławiec 1199m2, cena 135 tyś.
 X Działka budowlano-rolna Kolonia Dębowiec  o piw.0,85 ha 

Cena 110 tyś. zł
 X Dom Wólka Panieńska 217m2 na działce 1351ar.  

Cena 675 tys. zł
 X Działka  budowlana ul. B. Prusa 8a  

cena 105 tys. zł
 X Mieszkane, os. Zamoyskiego, 62m2  

cena 320 000 zł
 X Mieszkanie, ulica Polna, 69m2, 

 cena 298 000 zł
 X Siedlisko, Skoryszów, 23 ar,  

Cena 135 000 zł
 X Las, Krasnobród, 93 ar, 

Cena 125 000 zł
 X Dom Żuków 112m2 na działce 5970  

Cena 370 tys. zł.
 X Gospodarstwo i magazyny Zawalów.  

Cena 1.83mln. zł.
 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2
 X Połowa domu na sprzedaż 89,23m2  

Cena 306 tys. Zł
 X Las Zawalów 15a  

Cena 12 tys. zł
 X Łąka Koniuchy 30a  

Cena 12 tys. zł
 X Siedlisko 80m2 na działce 16a, Majdan-Sielec gm. Krynice. 

Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ TELEFON: 661 793 930

NIERUCHOMOśCI

KUPIĘ MIESZKA-
NIE  

1 LUB 2 
POKOJE 

MOŻE BYĆ  
DO REMONTU

TEL. 512-04-34-04



Prasa kostka. Tel. 729 926 754

Rozrzutnik obornika 1 os. 2,5 t. 
Tel. 729 926 754

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 729 
926 754

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 729 
926 754

Sprzedam opony zimowe 
185/60/15, po jednym sezonie. Tel. 

721 882 332

Sprzedam Ford S-Max 2011, 7 
miejsc tel. 574 711 233

Volkswagen Polo, rok 2001, 14 die-
sel, opłaty i przegląd 821, c. 1200. 

Tel. 515 292 504

Opony zimowe, stan bdb., Uredb-
stein 185x65 R14, 2 szt, 25 zł/ szt. 

Tel. 798 316 795

Części sam. do syreny Warszawy. Tel. 
608 074 175

Opony letnie, nowe, 205/70/14. Tel. 
608 074 175

Przyczepka sam. 200x120, moc-
na, ład. 1 tona, bez dokumentów. 

Części do Forda Galaxy od A do Z. Tel. 
515 796 951

Przyczepa Bruns 3,5 t, niemiecka, 
sprzedam lub zamienię na wóz-

-platforma. Tel. 515 796 951

Opielacz 3-rzędowy, przetrząsaczo-
-zgrabiarka, 7-rzędowa, kultywa-

tor 11-łapowy, cyrkulatka, solidna z 
daszkiem. Tel. 515 796 951

Sprzedam przyczepkę sam., lekka na 
resorach, koła 13, zarejestrowana. 

Tel. 500 587 742

Części do Kamaza, nowe i używane. 
Tel. 602 180 912

Felga samochodowa 15 RT 60, 
4x100, 1 szt., c. 60 zł. Tel. 519 

106 797

Koła kompletne 13 cali – 2 szt., cena 
55zł/szt. Tel. 84 638 65 45

Rozrzutnik do nawozu zaczepia-
ny do ciągnika, lejowy. Tel. 722 

100 734

Sprzedam Passata B4, 1996r., 
1.9TDI. Tel. 692 796 377

Seat Ibiza 2002r., poj. 1.2 l., bagaż-
nik na rowery – nowy. Tel. 505 

533 878

Siewnik zbożowy, pług 2-skibowy. 
Tel. 792 516 055

Ursus C360, pług trójka, kultywa-
tor, brony, kos do nawozu. Tel. 

792 251 459

Ford Mondeo kombi, 2 koła, 5 szt. 
80%, szyba tylna. Tel. 727 325 709

Prasa rolujące John Deere 410 
zmiennokomorowa, c. 5200 zł. Tel. 

84 61 521 169

Pług 5-skibowy, Biegus, c. 2200. Tel. 
84 61 521 69

Sprzedam silnik do łódki Suzu-
ki 2.5 KM4-SUV, serwis 2012r. Tel. 

662 322 768

Sprzedam przetrząsarko-zgrabiarkę 
taśmową. Tel. 84 671 34 37

Seat Toledo, chłodnica, lampy przód, 
tył. Tel. 511 721 311

Sprzedam rozrzutnik obornika, 10s., 
2,5t. Tel. 84 671 34 37

Sprzedam pług do odśnieżania do 
samochodu lub ciągnika, z głowi-

cą, wyrób fabryczny, stan dobry. Tel. 
602 180 912

Prasa, bela, c. 5.200 zł. Tel. 696 
218 400

Przyczepa do bel 1-osiowa, c. 3,900 
zł. Tel. 696 218 400
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DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

 690 400 599

Wdowiec emeryt sa-
motny pozna Panią w 

stosownym wieku, 22400. 
Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna 
partnera zmotoryzowa-

nego z poczuciem humoru, 
lubiącego przyrodę, space-
ry. Tel. 782 488 541

Jędrzej - komandos z 6-tej 
brygady powietrzno-de-

santowej (służyłem w czer-
wonych beretach), lat 52, 
zwiążę się na stałe z kobie-
tą, która mieszka na wsi, z 
dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

TOWARZYSKIE
Opieka całodobowa nad niepełno-

sprawną kobietą w wieku 83 lat. Go-
towanie, sprzątanie itd. Tel 883 360 431

Szukam pracy: technik technologii 
drewna, specjalność - meblarstwo, 

l.56, prawo jazdy kat. B, najlepiej z 
umową o pracę. Tel. 500 180 211

Podejmę pracę w charakterze opie-
kunki osoby starszej, posiadam reko-

mendacje i odpowiednie wykształcenie. 
Tel. 501 055 957 Tel. 

Szukam pracy, fizycznej lub innej. 
Mam 48 lat. Tel. 505 154 219

Mężczyzna w średnim wieku PILNIE 
poszukuje pracy jako pracownik fi-

zyczny, z możliwością zamieszkania. Za-
mość i okolice. Tel. 506 221 888

Zatrudnię opiekunkę do osoby star-
szej, chodzącej. Pomoc w domu, za-

kupy. Tel. 84 639 32 34

Podejmę pracę sprzątanie. Tel. 794 
722 582

PRACA

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

MASZ NAKAZ ZAPŁATY? 
A MOŻE NIESPŁACONE  
KREDYTY? POMOŻEMY, 
ZADZWOŃ 579 942 942,

 www.absolutio.pl. 

Profesjonalna prawa muzyczna imprez 
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243

NAPRAWA 
SPRZĘTU 

ROLNICZEGO  
I CIĄGNIKÓW  
 722 011 589

http://www.absolutio.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #16, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania,  
adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 

Zamość lub dostarczać do Redakcji, ul. Staszica 35 w Zamościu. 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

A trakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #15: „Współsprawca”, ufun-
dował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma Pani Katarzyna  
 Szczęśniak z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać do 4 maja 

2021 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu E.Leclerc Zamość przy ulicy Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 27.04 do 08.05.2021 r.

Szampon/Odżywka 
do włosów Elseve
L’Oréal
400 ml/200 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 2,25/4,50

899
1 szt.Krem do twarzy 

Ekspert Wieku 40+ - 70+
L’Oréal
50 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 35,98

1799
1 szt.

100% Naturalny 
olejek do włosów 
wzmacniający
Maroko
100 ml

1099
1 szt.

Naturalny olej arganowy BIO/
Olejek kosmetyczny/
Serum różane
Maroko
30 ml, mix rodzajów
cena za 100 ml = 29,97/33,30

cena bez karty

cena z kartą

-1 zł

899

999
1 szt.

1 szt.


