
SKUP FASOLI PROSTO Z POLA

Hostynne-Kolonia 23, oddział centralny: 667-297-902
Kryszyn: 725-008-000, Ulhówek: 694-894-234, Posadów: 696-226-660

Szybkie terminy 
płatności!
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DRUK:

 ZOSTAŃ FLORYSTĄ. Lubelska Szkoła Florystyczna organi-
zuje bezpłatny kurs dla florystów. Mogą wziąć w nim udział osoby z 
Lubelszczyzny, które ukończyły 18 lat (pracujące, bezrobotne oraz z 
orzeczeniem o niepełnosprawności). Organizatorzy zapewniają ma-
teriały szkoleniowe, badania lekarskie i zwrot kosztów przejazdu dla 
osób bezrobotnych dojeżdżających spoza Lublina. Kurs zakończy się 
egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie florysta. Za-
interesowani kursem mogą się kontaktować z Centrum Szkolenio-
wo-Doradczym w Lublinie (ul. Długa 5), e-mail: csdlublin@onet.pl  

 MARZENIA AŻ PO HORYZONT. Rozpoczęła się rekrutacja 
do 11. edycji Programu Stypendialnego Horyzonty dla uczniów klas 
ósmych z województwa lubelskiego. Dzięki stypendium młodzież po-
chodząca z małych miejscowości może uczyć się w wybranych liceach 
i technikach w kraju. Uczniów wspiera Fundacja EFC wraz z Funda-
cją Rodziny Staraków. Rekrutacja do Programu Stypendialnego Hory-
zonty trwa do 31 marca br. Aplikować należy za pośrednictwem stro-
ny www.efc.edu.pl. Więcej informacji pod numerem tel. 511 895 568.

 KIERMASZ WIELKANOCNY. Gminny Ośrodek Kultury i Mu-
zeum Ziemi Biłgorajskiej zapraszają wystawców do udziału w Kier-
maszu Wielkanocnym. Udział jest bezpłatny, wystarczy zgłoszenie te-
lefoniczne: 84 688 28 53 w terminie do 18 marca. Wydarzenie odbę-
dzie się 21 marca w godz. 10-16 w budynku Muzeum Ziemi Biłgoraj-
skiej (jeśli pogoda pozwoli na zewnątrz). 
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ło się, że dajemy radę, odnosimy sukce-
sy. Może coś zawłaszczyłyśmy, a męż-
czyzna musi się na nowo definiować?

– Wejście kobiet w sfery życia zdo-
minowane wcześniej przez mężczyzn 
sprawiło, że ci muszą się zmieniać. 

– A nie jest trochę tak, że my ko-
biety same też nie wiemy czego chce-
my od mężczyzn? Ma być wrażliwy, ale 
też bardzo silny… może mężczyzna się 
w tym gubi. 

– Zmiany zachodzą i u męż-
czyzn i kobiet. My nie wiemy jacy 
mamy być i kobiety też nie wiedzą 
jakie mają być. Co za tym idzie, nie 
wiemy czego od siebie wzajemnie 
oczekiwać. Barbarzyńca w pracy i 
czuły partner w domu. To na pew-
no wyzwanie, ale też element pro-
cesu. Przyjmuje optymistyczne za-
łożenie, że się odnajdziemy na koń-
cu tej drogi i będziemy się wzajem-
nie lepiej rozumieć. 

– Seksmisji nie będzie?
– Od strony technologii i biologii 

można sobie to wyobrażać. Ale ja pra-
cuję w obszarze relacji i chciałbym opty-
mistyczniej założyć, że ten proces pro-
wadzi do lepszego zrozumienia siebie. 

– Jaki będzie mężczyzna za sto lat? 
Czym on się będzie różnił? 

z Marcinem Grudniem, socjologiem z Akademii Pedagogiki 

Plaster Miodu w Warszawie 

Marcin Grudzień: – Zmia-
ny zachodzą i u mężczyzn i ko-
biet. My nie wiemy jacy mamy 
być i kobiety też nie wiedzą ja-

kie mają być. 

– Kryzys męskości? 
– Mamy raczej do czynienia z 

transformacją, tak samo jak w obsza-
rze kobiecości. 

– Kiedyś był jeden dominujący 
model męskości. 

– Tak. Widzę to, gdy rozmawiam z 
30- i 40-latkami. Gdy opowiadają o oj-
cach, mówią, że oni byli skupieni na ży-
ciu zawodowym, ewentualnie na jakiś 
pasjach… A przy tym byli raczej nie-
obecni w domu i w wychowaniu dzie-
ci. Byli też autorytetem…

– Na piedestale, ale niedostępni.
– Owszem – ojciec zajmował się 

np. karaniem. I chyba jednym z tych 
obszarów gdzie zachodzi transforma-
cja jest właśnie rozumienie ojcostwa. 
Widać większe zainteresowanie męż-
czyzn tym, jak mają wychowywać dzie-
ci. Zmiana polega na tym, że dla męż-
czyzny bycie ojcem jest w ogóle tema-
tem. Druga kwestia, że mężczyźni co-
raz większą uwagę przywiązują do 
świata emocji. Ważne staje się nie tyl-
ko, to jak myślę, ale co czuję, przeży-
wam. To dla nich nowe obszary.

– Niemęskie.
– Przynależne do świata kobiet. 

Tymczasem z badań wynika, że męż-
czyzna nie rodzi się wcale mniej em-
patyczny niż kobieta, ale w wyniku 
przekazów z zewnątrz, kultury i oto-
czenia emocjonalność zostaje schowa-
na i trudno się do niej dostać. W zaba-
wach dziewczynek jest więcej relacji, 
a u chłopców rywalizacji. Potem prze-
kazy z najmłodszych lat są wzmac-
niane przez szkołę. Chłopcy i młodzi 
mężczyźni w końcu rezygnują ze swo-
ich autentycznych potrzeb i wchodzą 
w dorosłe życie, gdzie od razu się od 
nich oczekuje pełnienia ważnych ról 
życiowych. W efekcie ja spotykam na 
swojej drodze mężczyzn całkowicie 
poblokowanych emocjonalnie.

– Czy zmianę wymusiły kobiety? 
Wkroczyłyśmy w męskie sfery i okaza-

– Ja nawet nie wiem jak będzie za 
20! Ale mam taką wizję mężczyzn, 
którzy w swoim życiu przywiązują 
większą wagę do relacji. Nie patrzą 
wyłącznie przez pryzmat rywalizacji, 
walki. Jest u nich miejsce na uczu-
cia, emocje, więzi, ale troskę o siebie. 

– Dziś jednak w Polsce codzien-
nie kilkanaście osób popełnia samo-
bójstwo. To głównie mężczyźni. 

– Proszę sobie wyobrazić samot-
nego w zasadzie mężczyznę dla któ-
rego świat kręci się wokół życia za-
wodowego. On nie ma niczego poza 
światem zawodowym i myśli o so-
bie dobrze tylko wtedy, gdy zarabia. 
A potem traci pracę i staje się bez-
bronny. Myśli, że nic nie ma, nicze-
go nie osiągnął, niczego nie potra-
fi. Stąd już blisko do zaburzeń, de-
presji i samobójstw. Dlatego warto 
jest mieć te inne światy, m.in. rela-
cji z ludźmi. 

– Ale jak mężczyzna ma się na-
uczyć emocji? Wzorców raczej nie 
ma. Powinni się uczyć od kobiet?

– „Podglądanie kobiet” jest waż-
ne, ale nie mniej przeżywanie emocji 
w gronie innych mężczyzn.

– Nowość…
– W ostatnich latach, również w 

mniejszych miastach powstają tzw. 
męskie kręgi. Mają różne formy, ale 
to męskie spotkania, gdzie można 
być szczerym, autentycznym, wraż-
liwym. Nie siedzenie przy piwie czy 
rywalizacja sportowa, a dzielenie się 
doświadczeniem. 

– Czego życzymy Panom z oka-
zji Dnia Mężczyzn? 

– Może tego, by mieli uważność 
na siebie, by potrafili się docenić, po-
wiedzieli sobie „fajnie, że jestem”. I 
by czuli to sami i nikt z zewnątrz nie 
musiał im tego mówić. I, by sięgali po 
wyzwania nie tylko w pracy, ale w rela-
cjach z bliskimi. 

Rozmawiała Joanna Nowicka

Do zdarzenia doszło 1 marca w gminie Goraj. Przed godz. 10 do Komendy Powia-
towej PSP w Biłgoraju wpłynęło zgłoszenie o psie, który wpadł do studni głębokiej 
na 10 metrów.  Z informacji wynikało, że pies żyje i potrzebna jest pomoc strażaków. 
Na miejsce został wysłany zastęp zawodowych strażaków i jednostka OSP z Goraja. 
Jak informuje mł. bryg. Albert Kloc, rzecznik prasowy PSP w Biłgoraju okazało się, 
że studnia jest o 5 metrów głębsza niż podawano początkowo. Na jej dnie w wodzie 
znajdował się pies.  Strażacy rozstawili trójnóg ratowniczy, przy pomocy którego je-
den z ratowników, zabezpieczony w sprzęt ochrony dróg oddechowych został opusz-
czony do studni. Po wyciągnięciu psa okazało się, że zwierzak nie odniósł poważniej-
szych obrażeń, był jedynie wyziębiony i wystraszony.
Strażacy apelują do właścicieli posesji o właściwe zabezpieczanie wszelkich wyko-
pów, studzienek i studni przed przypadkowym wpadnięciem dzieci czy zwierząt. W 
tym przypadku pies nie ucierpiał, ale trzeba mieć świadomość, że podobny wypadek 
może zakończyć się tragicznie. mp
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internetowej bazie danych 
Sądu Okręgowego w War-
szawie można znaleźć… 

prywatne adresy najważniejszych 
polityków. Upubliczniono je jak naj-
bardziej legalnie. Jak to możliwe?

Sąd Okręgowy w Warszawie to 
ten, w którym rejestrują się partie 
polityczne. Każda partia wskazuje 
dane osób, uprawnionych do repre-
zentowania jej na zewnątrz, a więc 
liderów. Dane te są jawne, znajdu-
ją się na stronie https://bip.warsza-
wa.so.gov.pl/rejestr-partii. W sądo-
wych bazach można je przeglądać 
bez wcześniejszego składania ja-
kichkolwiek wniosków czy zakła-
dania konta.

I tak każdy bez problemu pozna 
np. adres przewodniczącego PO Bo-

rysa Budki czy skarbnika partii, Łu-
kasza Pawełka. Jeśli chodzi o lewi-
cę, to publiczny jest m.in. adres sze-
fa SLD Włodzimierza Czarzastego.

Baza ta zawiera też adresy aż 
21 ludowców, na czele z przewod-
niczącym partii Władysławem Kosi-
niakiem-Kamyszem. Ale najdłuższa 
jest lista adresów najważniejszych 
członków PiS. Znajdziemy na niej i 
tak już znane miejsce zamieszkania 
lidera partii Jarosława Kaczyńskie-
go, ale też premiera Mateusza Mo-
rawieckiego, byłej premier i europo-
słanki Beaty Szydło, marszałek Elż-
biety Witek, wicemarszałka Ryszar-
da Terleckiego, szefa MSWiA Ma-
riusza Kamińskiego, ministra obro-
ny Mariusza Błaszczaka i innych; w 
sumie 36 polityków!

Są tam też adresy szefa Solidar-
nej Polski – Prokuratora Generalne-
go Zbigniewa Ziobry i kierującego 
Porozumieniem Jarosława Gowina.

Udostępnienie adresów jest le-
galne, zgodnie z ustawą ewidencja 
partii jest jawna. Każdy, bez koniecz-
ności wykazywania interesu prawne-
go, może ją przeglądać.

Sprawa budzi jednak kontrower-
sje: w końcu pod wskazanymi adre-
sami niektórych polityków mieszkają 
też ich współmałżonkowie czy dzieci.

Pół biedy, jeśli ktoś postanowi 
wysłać list – choć może to zrobić po-
rządny obywatel, ale i stalker. Co jed-
nak, jeśli ktoś, kto polityka nie lubi i 
ma wobec niego złe zamiary, zapuka 
do jego drzwi?

Część komentatorów zwraca 
uwagę, że polskie prawo w kwestii 
ochrony danych osobowych jest nie-
konsekwentne. Adresy, podawane 
przez osoby, zobowiązane do składa-
nia np. oświadczeń majątkowych (w 
tym m.in. posłów) są zamazywane.

 mm

Z uzia Petryk z Zamościa nie ma 
jeszcze roczku. Jej serduszko 
ma zaledwie kilka centyme-

trów, a już jest obciążone wieloma, 
śmiertelnie niebezpiecznymi wadami. 

Zaraz po urodzeniu przeszła za-
bieg ratujący życie, a następnie poważ-
ną operację na otwartym sercu. Leża-
ła ponad dwa tygodnie na intensyw-
nej terapii, w tym pierwsze trzy dni 
z otwartą klatką piersiową. Ostatnie 
cewnikowanie wykazało, że koniecz-
na jest kolejna operacja ratująca życie. 
Obiecali podjąć się tego zadania naj-
lepsi specjaliści z Bostonu.  

– Niestety – cena, którą musimy 
zapłacić za ratunek jest niewyobra-
żalna. To niemal 700 tys. zł. Prosimy, 
bądźcie z nami w tej najtrudniejszej 
walce w naszym życiu i pomóżcie ra-
tować naszą Zuzię! – proszą rodzice 
dziewczynki.

Nadzieję dają ludzie o wielkich 
sercach, którzy na konto siepomaga.
pl „Małe serce czeka na ratunek – wal-
czymy o życie 9-miesięcznej Zuzi!” 

wpłacili już 487 tys. zł. Wiele wpłat 
pojawiło się po tym jak o pomoc dla 
Zuzi zaapelowaliśmy na naszym profi-
lu na Facebooku. Zbiórkę wsparły już 
11 362 osoby. Brakuje jeszcze 194 tys. 
zł. Ale nie raz już pokazaliśmy, że je-
steśmy niezwykli i niemożliwe staje 
się możliwe. 

Historię Zuzi można śledzić na 
bieżąco na Facebooku: „Uratujmy ser-
ce Zuzi”. Zbiórkę można także wes-
przeć, biorąc udział w licytacjach na 
Facebooku; Licytacje – Uratujmy ser-
ce Zuzi z Zamościa. her

 EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA. 19 marca o godz. 
19. rozpocznie się biłgorajska Ekstremalna Droga Krzyżowa. Trasa 
została już ustalona, rozpocznie się i zakończy w biłgorajskim sank-
tuarium św. Marii Magdaleny. Liczy ponad 40 km. Prowadzi z sank-
tuarium do kościoła św. Jerzego, a następnie przez Wolę Małą, Rapy, 
Nadrzecze, Majdan Gromadzki, Gromadę, Dąbrowicę, Kolonię Sól, 
Dereźnię, Podlesie do Biłgoraja. Można się już zapisywać na: https://
www.edk.org.pl/trasa-edk-5324. Organizatorzy Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej planują także inne trasy.

 CZEKAJĄ NA RECYTATORÓW. Biłgorajskie Centrum Kultu-
ry zaprasza wszystkich, którzy chcą i potrafią twórczo obcować z lite-
raturą poprzez jej piękne mówienie, do udziału w 66. Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim. Eliminacje powiatowe odbędą się w sali ka-
meralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury 17 kwietnia o godz. 14. Or-
ganizatorzy oczekują na zgłoszenia chętnych do 12 kwietnia pod ad-
resem: Biłgorajskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 16, 23-400 Bił-
goraj lub drogą e-mailową: artystyczny.bck@lbl.pl. Szczegółowych in-
formacji na temat konkursu udzielą instruktorzy BCK – Maryla Olej-
ko i Lidia Grabowska, tel. 84 686 04 15.

 LUDZIE LUDZIOM... Uczennice klas graficznych I Liceum 
Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju odniosły sukces w XXIII 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ludzie ludziom zgo-
towali ten los” organizowany był przez Państwowe Muzeum Au-
schwitz-Birkenau. Główne nagrody otrzymały: Martyna Kulanin i Pa-
trycja Pietruczyk. Na wyróżnienia zapracowały: Aleksandra Chara i 
Michalina Wieczorek, kwalifikacją do wystawy uhonorowano Ame-
lię Oleszek. Uczestnicy konkursu mogli przygotować prace dotyczą-
ce rodzin i dzieci w obozowej rzeczywistości, narysować ilustrację do 
wspomnień Bogdana Bartnikowskiego zawartych w książce „Dzie-
ciństwo w pasiakach” lub zaprezentować współczesne obrazy znie-
wolenia dzieci. Uczennice ONZ wykonały prace w grafice wektoro-
wej. Przygotowały je pod kierunkiem Anny Dobraczyńskiej, nauczy-
ciela grafiki komputerowej. 

JÓZEFÓW   KONKURS NA PALMĘ I STROIK. 
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ogłasza konkurs na Palmę i Stro-
ik Wielkanocny. Jest on adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych, pensjonariuszy warsztatów terapii zajęciowej i środo-
wiskowych domów pomocy. Organizatorzy nie ograniczają inwencji 
twórczej i czekają na oryginalne pomysły konkursowiczów. Prace na-
leży złożyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie do 22 marca br. 
Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwi-
sko autora pracy, klasę i nazwę szkoły.Jury oceni prace i przyzna na-
grody. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 26 marca o godz. 10. 
na stronie www.jozefowmok.pl

OBSZA   ODCZYTAJ WODOMIERZ. Ze 
względu na sytuację epidemiczną miejscowy Zakład Gospodarki 
Komunalnej przypomina, że nie prowadzi odczytów wodomierzy 
przez własnych pracowników i prosi mieszkańców gminy, by zrobi-
li to sami, a dane przekazali telefonicznie lub przez Internet. Telefo-
nicznie informacje można przekazywać pod numery: 84 689 10 02, 
84 689 10 17 i 84 689 10 45 wewnętrzny 41, w dni robocze między 
7.30 a 15.30. Można to zrobić także wysyłając SMS lub MMS ze 
zdjęciem wodomierza pod numery: 605 838 999, 514 291 670 i 513 
011 535, wpisując w treści imię, nazwisko i adres albo mailowo na 
adres: zgk@obsza.pl. Informacje trzeba przekazać najpóźniej do 10 
marca. Odbiorcom, którzy nie dopełnią tego obowiązku, ZGK na-
liczy średnie zużycie na podstawie poprzednich okresów rozlicze-
niowych bez możliwości skorygowania rachunku. Faktury za wodę 
można opłacać bezpośrednio na konto ZGK w banku, urzędzie pocz-
towym lub przez Internet.

TARNOGRÓD   PODZIELILI SIĘ KRWIĄ. W tym-
czasowej siedzibie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 7 marca odbyła 
się terenowa akcja poboru krwi. Zgłosiło się 29 osób, krew oddało 25 
(ponad 10 litrów). Akcję wspólnie z miejscowymi krwiodawcami zor-
ganizowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Lublinie. W organizację wydarzenia zaangażował się także Klub Ko-
biet Aktywnych z Tarnogrodu.

R e k l a m a

Zuzia Petryk.

R ząd przyjął (we wtorek, 9 mar-
ca) projekt nowelizacji ustawy 
o przedłużeniu do 2026 r. za-

kazu sprzedaży nieruchomości Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu.

Ustawowy okres, na jaki wstrzy-
mano sprzedaż nieruchomości, wcho-
dzących w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, mija z końcem 
kwietnia. Rząd chce go przedłużyć. 

Od 2016 r. podstawowym sposo-
bem zagospodarowania państwowej 
ziemi jest dzierżawa – bardzo popu-
larna wśród rolników indywidualnych, 
bo gospodarzenie na takich nierucho-
mościach nie wymaga dużych, jedno-
razowych nakładów finansowych. Na 
koniec sierpnia ub. roku – z ponad 1,3 
mln ha, które pozostawały w ZWRS, 
w dzierżawie było ok. 1 mln ha.

Blokada możliwości zakupu pań-
stwowej ziemi (za wyjątkiem gruntów 
rolnych o powierzchni do 2 ha oraz nie-

ruchomości przeznaczonych na cele 
nierolnicze, np. pod obiekty przemy-
słowe, sportowe, mieszkaniowe; w wy-
jątkowych przypadkach minister rol-
nictwa może wydać zgodę na sprze-
daż nieruchomości innych niż wyżej 
wymienione) wg autorów projektu 
zapobiegła podwyżkom cen, a także 
wykupywaniu nieruchomości rolnych 
przez podmioty, które nie gwarantowa-
ły – zgodnego z interesem społecznym 
– wykorzystania ziemi na cele rolnicze.

W najnowszym projekcie dopre-
cyzowano, że dyrektor generalny Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
będzie musiał wskazać we wniosku 
o wyrażenie przez ministra rolnictwa 
zgody na sprzedaż państwowej ziemi, 
jakie względy społeczno-gospodarcze 
uzasadniają tę sprzedaż.

Przedłużone prawo ma wejść w 
życie 1 maja.

 mm
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 KONKURS NA RYMOWANKĘ. Placówka Terenowa KRUS 
w Hrubieszowie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkur-
sie dla Dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rol-
nym.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których 
przynajmniej jedno z rodziców albo opiekun prawny są ubezpieczeni 
w KRUS. Zadanie polega na ułożeniu rymowanki promującej prawi-
dłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na te-
renie gospodarstwa rolnego. Konkurs trwa do 9 kwietnia br. Regula-
min konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

 DZIEŃ OTWARTY INACZEJ. Corocznie na przełomie lute-
go i marca Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie otwierała drzwi 
dla rodziców i dzieci przyszłych klas pierwszych pragnących zapo-
znać się z ofertą edukacyjną szkoły. W tym roku z racji panujących 
obostrzeń Dzień Otwarty wygląda inaczej. Nauczyciele i uczniowie 
zapraszają do obejrzenia filmiku prezentującego placówkę. Można 
go obejrzę na: https://sp3-hrubieszow.pl/index.php/12-aktualnosci-
sp/2067-zapraszamy

MIRCZE   TRADYCJE WIELKANOCNE. Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu zapra-
szają do udziału w konkursie „Tradycje Wielkanocne”. Konkurs skie-
rowany jest do wszystkich mieszkańców i kół gospodyń z terenu gmi-
ny Mircze. Prace oceniane będą w czterech kategoriach: pisanka wiel-
kanocna tradycyjna, nowoczesna, palma tradycyjna oraz nowoczesna. 
Ostateczny termin nadesłania lub dostarczenia prac to 22 marca, godz. 
15.30 (w przypadku  przesłanych pocztą decyduje data dostarczenia). 
Szczegóły konkursu na stronie: www.gokmircze.pl 

WOŁAJOWICE  BYĆ KOBIETĄ... Mieszkanki gminy 
Hrubieszów mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Być ko-
bietą...” organizowanym przez miejscowy ośrodek kultury i wygrać 
karty podarunkowe do jednej z hrubieszowskich drogerii. Zadaniem 
pań zainteresowanych zabawą jest wykonanie zdjęcia, które pokaże co 
według autorki oznacza być kobietą w 21. wieku. Fotografię z ewen-
tualnym krótkim komentarzem trzeba wstawić pod postem, dotyczą-
cym konkursu, zamieszczonym na profilu Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach na Facebook’u. Konkur-
sowe propozycje można zamieszczać do 12 marca do godz. 24. Zgło-
szenia oceni męskie jury, które przyzna nagrody za trzy najciekawsze 
zdjęcia. Laureatki, które zdobędą karty podarunkowe wartości od 50 
do 150 zł, będą je mogły odebrać w ośrodku kultury, a zrealizować 
między 15 a 31 marca.

POTOK GÓRNY  PODZIEL SIĘ KRWIĄ. Akcja po-
boru krwi odbędzie się 14 marca w Szyszkowie (gm. Potok Górny). 
Wszyscy chętni mogą się zgłaszać do OSP w tej miejscowości w godz. 
9-13. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 
lat, która waży minimum 50 kg. Krew pełna może być pobierana nie 
częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w 
roku od kobiet. Przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza 
niż 8 tygodni.

 JUBILEUSZOWY KONKURS WIELKANOCNY. Młodzi 
mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą zgłaszać prace do tegoroczne-
go konkursu plastycznego „Wielkanoc w tradycji polskiej”. Zgodnie 
z regulaminem artystycznej rywalizacji, która jest organizowana po 
raz dziesiąty, prace powinny nawiązywać do obrzędów i zwyczajów, 
dotyczących np. Niedzieli Palmowej, święcenia pokarmów, rezurekcji 
czy śmigusa-dyngusa. Propozycje mogą składać uczniowie szkół pod-
stawowych, którzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych 
klas: I-III, IV-VI i VII–VIII. Prace trzeba przesłać do 19 marca na ad-
res: Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Sienni-
cy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna. Wyniki zostaną ogłoszone 25 
marca, dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nu-
merem: 82 577 06 25, a pełny regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie: www.gck.p9.pl.

 WYSTERYLIZUJ PSA I KOTA. Od 4 marca w Krasnymsta-
wie trwają bezpłatne zabiegi sterylizacji psów i kotów. Liczba zabie-
gów jest ograniczona, więc warto się pospieszyć. W sumie wysteryli-
zowane mają być 72 suczki i 72 kocice. Zabiegi przeprowadzane są w 
krasnostawskich przychodniach. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w straży miejskiej: 82 576 21 57 (w. 132, 134) lub pod nr  604 
804 755.Projekt finansowany jest z funduszy budżetu obywatelskie-
go – jego pomysłodawcą jest Fundacja Viva. 

 „MIŁOSNA PUŁAPKA”.  14 marca o godz. 17. w Krasnostaw-
skim Domu Kultury, po długiej przerwie, odbędzie się spektakl teatral-
ny. Będzie można obejrzeć komedię romantyczną „Miłosna pułapka” 
w gwiazdorskiej obsadzie. W spektaklu wystąpią: Adrianna Biedrzyń-
ska, Mikołaj Krawczyk, Artur Dziurman i Alicja Kwiatkowska. Bilety 
w cenie 40 zł (50 zł w dniu koncertu, 35 zł Karta Dużej Rodziny) do 
nabycia w kasie KDK oraz online na www.bilety.krasnystaw.pl i www.
kupbilecik.pl. Obowiązuje reżim sanitarny.

W połowie grudnia zeszłego 
roku na Policję zadzwo-
nił kierowca busa, który 

poinformował, że podczas posto-
ju w miejscowości Sarny w powie-
cie ryckim na krajowej „17” został 
napadnięty. 

Nieznany mężczyzna obez-
władnił go gazem łzawiącym, za-
brał kluczyki i odjechał busem, 
wyładowanym maseczkami chirur-
gicznymi. Policjanci z Ryk natych-
miast wszczęli poszukiwania, ale 
bandzior, samochód i towar – jak-
by zapadli się pod ziemię.

Z każdym dniem śledztwa funk-
cjonariusze nabierali natomiast co-
raz więcej wątpliwości czy rozbój 
faktycznie miał miejsce. W koń-
cu nabrali pewności, że kierow-
ca kłamał.

Okazało się, że sprawa miała 
swój początek wiosną zeszłego roku, 
gdy zaczęła się pandemia.

Wtedy dwóch mieszkańców Lu-
blina, 34- i 38-latek postanawiało za-

D wa przystanki autobusowe 
zostały uszkodzone w po-
wiecie tomaszowskim. W Je-

zierni stał za tym nietrzeźwy 32-la-
tek z gm. Lubycza Król., a w Pola-
nówce nie wiadomo kto.

Policja poszukuje świadków 
oraz osób, które wiedzą coś na temat 
uszkodzenia przystanku autobuso-
wego, do którego doszło we piątek, 
26 lutego między godz. 9 a 10 w Po-
lanówce (gm. Krynice). Przystanek 
został najprawdopodobniej uszko-
dzony przez duży pojazd, bo wiata 
złożyła się niczym domek z kart. Kto 
wie cokolwiek na ten temat, proszo-
ny jest o kontakt z Policją w Toma-
szowie Lubelskim, ul. Żeromskiego 
4, tel. 47 815 4240, 47 815 4210, 47 
815 4246 lub 997.

O drugim ze zdarzeń 1 marca funk-
cjonariuszy z tomaszowskiej komen-

robić, inwestując ponad 400 tys. zł w 
maseczki chirurgiczne. Przewidując 
wzrost cen przetrzymali towar. Tym-
czasem maseczki staniały. Panowie 
rozmyślając nad sposobem odrobie-
nia strat, wpadli na pomysł wyłudze-
nia pieniędzy od ubezpieczyciela to-
waru: uznali, że najlepiej będzie za-
aranżować napad.

Pomógł im 40-letni 
znajomy, który zaanga-
żował znajomą. 50-let-
nia mieszkanka powia-
tu łęczyńskiego przekaza-
ła im samochód dostaw-
czy, a następnie ubezpie-
czyła transport. Lublinia-
nie wynajęli też kierowcę 
busa, napastnika i męż-
czyznę, który po fikcyj-
nym zdarzeniu odprowa-
dził samochód dostawczy 
do dziupli. A potem już 
tylko oczekiwali na wypła-
tę ponad 400 tys. zł.

Całej siódemce przed-
stawiono zarzuty składania fałszywych 
zeznań i zawiadomienia o niepopełnio-
nym przestępstwie. Zarzucono im też 
próbę wyłudzenia odszkodowania oraz 
utrudniania postępowania karnego. Gro-
zi za to do 8 lat więzienia. 

Na poczet przyszłych kar zabez-
pieczono ich nieruchomości, o war-
tości prawie 50 tys. zł. mm

dy poinformował kierowca, który je-
chał z Jezierni do Tomaszowa Lubel-
skiego. Najpierw zauważył zniszczo-
ny przystanek, a kilkaset metrów da-
lej – uszkodzony samochód. Zatrzymał 
się, by sprawdzić czy kierowcy nic się 
nie stało. Ten chwiejnym krokiem wy-
szedł ze skody, znów wsiadł i odjechał. 

Policjanci znaleźli skodę nieda-
leko – znów stała na poboczu. 32-let-
ni kierowca miał ponad 3 prom. alko-
holu w wydychanym powietrzu. Roz-
bity samochód został odholowany na 
parking strzeżony, a mieszkańcowi 
gm. Lubycza Królewska zatrzyma-
no prawo jazdy i odwieziono go do 
szpitala. Postawiono mu zarzut za 
jazdę w stanie nietrzeźwości, za co 
grożą m.in. 2 lata pozbawienia wol-
ności i nawet 15-letni zakaz kiero-
wania pojazdami.  

jn, mm

Przystanek w Polanówce złożył się niczym domek z kart.  Fot. Policja

2 m a r c a  p r z e d 
godz. 14 doszło 
do pożaru. Wydo-

bywający się dym z pod-
dasza suszarni zauwa-
żył jeden z pracowni-
ków tartaku. Zawiado-
mił służby ratunkowe. 

Suszarnia zasila-
na była stojącym na ze-
wnątrz piecem, który 
wentylatorami poda-
wał ciepłe powietrze. 
Ogniem został objęty 
murowany budynek su-
szarni, gdzie znajdowa-

O -
-

-

-

mp

ły się bukowe deski. Pożar gasiły 3 
zastępy zawodowych strażaków oraz 
druhowie z sześciu OSP. Istniało za-
grożenie, że ogień przeniesie się na 
inne budynki m.in. stolarnię.

Spaliła się część desek, zniszczo-
ny został również dach oraz strop 
budynku. Pożar prawdopodobnie 
spowodowała wada pieca suszarni. 
Straty oszacowano na ok. 200 tys. zł.

mp

Pożar prawdopodobnie spowo-
dowała wada pieca suszarni.

Mężczyźni zainwestowali w maseczki 400 tys. zł. 
Fot. pixabay.com
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S koda jechała w stronę Zamo-
ścia. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że kie-

rowca zamierzał ominąć audi, które 
zatrzymało się, aby skręcić w lewo. 

Podczas tego manewru kierują-
cy skodą zjechał na prawe pobocze, 

wpadł w poślizg, stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał na przeciw-
ny pas ruchu, gdzie zderzył się czo-
łowo z dostawczym iveco.

Kierujący skodą 39-latek z gmi-
ny Izbica i jego trzej pasażerowie w 
wieku 30, 35 i 46 lat trafili do szpi-

tali. 30-latek, którego stan był po-
ważniejszy, został przetransporto-
wany helikopterem. Kierujący sko-
dą i kierowca iveco, 40-latek z Kra-
snegostawu, byli trzeźwi.

Do wypadku doszło 1 marca 
przed godz. 14.  mp

Skoda czołowo zderzyła się z dostawczym iveco.  Fot. Policja 

D o zdarzenia doszło 3 marca 
przed godz. 18 w Tarnawie 
Małej (gm. Turobin). 

Sarna wybiegła wprost pod koła 
auta prowadzonego przez 42-let-
niego mieszkańca Lublina. Zwierzę 
wpadło przez szybę uderzając kie-
rowcę i zatrzymało się w bagażni-
ku. Poważnie ranny mężczyzna sam 
zdołał wezwać pomoc. 42-latek zo-
stał przetransportowany do szpitala. 
Był trzeźwy. Zwierzę nie przeżyło.

 mp

D o policjantów z Krasnobro-
du zgłosiła się 56-latka z gm. 
Adamów. Prosiła o pomoc. 

Mówiła, że jej mąż pod wpływem 
alkoholu awanturuje się, wyzywa ją, 
poniża, krytykuje i wygania z domu. 
Dochodziło też do szarpanin i bicia 
kobiety. 56-latka powiedziała „dość” 
właśnie po jednej z takich awantur.

Zdaniem policjantów z Krasnego-
stawu audi jechało za szybko. Z 
tego powodu kierowca stracił pa-

nowanie nad autem, uderzył w słup, od-
bił się od niego i zderzył z fordem.

Do tego zdarzenia doszło wieczo-
rem, 26 lutego w Izbicy. Gdy na miejsce 
przyjechali policjanci koło audi stało czte-

rech mężczyzn. Mieli w organizmach od 
0,6 do 2,5 promila alkoholu. Żaden nie 
przyznawał się do kierowania. Fordem 
podróżowały trzy osoby. Na szczęście ni-
komu nic się nie stało. 

– Policjanci ustalili, że samochodem 
kierował 25-letni mieszkaniec Krasnego-
stawu, który miał prawie 0,6 promila al-
koholu w organizmie. Mężczyzna nie po-
siada uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi –poinformowa-
ła mł. asp. Jolanta Babicz z KPP w Kra-
snymstawie.

25-latek usłyszał zarzut kierowania 
w stanie nietrzeźwo-
ści. Grozi mu do 2 lat 
więzienia. Będzie też 
odpowiadał za spo-
wodowanie niebez-
pieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz pro-
wadzenie pojazdu bez 
wymaganych upraw-
nień. jn

Zwierzę wpadło przez szybę uderzając kierowcę 
i zatrzymało się w bagażniku.  Fot. Policja

Mieszkanka gm. Komarów Osada kupi-
ła wnuczce quada. Połakomił się na nie-
go złodziej. Zgłoszenie o kradzieży po-
licjanci przyjęli na początku lutego. Po 
kilku tygodniach ustalili, że mógł stać 
za tym 32-latek z gm. Tyszowce. Trop 
okazał się trafny. Na posesji mężczyzny 
policjanci odnaleźli skradzionego czte-
rokołowca. Maszyna wkrótce wróci do 
właścicielki, a podejrzany usłyszy za-
rzut kradzieży. Za kradzież grozi do 5 
lat więzienia. jn, fot. Policja

Na początku nie było wiadomo, kto kie-
rował.  Fot. Policja

Mężczyzna trafił do policyjnego 
aresztu. Ale na tym nie koniec, bo 
funkcjonariusze znaleźli w pomiesz-
czeniach gospodarczych aparaturę 
do domowej produkcji alkoholu, dwa 
120-litrowe pojemniki z „zacierem” 
oraz dwie 10-litrowe drewniane becz-
ki z gotowym już bimbrem. 

56-latek usłyszał dwa prokura-
torskie zarzuty – znęcania się psy-
chicznego i fizycznego nad osobą 
najbliższą oraz nielegalnego wytwa-
rzania alkoholu. Mężczyzna został 
objęty policyjnym dozorem. Ma też 
zakaz zbliżania się do żony i musi 
opuścić dom.  

 jn

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
Zamość, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Tel. 535-997-900
www.mayksdevelopment.pl        biuro@mayks.pl

Stylowe domy typu 
„Bliźniak” 

Pierwsze dwa domy 
odbiór w listopadzie 2020 r.
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03608J0

R e k l a m a

R e k l a m a

 KTO DOSTAŁ NAGRODĘ OD POLICJANTÓW? Komen-
da Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim podsumowała kon-
kurs plastyczny dla pierwszoklasistów „Bezpieczna zima”. Zadanie 
konkursowe polegało na przygotowaniu pracy z wykorzystaniem róż-
nych technik, poruszającej tematykę promującą bezpieczny sposób 
spędzania czasu wolnego podczas zimy. Pierwsze miejsce zajęła Aga-
ta Chmielewska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Łasz-
czowie. Ponadto wyróżniono trzy prace: Zuzanny Posikatej z Zespo-
łu Szkolno-|Przedszkolnego w Bełżcu, Nikoli Gawędy ze Szkoły Pod-
stawowej w Sabaudii i Kacpra Kudełki z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Michalowie.

 TURNIEJ BRYDŻOWY. Otwarty turniej par w brydżu sporto-
wym odbędzie się 14 marca o godzinie 10. w zajeździe Biesiada w To-
maszowie Lubelskim. Patronat nad imprezą objęli: wicestarosta Jaro-
sław Korzeń i burmistrz Wojciech Żukowski. Wydarzenie organizują 
miasto, powiat i Tomaszowski.

 WIOSENNE PRZEBUDZENIE. Tomaszowski Dom Kultury 
organizuje Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiosenne przebudze-
nie”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 
VII-VIII) i średnich oraz osób dorosłych. Każdy uczestnik prezentuje 
dowolny utwór literacki – wiersz lub prozę. Czas trwania prezentacji 
nie może przekroczyć 5 min. Recytatorzy muszą przesłać filmiki z na-
graniem wybranego tekstu na adres: tomaszowskidomkultury@gmail.
com do 31 marca br. Trzeba również dołączyć kartę uczestnika (druk 
znajduje się na stronie TDK). Wyniki konkursu zostaną umieszczo-
ne na stronie TDK 15 kwietnia br. 
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BEŁŻEC   PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ. 
Wójt gminy Bełżec Andrzej Adamek i skarbnik Jolanta Malec pod-
pisali 4 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dwie umowy 
na dofinansowanie ze środków unijnych budowy kanalizacji. W ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 sa-
morząd dostanie fundusze na zadania: „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej z przyłączami w miejscowości Chyże – Etap I” (wartość in-
westycji to ponad 2,8 mln zł, dofinansowanie – prawie 1,5 mln zł) i 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szalenik – Ko-
lonia, Gmina Bełżec” (wartość całkowita inwestycji to przeszło 980 
tys. zł, dofinansowania – 507 tys. zł). 

 PASJA ON-LINE.  Tegoroczny Przegląd Pieśni Pasyjnej w Bełż-
cu odbędzie się w formie online. Regulamin oraz karta zgłoszenia do-
stępne są na stronie GOK. Soliści, zespoły wokalne i chóry przygo-
towują jeden utwór, który trzeba nagrać w formie pliku video i prze-
kazać mailowo. Propozycje można przesyłać na adres: gok.belzec@
gmail.com do 14 marca.

JARCZÓW   BĘDZIE OŚWIETLENIE. Wójt gminy 
Jarczów Tomasz Tyrka podpisał umowę na budowę oświetlenia ulicz-
nego w Korhyniach. Inwestycja obejmuje budowę 15 latarni z nowo-
czesnym oświetleniem typu LED. Koszt tego zadania to 74 tys. zł. Wy-
konawcą jest firma Tom Net.

KRYNICE   PREZENTACJE O BACZYŃSKIM 
OCENIONE. Sześć nagród i osiem wyróżnień przyznało jury konkur-
su za prezentację multimedialną „Krzysztof Kamil Baczyński – tro-
py historii w 100. rocznicę urodzin poety”, który zorganizowała Bi-
blioteka Publiczna Gminy Krynice i jej filia w Hucie Dzierążyńskiej. 
Jedyne wyróżnienia dla autorów z klas I-III jurorzy przyznali Micha-
łowi Adamczukowi. Spośród uczniów klas IV-VI pierwszą nagrodę 
zdobyła Magdalena Jasińska, drugą Szymon Saputa, trzecią Maciej 
Buczak, a na wyróżnienie zasłużył Szymon Adamczuk. W kategorii 
prac przygotowanych przez uczniów najstarszych klas, jurorom naj-
bardziej spodobała się propozycja Kamila Sagana. Drugą nagrodę od-
bierze Dominika Hacia, a trzecią Paulina Pejda. W tej grupie auto-
rów jury przyznało również sześć wyróżnień, które otrzymają: Mate-
usz Czarnecki, Katarzyna Ciećko, Zuzanna Kołodziej, Bartosz Sem-
czuk, Aleksandra Fus oraz Michał Bzikot, jako jedyny przedstawiciel 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Dzierążyńskiej. Wszyscy 
pozostali uczą się w SP Krynice.

LUBYCZA KRÓLEWSKA  NOWY RADNY ZAPRZY-
SIĘŻONY. Jerzy Lipczewski został nowym członkiem Rady Miejskiej 
w Lubyczy Król. Zastąpił Ewę Fedynę, która zrezygnowała z tej funk-
cji. Był jedynym zgłoszonym na jej miejsce kandydatem, więc nie prze-
prowadzano wyborów. Na radnego został zaprzysiężony podczas XXIV 
Sesji Rady Miejskiej, 24 lutego. Zaświadczenie o wyborze wręczył mu 
przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, Artur Sawiak.

ŁASZCZÓWKA  SĄ PIENIĄDZE NA WODOCIĄG. 
Marzena Czubaj-Gancarz, wójt gminy Tomaszów Lub., podpisała w 
Lublinie umowę o dofinansowanie budowy wodociągu w Łaszczów-
ce. Wartość dofinansowania, jakie gmina otrzymała, to 845 tys. zł.

RACHANIE   W ZIMOWEJ SZACIE. Gminny Ośro-
dek Kultury w Rachaniach ogłosił wyniki konkursu fotograficznego „Gmi-
na Rachanie w zimowej szacie”. Prace nadesłało wiele osób. Jury wybra-
ło trzy najlepsze zdjęcia, po jednym z każdej kategorii wiekowej. W kate-
gorii kl. IV-VIII szkół podstawowych wygrała Zuzanna Iskierka. Wśród 
uczniów szkół średnich najładniejszą fotkę zrobiła Natalia Rechul (uczen-
nica I LO w Zamościu), a w gronie dorosłych – Leszek Truś. Spośród 
zdjęć zwycięzców zostało wybrane jedno, które zostanie zamieszczone 
na okładce informatora „Z życia gminy”. To fotografia wykonana przez 
Natalię Rechul, przedstawiające drogę obok lasu, a na uboczu mały, drew-
niany domek. Nastolatka zdjęcie zrobiła w swojej rodzinnej Pawłówce.

TELATYN   GOŚCIE U WÓJTA. Wójta Telatyna 
Dariusza Kozłowskiego odwiedzili uczniowie kl. III SP oraz… miś. 
Uczniowie pod opieką Janiny Tuckiej uczestniczą w Ogólnopolskim 
Projekcie klas I-III „Misiowe Podróże Po Polsce”. W tego ramach pro-
jektu jeden z misiów – Miś Klara, odwiedził Telatyn. Podczas podró-
ży po gminie  poznał najpiękniejsze jej zakątki.

Sprawa oszustw podatko-
wych, dokonywanych dzię-
ki fałszywemu obrotowi pa-

nelami fotowoltaicznymi, która 
wyszła na jaw w Zamościu, zata-
cza coraz szersze kręgi. Pod ko-
niec lutego aresztowano kolejnych 
10 osób. Kwota oszustw podatko-
wych w tej sprawie szacowana jest 
na ok. 1 miliard złotych. 

23 lutego, na polecenie Pro-
kuratury Regionalnej w Lublinie, 
funkcjonariusze Centralnego Biu-
ra Śledczego Policji, lubelskiej De-

legatury Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej aresztowali 10 
osób, podejrzewanych o to, że były 
zamieszane w sprawę zorganizo-
wanej grupy przestępczej, zajmu-
jącej się wyłudzeniami VAT i pra-
niem brudnych pieniędzy.

Siedmiu spośród zatrzymanych 
podejrzewanych jest o udział w 
tzw. karuzeli VAT, polegającej na 
fikcyjnym obrocie panelami foto-
woltaicznymi. Mechanizm pole-
gał na tym, że firmy za pomocą 
poświadczających nieprawdę fak-
tur VAT oraz towarzyszących im 
przelewów bankowych – dokony-
wały pozorowanych transakcji kup-
na lub sprzedaży paneli. Następ-

nie sprawcy ubiegali się o zwrot 
tak naprawdę nienależnego im po-
datku VAT.

Zatrzymanym postawiono za-
rzuty udziału w zorganizowanej 
grupie przestępczej, wyłudzania 
nienależnych zwrotów podatku 
VAT sięga 35 mln zł. 

Trzem z dziesiątki ostatnio za-
trzymanych prokuratura zarzu-
ca natomiast pranie wyłudzonych 
na karuzeli podatkowej pieniędzy: 
mieli za ok. 3 mln zł nabyć pra-
wa wieczystego użytkowania nie-

ruchomości i budynków, pozosta-
łych w wyniku procesu likwidacji 
Huty „Jedność” w Siemianowi-
cach Śląskich.

Jeden z zatrzymanych powią-
zany był z głośnym sopockim klu-
bem Zatoka Sztuki. Według pro-
kuratury, zajmował się rejestracją 
licznych spółek na Cyprze. Miał od-
grywać wiodącą rolę w procederze 
legalizowania pieniędzy.

Na poczet grożących zatrzyma-
nym kar, śledczy zabezpieczyli ma-
jątek, wart 40 mln zł, w tym luksu-
sowe zegarki o wartości 150 tys. zł 
i 200 tys. zł w gotówce. 

W całej sprawie, która począt-
kowo prowadzona była w Prokura-
turze Okręgowej w Zamościu, a po-

tem – razem z awansem prok. Je-
rzego Ziarkiewicza na prokurato-
ra regionalnego – trafiła do Lubli-
na, chodzi o oszustwa sięgające w 
sumie 1 mld zł na handlu panela-
mi fotowoltaicznymi i bejcą ognio-
trwałą ze Słowacji.

Pierwszych zatrzymań w tej 
sprawie dokonano w lutym 2017 r. 
Zarzuty dotychczas postawiono 261 
osobom, a  wartość zabezpieczeń 
majątkowych opiewa na ponad 100 
mln zł. Jak informuje PR w Lublinie, 
materiał dowodowy w tej sprawie to 
230 tomów akt głównych oraz po-
nad 600 tomów załączników.

Niewiele mniejsza: 300 tomów 
akt, 50 podejrzanych – jest druga 
sprawa wyłudzeń VAT, która także 
rozpoczęta została w PO w Zamo-
ściu, a potem przeniesiono ją, wraz 
z awansem prok. Bartosza Wójci-
ka na stanowisko szefa  wydziału, 
zajmującego się przestępczością 
skarbową, do PR w Lublinie. Ma 
pięć wątków (tzw. karuzel) i doty-
czy fikcyjnego handlu elektroniką, 
sprowadzaną z Finlandii, Włoch i 
Słowacji, a także m.in. kawą.

W sprawy te, jak podejrzewa-
ją śledczy, zaangażowanych było 
kilka osób z naszego regonu. Np. 
w obydwu przewija się nazwisko 
małżonków C. z Hrubieszowa. 
Mąż, który w tym mieście prowa-
dził działalność gospodarczą, w 
latach 2012-2014, zdaniem śled-
czych – uczestniczył w procede-
rze wyłudzenia ponad 38 mln zł. 
Jego żona miała się zajmować pra-
niem wyłudzonych pieniędzy: mąż 
w latach 2014-2016 przekazał jej 
w tym celu ponad 750 tys. zł tytu-
łem darowizn.

J., inna para małżonków z tego 
samego miasta, miała uczestniczyć 
w karuzeli, dotyczącej handlu elek-
troniką w l. 2012-2019. Mieli wy-
stawiać fikcyjne faktury na towar, 
wart kilka milionów zł. mm

Siedmiu spośród zatrzymanych podejrzewanych jest o udział w tzw. karuzeli VAT. 
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K ilka tygodni temu policjanci 
ze Szczebrzeszyna otrzyma-
li zgłoszenie o kradzieży pie-

niędzy i karty bankomatowej.
63-letni mieszkaniec gminy Szcze-

brzeszyn przebierał się po pracy w po-

mieszczeniu gospodarczym. Portfel 
zostawił w kieszeni spodni roboczych. 
Były w nim 2 tys. zł, karta bankoma-
towa oraz zapisany na kartce numer 
PIN... Następnego dnia po kradzieży 
mężczyzna chciał unieważnić kartę w 

banku, ale dowiedział się, że ktoś wy-
płacił już z bankomatu 6 tys. zł.

Złodziejem okazał się 19-letni 
mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. 
7 marca usłyszał dwa zarzuty: kra-
dzieży pieniędzy i karty bankoma-
towej oraz kradzieży z włamaniem 
na konto bankowe. O losie 19-lat-
ka zdecyduje sąd. Grozi mu do 10 
lat więzienia. mp

WWW
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Zamość, ul. Strefowa 10, tel. 84 616 80 60 wew. 220
           Zawada, 47 k/Zamościa, tel. 84 616 80 60 wew. 123

www.meblepolskie.com

NOWY ZAKŁAD PRODUKCYJNY 

Wszyscy chętni proszeni są do składania CV z oznaczeniem stanowiska, na które się aplikuje na adres: 
kadry@meblepolskie.com lub kadry.zam@meblepolskie.com

Stabilne zatrudnienie na lata!

Posiadasz doświadczenie w szyciu?

03074J0

PROPONUJEMY:
– Możliwość zostania pracownikiem miesiąca 

nagroda 500 zł netto
– Grupowe ubezpieczenie na życie
– Nagroda Szefa – trzynasta pensja
– 10% rabatu na produkty zakupione w firmowym sklepie

– 8% nagroda miesięczna do pensji
Zadzwoń, przyjdź, zobacz. 
To nic nie kosztuję, możesz tylko zyskać!

– Gwarantujemy 3500 zł brutto (2,5 tys. netto)
– Komfortowe warunki pracy w klimatyzowanej szwalni
– Lekkie, proste szycie długich odcinków na maszynach Juki

Przyuczamy do zawodu

Zapewniamy transport pracowników
trasa Krasnystaw - Zamość - Krasnystaw

(dowolny przystanek)

R e k l a m a

Poziom wody na Wieprzu, 
Bugu jest wysoki, ale poma-
łu się stabilizuje. A jeszcze 

kilka dni temu było niebezpiecznie 
i doszło do lokalnych podtopień. 
Woda na szczęście nie przedostała 
się na tereny zamieszkałe – ucierpia-
ły głównie łąki i nieużytki. 

Z danych Krajowego Instytu-
tu Meteorologii wynika, że Wieprz 
w naszym rejonie przekroczył stan 
ostrzegawczy jedynie w Krasnymsta-
wie. 9 marca było 432 cm, czyli 12 
cm powyżej progu ostrzegawczego.

– Ważne jest jednak, że nie 
odnotowaliśmy żadnych podto-
pień a woda pomału zaczęła opa-
dać – podkreśla kpt. Kamil Bere-
za, dowódca Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w krasnostawskiej 
straży pożarnej. 

W większości in-
nych punktów kon-
trolnych stan wody w 
Wieprzu jest co praw-
da wysoki, ale do sta-
nu ostrzegawczego 
sporo brakuje. Bug 
poczyna sobie trochę 
śmielej: we wtorek 
stan ostrzegawczy zo-
stał przekroczony w 
Kryłowie i Strzyżo-
wie: kolejno o 48 i 50 
cm. Do tego wody w 
ostatnich dniach przy-
było, więc jest ryzykowanie. Woda zala-
ła jednak do tej pory tereny niezamiesz-
kałe.  – Podobnie sytuacja wyglądała w 
Hrubieszowie, ucierpiały łąki i pola. 
Poza tym nie mamy żadnych poważ-
nych podtopień – zapewniają strażacy.

Z powodu roztopów w Hrubie-
szowie od 4 marca jest zamknięta 
ul. Działkowa (odcinek od ul. Za-
mojskiej do ul. Ciesielczuka) zwa-
na w mieście Huczwostradą i sta-
nowiąca popularny skrót dla jadą-
cych w stronę Trzeszczan. Zarząd 
Dróg Powiatowych zdecydował o 
wyłączeniu drogi z użytkowania ze 
względu na ryzyko przelewania się 
przez nią wody. – Podczas ostatniej 
kontroli jezdnia była częściowo za-
lana, ale tylko na krótkim odcinku 
ok. 3 metrów – mówi kpt. Marcin 
Lebiedowicz, rzecznik hrubieszow-
skich strażaków. 

 W powiecie biłgorajskim lekko 
wylała Tanew. Podobnie jak w in-
nych miejscach ucierpiały głównie 
pola i łąki, chociaż w  Osuchach 
woda niebezpiecznie zbliżyła się do 
niektórych gospodarstw. Z kolei w Z powodu roztopów w Hrubieszowie od 4 marca jest zamknięta ul. Działkowa.

pow. tomaszowskim doszło do lo-
kalnego wystąpienia Huczwy na te-
reny zalewowe w Wakijowie koło 
Tyszowiec. 

Zdaniem Jarosława Kowalczy-
ka z Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Lublinie sytuacja 
nie wygląda źle: – Poziom wód w 
większości miejsc ulega obniżeniu, 
na dziś nie mamy stanów alarmo-
wych i poza tymi lokalnymi pod-
topieniami nie wydarzyło się nic 
groźnego. Do tego pokrywy śnie-
gowej zostało już niewiele, więc 
nie powinno być groźnych sytu-
acji – wyjaśnia. 

Wszystko wskazuje na to, że je-
śli utrzymają się wyższe temperatu-
ry w dzień i niskie w nocy, śnieg bę-
dzie topniał wciąż powoli i poważne 
podtopienia nam nie grożą. 

 jn 

W Osuchach woda niebezpiecznie zbliżyła się do niektórych gospodarstw.
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Od początku tygodnia trwa-
ją szczepienia pracowników 
służby zdrowia z grupy 0, któ-

rzy do tej pory się nie zaszczepili. 10 
marca ruszają zapisy dla osób prze-
wlekle chorych. 11 marca – dla naj-
starszej grupy wiekowej z przedzia-
łu 65-69 l.

  Przewlekle chorzy nie 
wszyscy
– W grupie osób przewlekle 

chorych, które będą szczepione od 
15 marca, wyróżniliśmy trzy pod-
stawowe gru-
py. To pacjen-
ci onkologicz-
ni, dializowa-
ni i wentylo-
wani mecha-
nicznie. Do 
grupy 1B do-
łączone zosta-
ły także oso-
by, które cze-
kają na prze-
szczepy oraz 
pacjenci onkologiczni, którzy zosta-
li zdiagnozowani, a jeszcze nie są le-
czeni – powiedział szef kancelarii pre-
miera, Michał Dworczyk.

Niestety, osoby z innymi przewle-
kłymi chorobami takimi, jak cukrzy-
ca, nadciśnienie, otyłość i niewydol-
ność serca, które stanowią – wg ame-
rykańskich badań – dwie trzecie tych, 
którzy trafiają po zakażeniu korona-
wirusem do szpitali – będą musia-
ły poczekać. 

11 marca rozpoczną się trzydnio-
we zapisy na szczepienia dla rocznika 

1952, od 18 do 20 marca będą zapisy-
wane roczniki 1952-1954, a od 22 do 
24 marca – 1952-1956. 22 marca roz-
poczną się szczepienia osób w wieku 
69 l., a w kolejnych dniach –  młod-
szych. 25 marca ruszy ponowna re-
jestracja dla pacjentów w wieku 70 
plus, którzy nie załapali się na wcze-
śniejsze wolne terminy. 

Możliwości rejestracji są czte-
ry: całodobowa infolinia 989, e-
rejestracja dostępna na gov.pl/szcze-
pimysie, SMS na numer 664 908 556 
lub kontakt z własną przychodnią. 

29 marca rozpoczną się szczepie-
nia grupy 1C, a więc wskazanych grup 
zawodowych, m.in. mundurowych.

W ramach wyścigu z mutującym 
niebezpiecznie koronawirusem – by 
zaszczepić jak najszybciej jak najwięk-
szą liczbę osób, zdecydowano o wydłu-
żeniu czasu między dwoma dawkami 
szczepionki. W przypadku preparatu 
Pfizera i Moderny – z 3  do 6 tygodni, 
a AstraZeneca – do 12 tygodni. Zasa-
da ta jednak nie działa wstecz i doty-
czy tylko osób, które przyjmują pierw-
szą dawkę od 8 marca. 

Resort zdrowia zmienił także wy-
tyczne, dotyczące szczepienia ozdro-
wieńców: mają być szczepieni na-
wet po sześciu miesiącach od zacho-
rowania. 

W kraju trwają także dyskusje 
nad możliwością użycia szczepionek 
rosyjskiej i chińskiej. Eksperci (w tym 
unijni) zwracają jednak uwagę, że 
nie zostały dostatecznie przebadane.  

Dat jeszcze nie wyznaczono, ale 
mimo problemów z dostawami, mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski zapo-
wiedział, że do końca wakacji powin-
no być zaszczepione ok. 60-70 proc. 
populacji (21-23 mln osób)., a więc 
wszyscy chętni dorośli Polacy (oko-
ło 1/3 rodaków nie chce szczepion-
ki). Aby to było możliwe, miesięcz-
nie należałoby szczepić ok. 3,6 mln 
osób (dwoma dawkami). Tymczasem 
od początku roku do tej pory w Polsce 
zostało wykonanych 4 004 734 szcze-
pień: 2 570 094 pierwszą i 1 434 640 
drugą dawką.

Rząd spodziewa się jednak, że dzię-
ki wprowadzeniu na rynek nowych 
szczepionek możliwe będzie szczepie-
nia nawet 6 mln osób miesięcznie. Na 
rejestrację już czeka preparat Johnson 
& Johnson; możliwe, że dostaniemy go 
już w kwietniu. Według Dziennika Ga-
zety Prawnej do końca czerwca na pol-
ski rynek firma ta ma dostarczyć 4 mln 
dawek z 16 mln zakontraktowanych (to 
preparat jednodawkowy).

Następna w kolejce do rejestracji 
jest szczepionka firmy Novavax – dla 
nas tym istotniejsza, że jej wytwarza-
niem ma się zająć m.in. jedna z pol-
skich firm. mm, mp

W , z powo- nie
Marek Banach,

 mm, mp

ubelski Oddział NFZ zakoń-
czył kontrolę w Arion Szpita-
le Sp. z o.o. w upadłości ZOZ 

w Biłgoraju. 
Kontrola została wszczęta w 

związku ze skargą starosty biłgoraj-
skiego Andrzeja Szarlipa. Dotyczy-
ła ona prawidłowości realizacji Na-
rodowego Programu Szczepień CO-
VID-19. Chodziło o to, że jednymi 

z wytycznymi

z pierwszych zaszczepionych osób 
byli syndyk masy upadłości Arion 
Szpitale Sp. z o.o. oraz współpracu-
jący z nim prawnicy. Władze powiatu 
miały wątpliwości czy te osoby były 
związane ze szpitalem w Biłgoraju i 
czy w ogóle miały lub mają jakikol-

wiek kontakt z personelem medycz-
nym placówki.

Kontrola została przeprowadzo-
na w lutym. Urzędnicy NFZ spraw-
dzali przede wszystkim organizację 
i sposób udzielania świadczeń opie-
ki zdrowotnej oraz ich dostępność w 
okresie od 2 grudnia 2020 r. do 14 
stycznia 2021 r. Kontrola zakończy-
ła się 26 lutego. 

W raporcie pokontrolnym NFZ 
pozytywnie ocenił zarówno orga-
nizację jak i realizację Narodowe-
go Programu Szczepień. W okresie 
objętym kontrolą zaszczepiono 345 
osób. Nie zutylizowano żadnej daw-
ki szczepionki. NFZ stwierdził, że 
wszystkie osoby zaszczepiono zgod-
nie z obowiązującymi wytycznymi.

 mpKontrolę przeprowadzono w lutym.

 ZUS SZKOLI. Zamojski ZUS zaprasza na internetowe szko-
lenie dla tych, którzy chcą poznać nowe funkcjonalności Platformy 
Usług Elektronicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak onli-
ne: składać wnioski do ZUS, pobierać ważne dla siebie dokumenty, 
korzystać z e-wizyty i zgłosić umowę o dzieło. Będzie również mowa 
o świadczeniach chorobowych dla osób przebywających w kwaran-
tannie lub izolacji. Bezpłatne szkolenie odbędzie się 16 marca przez 
Internet. Początek o godzinie 10. By wziąć w nim udział wystarczy 
urządzenie z dostępem do sieci i przeglądarka internetowa. Osoby, 
które chcą wziąć udział w szkoleniu powinny zgłosić na adres zamo-
scszkolenia@zus.pl przynajmniej dzień wcześniej e-mailem (podać 
datę i temat wybranego wydarzenia, imię i nazwisko oraz dane kon-
taktowe: telefon i adres e-mail). Organizatorzy prześlą uczestnikom 
e-mailem zaproszenie z linkiem dostępu do szkolenia.

 JEST BEZPIECZNIEJ. Na ul. Św. Piątka, w rejonie ul. Orlej w Za-
mościu, działa nowa sygnalizacja świetlna. O inwestycję zabiegali m.in. 
rodzice uczniów SP nr 6 i mieszkańcy osiedla Świętego Piątka. Sygnali-
zacja powstała w wyniku współpracy Zarządu Dróg Grodzkich z Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu, który zakupił ele-
menty sygnalizacji. Jest wzbudzana przyciskiem na żądanie pieszego. Je-
śli sygnalizator nie będzie włączany, samochody będą miały światło zie-
lone przez cały czas. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęsz-
czających do SP nr 6, jak również bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. 

 PALMY I PISANKI. Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie 
i Stowarzyszenie Twórców Ludowych zapraszają do udziału w 44. Kon-
kursie Wielkanocnym. Adresowany jest do osób dorosłych z powiatów: 
biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego 
i zamojskiego. Przedmiotem konkursu są pisanki, palmy oraz plastyka 
obrzędowa związana z Wielkanocą.  Organizatorzy przyjmują wyłącznie 
prace wykonane indywidualnie. Zwycięzcy otrzymają nagrody podczas 
Kiermaszu Wielkanocnego w Zamościu w Niedzielę Palmową, 28 mar-
ca. Prace należy dostarczyć do 19 marca do Muzeum Zamojskiego, ul. 
Ormiańska 26, we wtorki i środy (w godz. 8-16) oraz w czwartki (8-12). 
Szczegóły: tel. 883 375 564 lub 883 375 571; mail: edukacja@muzeum-
zamojskie.pl; Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, tel. 84 639 20 
21; mail: organizacja@zdk.zamosc.pl.

 ZASŁONA W GALERII. W Biurze Wystaw Artystycznych Galerii 
Zamojskiej można oglądać wystawę malarstwa Agnieszki Żak-Biełowej 
„Zasłona”. Ekspozycja prezentowana będzie do końca marca.

 ZDOLNI BIOCHEMICY. Trzech uczniów I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zamościu będzie reprezentować swoją szkołę podczas woje-
wódzkiego etapu Konkursu Biochemicznego. Awans w konkursie zapew-
nili sobie Gabriel Bednarz, Mateusz Detko i Filip Wachowicz, drugokla-
siści I LO. Organizatorem konkursu jest Wydział Biologii i Biotechnolo-
gii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Etap wojewódz-
ki ma się odbyć 26 marca w formie zdalnej.

 MARZYCIELSKA POCZTA. Uczniowie I LO biorą udział w ogól-
nopolskiej akcji wysyłania tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych 
dzieci. Listy można zostawić w bibliotece do 15 marca.

 „DODAJ KSIĄŻCE SKRZYDEŁ”. Książnica Zamojska zapra-
sza do udziału w 4-modułowym kursie online dla rodziców, promującym 
czytelnictwo wśród dzieci. Autorski program „Dodaj książce skrzydeł” 
opracowała Agata Korcz-Rozłowska. Kurs będzie odbywał się w formie 
cotygodniowej dystrybucji materiałów poprzez e-mail oraz cotygodnio-
wej dystrybucji zadań i materiałów poprzez platformę classroom. Zapi-
sy i informacje poprzez e-mail: hi5@gmail.com, na facebookowym pro-
flilu autorki, także na profilu Książnicy Zamojskiej oraz pod nr tel.: 84 
627 11 54 wew. 29.

 WYSTAWA W KSIĄŻNICY. Grupa Twórcza Modern Pictorial Pho-
to (należą do niej członkowie oraz sympatycy Fotoklubu RP) i Galeria Ex 
libris w Zamościu (ul. Kamienna 20), zapraszają do oglądania poplenero-
wej wystawy fotografii „Kluszkowce 2020”. W plenerze uczestniczyło 22 
fotografów z kraju i Czech. Wystawa zorganizowana została w ramach ob-
chodów 25-lecia Fotoklubu RP i 100-lecia Książnicy Zamojskiej. Ekspo-
zycję zorganizował i przygotował Waldemar Siatka, członek Zamojskie-
go Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa jest dostępna do 29 marca br. 

KOMARÓW-OSADA  ZWRÓĆ KSIĄŻKI. Biblioteka Publicz-
na w Komarowie-Osadzie przypomina czytelnikom o zwrocie zaległych 
książek. Zaległości sięgają nawet 2015 r.  Bez pisemnego upomnienia i 
jakichkolwiek konsekwencji książki można zwrócić do 19 marca. Po tym 
terminie można się spodziewać upomnień, które wiążą się nawet z karami 
finansowymi. Każdy może sprawdzić czy nie ma zaległości telefonicznie 
pod numerami: 84 615 32 19 i 516 468 513 lub za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej pod adresem: sokbib@wp.pl. Książki można zwracać 
do biblioteki w dni robocze w godzinach pracy placówki, czyli od 7.30 
do 15.30.

 NA 100-LECIE OSP. Gmina Komarów-Osada ma swoją przed-
stawicielkę w centralnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycz-
nego, organizowanego z okazji 100-lecia Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP. Wśród młodych autorów, którzy mają szanse na nagro-
dy, jest Wiktoria Kwika ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.

Opracowała red. Małgorzata Pytkowska.
W tym tygodniu dyżur pełni red. Joanna Nowicka.
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D la porównania – w przy-
padku podstawowej od-
miany koronawirusa czas 
narażenia na niego, by do-

szło do zakażenia, szacowany jest na 
ok. 15 minut. Brytyjski wariant daje 
też nieco inne objawy. Przez rok pan-
demii przyzwyczailiśmy się do tego, 
że głównym sygnałem rozpoznaw-
czym zakażenia jest utrata węchu 
i smaku – ale w przypadku zaraże-
nia wariantem brytyjskim możemy 
wszystko czuć prawie normalnie. Po-
wodem jest najprawdopodobniej to, 
że znacznie szybciej rozprzestrzenia 
się po organizmie.

Jego najczęstsze objawy to: silny 
ból gardła, kłopoty z przełykaniem, 
bóle mięśni, silne zmęczenie, gorącz-
ka, bóle i zawroty głowy oraz inne 
problemy neurologiczne. Znacznie 
ciężej się go też przechodzi.

 Locdown punktowy  
Trzecia fala koronawirusa idzie 

do nas z województw północno-
wschodnich. Jak bardzo wirus jest 
ekspansywny, pokazują statystyki: 
średnia dobowa zakażeń z ostatnich 
siedmiu dni wynosi 13 047. To naj-
wyższy wynik od 30 listopada ub. 
roku, kiedy wynosiła 13 092. 

W kraju od początku pande-
mii potwierdzono 1,8 mln zakażeń. 
Ponad 200 tys. na Mazowszu i na 
Śląsku, ponad 100 tys. w sześciu 
regionach: na Dolnym Śląsku, w 
Wielkopolsce, Małopolsce, Pomor-
skiem, Kujawsko-Pomorskiem oraz 
Łódzkiem.

Locdown obowiązuje już w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim. 
Zamknięte są tam m.in. galerie han-
dlowe, hotele, baseny, kina i teatry, a 
najmłodsi uczniowie uczą się hybry-
dowo (początkowo wrócili do nauki 
zdalnej). Na Pomorzu locdown za-
cznie obowiązywać od 13 marca. Na 
liście alarmowej są woj. mazowiec-
kie, lubuskie, kujawsko-pomorskie.

Wzrost zakażeń odnotowano też 
w minionym tygodniu wojewódz-
twie lubelskim. Przybyło 2896 no-
wych przypadków (tydzień wcześniej 
2491), zmarło 94 chorych (przed ty-
godniem 106).  

Od początku 
pandemii w wo-
jewództwie lubel-
skim odnotowano 
86 698 zakażeń i 
2910 zgonów.

Na Zamojsz-
czyźnie w minio-
nym tygodniu wy-
kryto koronawirusa 
u 678 mieszkańców. 
To drugie tyle niż 
przed tygodniem 
– 340. Najwięcej 
nowych przypad-
ków było w pow. 
biłgorajskim – 201 
(tydzień wcześniej 
117). W zamojskim 
– 114 (93), Zamo-
ściu – 102 (62), hru-
bieszowskim – 104 
(67), krasnostawskim – 74 (58), toma-
szowskim – 82 (90). W tydzień zmar-
ło 26 mieszkańców naszego regionu.  

Szpitale powoli się zapełniają. Tak-
że w naszym województwie – choć, sta-
tystycznie rzecz ujmując, mamy naj-
niższą w Polsce ilość zakażeń na 100 
tys. mieszkańców: 18,5 (w wojewódz-
twach nadmorskich ten wskaźnik wy-
nosi od 40 do 50). 

Tylko w ciągu ostatniej doby do 
szpitali w kraju przyjęto prawie pół 
tysiąca pacjentów, z czego 69 – pod 
respiratory. Z danych Ministerstwa 
Zdrowia wynika, że dla pacjentów z 
COVID-19 przygotowano ponad 27 
tys. łóżek. We wtorek (9 marca) ho-
spitalizowanych było 18 105 (wol-
nych łóżek pozostaje ponad 9 tys.). 
Pod respiratorem znajdowało się 1 
838 pacjentów (wolne 804). Dla po-
równania tydzień temu, 2 marca, w 
szpitalach przebywało 15 400 pacjen-
tów, a 2 tyg. temu – 13 350.

W województwie mamy 1710 łó-
żek covidowych, zajętych jest 1007 
(przed tygodniem 918). Szpitale dys-
ponują 201 respiratorami, z których 
wykorzystywanych jest 98 (przed ty-
godniem 89). Wojewoda Lech Spraw-
ka mówił podczas ostatniego spotka-
nia z dziennikarzami, że najtrudniej-
sza sytuacja pod względem ilości za-
jętych łóżek jest m.in. w rejonie Bił-
goraja i Zamościa. 

W szpitalu w Biłgoraju, na 33 co-
vidowe łóżka, we wtorek (9 marca) 
wolnych było już tylko kilka, a z 3 re-

spiratorów pracowały 2. W zamojskim 
szpitalu „papieskim” na 70 łóżek – za-
jętych tego dnia było 48. W poniedzia-
łek, 8 marca, w szpitalu w Tomaszowie 
Lub. na 75 covidowych łóżek, wol-
nych było 9.

– Na razie problemów z miejscami 
nie ma, ale nie wiadomo, jak będzie da-
lej. Wzrostu ilości chorych spodziewa-
my się w ciągu najbliższych dwóch ty-
godni. Jeśli nawet sytuacja będzie po-
dobna do tej w listopadzie, powinniśmy 
podołać. Natomiast jeśli będzie gorsza, 
mogą być problemy – ostrzega wicedy-
rektor placówki, Piotr Gozek.

W szpitalu w Hrubieszowie we 
wtorek (9 marca), na 30 łóżek, zaję-
tych było 25. 

Niestety, zagrożeniem jest nie tyl-
ko brytyjska mutacja koronawirusa (na 
szczęście, wg badań, dostępne szcze-
pionki na nią działają). W Czechach, 
gdzie sytuacja jest tak poważna, że bra-
kuje miejsc w szpitalach (do Polski tra-
fiła pierwsza pacjentka stamtąd), a UE 
zdecydowała o wysłaniu tam dodatko-
wych 100 tys. szczepionek – pojawiły 
się już kolejne mutacje: brazylijska, ka-
lifornijska i południowoafrykańska. Są 
równie ekspansywne jak wariant bry-
tyjski, można się więc spodziewać, że 
wkrótce pojawią się też u nas (zresztą, 
w Polsce już odnotowano jeden przy-
padek tego ostatniego).

Jeśli chodzi o wariant brazylijski, 
kilka dni temu opublikowano bada-
nia, z których wynika, że może on ła-
twiej się rozprzestrzeniać i omijać sys-
tem odpornościowy, więc szczepion-

ki są na niego mniej skuteczne. Pro-
ducenci już deklarują modyfikacje w 
preparatach.

Podobnie odmiana brazylijska – 
ona także jest bardziej odporna na 
szczepionki. Z wstępnych badań wy-
nika, że brazylijski wariant jest w 
stanie ukryć się przed przeciwciała-
mi osób, które zostały zaszczepione 
albo przechorowały COVID-19. Jego 
zakaźność wśród osób z już wytwo-
rzonymi przeciwciałami szacuje się 
na ok. 60 proc.

Odmiana kalifornijska z kolei 
wytwarza w ludzkim organizmie 
dwa razy więcej cząstek niż inne 
warianty. Nawet silny układ odpor-
nościowy może więc jej w pewnym 
momencie nie podołać.

Niestety, trzeba się liczyć nawet 
z powstaniem superwirusa: już poja-
wiły się pierwsze doniesienia o mu-
tacjach mutacji: np. mieszance bra-
zylijskiej i południowoafrykańskiej.

Prawda jest taka, że wirus może 
mutować w nieskończoność. Może 
się to dla nas skończyć bardzo źle. Ale 
może też doprowadzić do tego, że ko-
ronawirus stanie się tak niegroźny, jak 
zwykłe przeziębienie – bo na dłuższą 
metę wirusy najczęściej dostosowują 
się do organizmów, w których bytują.

Na świecie wprowadzane są co-
raz większe obostrzenia. Nawet li-
beralna do tej pory Szwecja uznała 
swoją porażkę i zapowiedziała moż-
liwość wprowadzenia lockdownu. 
W Polsce mówi się, że szczyt zacho-
rować nadejdzie na przełomie mar-
ca i kwietnia – a więc w okolicach 
Wielkanocy. W kolejnych wojewódz-
twach wprowadzane są dodatkowe 
obostrzenia.

Z drugiej strony – minister edu-
kacji Przemysław Czarnek optymi-
stycznie sugeruje, że starsi ucznio-
wie mogliby wrócić do szkół po 
Wielkanocy. Jako argument podaje, 
że do tego czasu zaszczepieni będą 
wszyscy nauczyciele: jakby tylko 
oni chodzili do szkół. Tymczasem 
już dawno udowodniono, że ucznio-
wie – zwłaszcza nastoletni – choć ko-
ronawirus na ogół im poważnie nie 
szkodzi – są grupą, która go inten-
sywnie roznosi. Zaniosą go już nie 
dziadkom, którzy są lub wkrótce 
będą zaszczepieni, ale rodzicom, a 
więc osobom z tej grupy wiekowej, 
która obecnie coraz częściej trafia 
do szpitali. mm, mp

Minuta – tyle wystarczy, wg badaczy z Wielkiej Brytanii, 

Do szpitala trafiali głównie seniorzy z chorobami współistnieją-
cymi, ale teraz przywożonych jest to coraz więcej 40- i 50-latków. 

       Minuta – tyle wy-
starczy, wg badaczy z 
Wielkiej Brytanii, aby 

się zarazić brytyjską od-
mianą koronawirusa.
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Rząd przyjął projekt ustawy, 
która pozwoli zlikwidować 
istniejące od 1999 r. Otwar-

te Fundusze Emerytalne. Rewolu-
cja ma ruszyć już w czerwcu.

W OFE fundusze ma groma-
dzonych 15,5 mln obywateli. Śred-
nia z ich oszczędności to blisko 9,7 
tys. zł. W sumie jest to 148 mld zł. 
Co stanie się z pieniędzmi? Decy-
zja, przynajmniej częściowo ma 
należeć do Polaków. Po pierwsze, 
środki zgromadzone w funduszach 
przez osoby, które do październi-
ka 2022 r. osiągną wiek emerytal-
ny zostaną automatycznie przekie-
rowane do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Pozostali będą mo-
gli wybrać czy przekazują pienią-
dze do ZUS czy na tzw. Indywidu-
alne Konta Emerytalne. Na decy-
zję będą mieli czas od 1 czerwca 
do 2 sierpnia, ale deklaracje będą 
składać tylko osoby, które wybio-
rą zakład ubezpieczeń. Jeśli tego 
nie zrobią, środki trafią z automa-
tu do IKE.

Co oznaczają obie drogi? Je-
śli przekażemy pieniądze do ZUS 
będą one liczone do naszej emery-
tury i przekazana ma być cała za-
oszczędzona kwota, ale nie będzie 
możliwości dziedziczenia fundu-
szy. W przypadku IKE będą to pie-
niądze prywatne, czyli będzie moż-
na je dziedziczyć – ale będziemy 
obciążeni tzw. opłatą przekształ-
ceniową. To 15 proc. od zgroma-

dzonej kwoty. Pieniądze mają za-
silić Fundusz Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Rząd uzasadnia, że opła-
ta jest odpowiednikiem „efektyw-
nej stopy opodatkowania emery-
tur wypłacanych z ZUS-u” – czyli 

równoważy się z tym co i tak zo-
stałoby z naszej emerytury odebra-
ne w podatkach (teraz wynoszą 17 
proc. lub 32 proc. – dla osób znaj-
dujących się w II progu podatko-
wym). Krytycy podnoszą, że opła-
ta jest nieuczciwa, bo nie można 
zestawić jej z podatkami, które za-
płacimy w przyszłości – nie mamy 
gwarancji czy system podatkowy 
całkowicie się nie zmieni.

W zależności od tego jaką 
opcję wybiorą Polacy – do Skarbu 
Państwa może – w ramach opłat 
przekształceniowych – wpłynąć 
od 11 do 22 mld zł. Trzeba też pa-
miętać, że pieniędzy zgromadzo-
nych w IKE nie będzie można sko-
rzystać przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. 

OFE istnieją od 1999 r. a już 
w 2011 r. pojawiły się plany ich 
wygaszania. W efekcie, w 2014 
r. doszło do przeniesienia obliga-
cji z OFE do ZUS. Było to ponad 
51 proc. zgromadzonych środków, 
czyli obligacje warte wtedy ponad 
153 mld zł. Co ciekawe, politycy 
będącego wtedy w opozycji Prawa 
i Sprawiedliwości nie zostawili na 
rządzie Donalda Tuska suchej nit-
ki nazywając cała operację oszu-
stwem. Dziś role się odwróciły i 
Platforma Obywatelska nie szczę-
dzi krytyki partii rządzącej.   jn 

Na decyzję będą 
mieli czas od 1 

czerwca do 2 sierpnia, 
ale deklaracje będą 
składać tylko osoby, 
które wybiorą zakład 
ubezpieczeń. Jeśli tego 

nie zrobią, środki trafią 
z automatu do IKE.

T rzynasta emerytura to świad-
czenie, które zostało już wy-
płacone w 2019 i 2020 r. Czter-

nastka jest nowością – prezydent wła-
śnie podpisał ustawę, na mocy której 
zostanie ona przyznana. 

Najbliższa bonusowa emerytura 
zostanie wypłacona jeszcze w kwiet-
niu. Mowa o tzw. trzynastce. W tym 
roku jej wysokość wyniesie 1022,30 zł 
na rękę, czyli tyle ile wynosi minimal-
na emerytura w Polsce (po odjęciu za-
liczki na podatek dochodowy i składki 
zdrowotnej). Co ważne, nikt nie mu-
siał składać o nią wniosku – pienią-
dze dostanie z automatu każdy eme-
ryt. Pozostaje pytanie: kiedy? 

Świadczenie, podobnie jak w 
ubiegłych latach ma być wypłacane 
razem z kwietniowymi emeryturami. 
A te są wypłacane w siedmiu termi-
nach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia mie-
siąca. Jeśli w jeden z tych dni wypa-
dają święta, emerytury powinny wpły-
nąć na konto seniora wcześniej. Tak 
prawdopodobnie będzie w tym roku, 

bo 4 i 5 kwietnia mamy Wielkanoc. 
Jeśli zatem zwykle emeryturę otrzy-
mujemy 1 i 5 kwietnia – tym razem 
dostaniemy ją wcześniej, przed świę-
tami. Niestety, te osoby, których stan 
konta powiększa się 6 kwietnia będą 
musieli poczekać na trzynastkę. Z in-
formacji jakie podaje dziennik „Fakt” 
wynika, że ZUS nie zamierza przy-
spieszać wypłat. 

Trzynastki wypłacane są w iden-
tycznej kwocie dla wszystkich emery-
tów. Inaczej będzie z tzw. czternastka-
mi, czyli kolejnymi bonusowymi eme-
ryturami. Prezydent 8 marca podpisał 
ustawę w tej sprawie. Emerytury zo-
staną wypłacone jeszcze w tym roku, 
w listopadzie. Ich wysokość będzie 
uzależniona od wysokości „zwykłej” 
emerytury. Jeśli ta nie jest wyższa niż 
2,9 tys. zł brutto (ponad 2,4 tys. zł 
netto) – można liczyć na pełną kwo-
tę, czyli – tak jak w przypadku trzy-
nastki – 1022,30 zł netto. Jeśli emery-
tura jest wyższa niż 2,9 tys. zł czter-
nastka będzie zmniejszana wg zasa-

dy złotówka za złotówkę. Ani grosza 
nie dostaną już seniorzy, którzy otrzy-
mują ponad 4,2 tys. zł brutto co mie-
siąc – czternastka będzie wypłacana 
tylko do tego progu. Ale to i tak duże 
obciążenie dla Skarbu Państwa, bo 
rząd oszacował, że czternastą eme-
ryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Z 
tego 7,9 mln osób w pełnej wysoko-
ści. W sumie ma być to wydatek rzę-
du 11,4 mld zł. 

Przypominamy też, że w tym roku 
wzrosły stawki emerytur i rent. A to 
za sprawą waloryzacji. Jej wskaźnik 
wyniósł 4,24 proc. co oznacza, że do 
każdego 100 zł świadczenia zostało 
doliczone 4,24 zł. Pierwsze powięk-
szone emerytury zostały wypłacone 
już na początku marcu.  jn

16 do 22 zł od osoby wzro-
sła w tym roku opłata za za-
gospodarowanie odpadów 

na terenie gm. Luby-
cza Królewska. Kto 
ma kompostownik, 
płaci o złotówkę mniej.

Po w ó d  p o d w y -
żek jest taki sam, jak 
w przypadku innych 
gmin (podwyżki w tym 
roku wprowadzono w 
dużej części regionu): 
wyższe koszty zagospo-
darowania odpadów. 
Ceny podniosły m. n. 
PSZOK-i, a firmy od-
bierające odpady mu-
szą – zgodnie z nowymi 
przepisami – przyjeżdżać po nie dwa 

razy częściej niż robiły do zeszłego 
roku, co także podnosi koszty.

Przetarg na terenie gminy Lu-
bycza Król. w tym roku wy-

grał PUK Tyszowce. Jak 
informuje skarbnik gmi-

ny Monika Nazarowicz, 
wydatki, związane z kosz-
tami funkcjonowania syste-
mu gospodarki odpadami w 
2020 r. wyniosły blisko 1 mln 
25 tys. zł. Szacunkowe kosz-
ty na ten rok to prawie 1 mln 
160 tys. zł.

Na koniec zeszłego roku 
liczba osób, ujętych w dekla-
racjach śmieciowych wynosiła 
4055. Na dzień 4 marca tego 

roku – 4226.
 mm

DROGIE PANIE
Dzień Kobiet to doskonała okazja do tego, by podziękować 

za obecność, troskę i ciepło, którymi nas obdarzacie.

W tym dniu, my mężczyźni, 
chcemy w sposób szczególny wyrazić swoją wdzięczność za to, 

że jesteście. Niech 8 marca będzie chwilą wytchnienia 
oraz dostrzeżenia wartości i inspiracji, jakie wnosicie 

w życie innych.

W dniu Waszego święta pragnę złożyć  najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, pogody ducha i szczęścia. 

Aby Wasze trudy oraz codzienne wyzwania, 
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, były doceniane 
i stawały się źródłem szczęścia dla Was i Waszego otoczenia.

Wójt Gminy Ulhówek
                                                            Łukasz Kłębek
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16 117 zł – prezes zarządu Miej-
skiego Zakładu Komunikacji Sp. 
z o.o. w Zamościu (3,66 krotności 
podstawy). W 2019 r. – na podstawie 
oświadczenia majątkowego – otrzy-
mał 225 692 zł)

16 117 zł – prezes zarządu Za-
kładu Gospodarki Lokalowej Sp. 
z o.o. w Zamościu (3,66 krotności 
podstawy)

14 532 zł – prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Zamościu

14 138 zł – wynagrodzenie pre-
zesa (zarząd jednoosobowy) Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie

12 204 zł – dyrektor w Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Zamościu (19 lat pracy)

10 745 zł – prezes zarządu Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Zamościu (2,44-krot-
ność podstawy)

10 216 zł – wynagrodzenie pre-
zesa zarządu-dyrektora Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w To-
maszowie Lub. (dalej PGKiM Sp. 
z o.o.)

9 000 zł – prezes zarządu (jest 
jednoosobowy) Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Biłgoraju

8 807 zł – to płaca wicepreze-
sa zarządu-dyrektora techniczne-
go w PGKiM Sp. z o o. w Tomaszo-
wie Lub.

7 876 zł – średnie wynagrodze-
nie kierownika zakładu w Przedsię-
biorstwie Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Zamościu

6 600 zł – dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w 
Tomaszowie Lub.

5 900 zł – dyrektor Hrubieszow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(ze wszystkimi składnikami)

5 792 zł – to średnia płaca kie-
rownika zakładu w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Biłgoraju

5 609 zł – kierownik zakładu w 
PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie 

Lub. ze stażem pracy w macierzy-
stej firmie powyżej 5 lat

5 300 zł – średnie wynagrodze-
nie kierownika działu (5 lat pracy) 
w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

5 191 zł – średnie wynagrodze-
nie kierownika działu w PGKiM Sp. 
z o. o. w Tomaszowie Lub. (ze sta-
żem pracy w zakładzie macierzystym 
powyżej 5 lat)

5 166 zł – kierownik działu w 
Przedsiębiorstwie Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

4 857 zł – średnie wynagrodze-
nie kierowników w Miejskim Zakła-
dzie Komunikacji Sp. 
z o.o. w Zamościu

4 857 zł – śred-
nia płaca pracownika 
umysłowego w Za-
kładzie Gospodarki 
Lokalowej Sp. z o.o. 
w Zamościu

4 674 zł – kie-
rownik zakładu (5 lat 
pracy) w PGKiM Sp. 
z oo. w Hrubieszowie

4 620 zł – starszy 
mistrz (staż – 40 lat) 
w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w 
Zamościu

4 500 zł – wyna-
grodzenie zasadnicze 
dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w 
Zamościu (z oświad-
czenia majątkowego 
za 2019 r.: dyrektor 
zarobił 91 017 zł)   

4 300 zł – średnie wynagrodze-
nie na stanowiskach kierowniczych 
w Towarzystwie Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o. w Zamościu

4 163 zł – uposażenie specjali-
sty z długim stażem pracy w Przed-
siębiorstwie Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Biłgoraju

4 108 zł – kierowca z długim sta-
żem pracy w Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

3 960 zł – specjalista (10 lat pra-
cy) w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

3 960 zł – inspektor do spraw 
rozliczeń w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Zamościu (32 lata pracy)

3 923 zł – wynagrodzenie zasad-
nicze kierownika działu w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zamościu

3 913 zł – średnia płaca pracow-
nika z kwalifikacjami na stanowisku 
starszego inspektora z długim sta-
żem pracy w PGKiM Sp. z o.o. w 
Tomaszowie Lub.

 3 832 zł – średnie uposażenie 
brygadzisty z długim stażem pracy 
w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

3 780 zł – referent do spraw księ-
gowości (9 lat pracy) w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Zamościu

3 712 zł – to średnia płaca refe-
renta z krótkim stażem pracy (do 5 
lat) w PGKiM Sp. z o.o. w Toma-
szowie Lub.

3 654 zł – ładowacz (długi staż 
pracy) w Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Bił-
goraju

3 649 zł – zarabia średnio pra-
cownik fizyczny na stanowisku kon-
serwatora sieci wodociągowej z dłu-
gim stażem pracy w PGKiM Sp. z 
o.o. w Tomaszowie Lub.

3 587 zł – kierowca (32 lata pra-
cy) w Miejskim Zakładzie Komuni-
kacji Sp. z o.o. w Zamościu

3 567 zł – płaca zasadnicza pra-
cownika księgowości w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zamościu

3 552 – zarabia operator urzą-
dzeń, jest brygadzistą z 25-letnim 
stażem pracy w Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Zamościu

3 527 zł – kierowca (krótki staż 
pracy) w Przedsiębiorstwie Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

3 505 zł – średnie wynagro-
dzenie na stanowiskach niższego 
szczebla w Towarzystwie Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. w 
Zamościu

3 443 zł – średnie wynagrodze-
nie inspektora (staż powyżej 5 lat) 
w PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

3 399 zł – mechanik z 13-letnim 
stażem pracy w Miejskim Zakładzie 
Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

3 339 zł – zarabia średnio re-
ferent z krótkim stażem pracy w 
PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie

3 395 zł – średnie wynagrodzenie 
pracowników umysłowych w Miej-
skim Zakładzie Komunikacji Sp. z 
o.o. w Zamościu

3 372 zł – monter-konserwator 
sieci (staż – 22 lata) w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Zamościu

3 368 zł – średnia płaca pracow-
nika zakładu w PGKiM Sp. z o.o. w 
Hrubieszowie

3 360 zł – konserwator sieci wo-
dociągowej z krótkim stażem pracy w 
PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.

 3 360 zł – zarabiają konserwa-
tor i sprzątaczka w Hrubieszowskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji

3 360 zł – kierowca pojazdów 
specjalistycznych w Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Zamościu (17 lat pracy)

3 360 zł – zarabiają konserwa-
tor i sprzątaczka w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji „Tomasovia” w Toma-
szowie Lub.

3 348 zł – średnia płaca pracow-
nika fizycznego w Zakła-
dzie Gospodarki Lokalo-
wej Sp. z o.o. w Zamościu

3 296 zł – średnie wy-
nagrodzenie sortowacza 
surowców wtórnych (z 
długim stażem pracy) w 
PGKiM Sp. z o.o. w Toma-
szowie Lub.

3 273 zł – średnia pła-
ca na stanowisku inspek-
tora (krótki staż pracy) w 
Przedsiębiorstwie Gospo-
darki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Biłgoraju

3 264 zł – średnio za-
rabia pracownik fizyczny 
z krótkim stażem pracy w 
PGKiM Sp. z o.o. w Hru-
bieszowie

3 153 zł – średnie wy-
nagrodzenie kierowcy w 
Miejskim Zakładzie Ko-
munikacji Sp. z o.o. w Za-
mościu

3 140 zł – ładowacz (krótki staż 
pracy) w Przedsiębiorstwie Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

3 121 zł – kierowca (8 lat pracy) 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji 
Sp. z o.o. w Zamościu

3 107 zł – to zarobki (zasadnicze) 
instruktora sportowego w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zamościu

3 038 zł – średnia płaca sortowa-
cza (z długim stażem pracy) surow-
ców wtórnych w PGKiM Sp. z o. o. 
w Tomaszowie Lub.

2 976 zł – średnia płaca mecha-
nika w Miejskim Zakładzie Komu-
nikacji Sp. z o.o. w Zamościu

2 964 zł – uposażenie robotni-
ka oczyszczania miasta (6 lat pra-
cy) w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

2 952 zł – pracownik biurowy w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu

2 950 zł – otrzymuje przewodni-
czący Rady Nadzorczej w PGK Sp. z 
o.o. oraz ZGL Sp. z o.o. w Zamościu 
(0,67 krotności podstawy)

2 929 zł – konserwator w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Zamościu   

2 890 zł – kasjer w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zamościu

2 808 zł – ładowacz nieczysto-
ści w Przedsiębiorstwie Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamo-
ściu (2 lata pracy)

2 805 zł – recepcjonistka w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Za-
mościu

2 800 zł – sprzątaczka w Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Zamościu

2 773 zł – pracownik dozoru
(dane z grudnia 2020 r.) w Miej-
skim Zakładzie Komunikacji Sp. z
o.o. w Zamościu

2 751 zł – kierowca z 2-letnim
stażem pracy w Miejskim Zakładzie
Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

2 600 zł – sprzątaczka (w grud-
niu 2020 r.)  w Miejskim Zakładzie
Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
(sprząta także autobusy)

2 466 zł – otrzymuje zastępca
przewodniczącego Rady Nadzor-
czej w PGK Sp. z o.o. oraz ZGL
Sp. z o.o. w Zamościu (0,56 krot-
ności podstawy)

2 289 zł – bierze członek Rady
Nadzorczej w PGK Sp. z o.o. w Za-
mościu

2 245 zł – wynagrodzenie prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej w
zamojskim MZK (0,51-krotności 
podstawy)

2 201 zł – otrzymuje członek
Rady Nadzorczej ZGL Sp. z o.o. w
Zamościu (0,5 krotności podstawy)

2025 zł – dostaje wiceprzewod-
niczący Rady Nadzorczej w zamoj-
skim MZK (0,46-krotności pod-
stawy)

1981 zł – to wynagrodzenie
członka Rady Nadzorczej w zamoj-
skim MZK (0,45-krotności pod-
stawy)   

1 700 zł – wynagrodzenie prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z
o.o. w Tomaszowie Lub.

1 400 zł – otrzymuje członek
Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o.
w Tomaszowie Lub.

1 300 zł – dostaje przewodni-
czący Rady Nadzorczej w PGK Sp.
z o.o. w Biłgoraju

1 200 zł – średnia wysokość diety
członka Rady Nadzorczej w PGKiM
Sp. z oo. w Hrubieszowie

1 100 zł – otrzymuje wiceprze-
wodniczący Rady Nadzorczej w 
PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

1 050 zł – to dieta członka Rady
Nadzorczej w PGK Sp. z o.o. w Bił-
goraju

800-1500 zł – wynagrodze-
nie (na umowę zlecenie) trenera w
Ośrodku Sportu i Rekreacji „Toma-
sovia” w Tomaszowie Lub. – wyso-
kość zależy od rodzaju prowadzo-
nej grupy

600 zł – otrzymują przewodni-
czący, zastępca przewodniczącego 
i członek Rady Nadzorczej w Towa-
rzystwie Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Zamościu

 Jadwiga Hereta, Anna Rudy

Za tydzień przedstawimy zarob-
ki w największym w naszym regionie
szpitalu papieskim oraz w jednost-
kach kultury.

W tym odcinku prezentuje-

-
dawca i pewne posady, bo kontrolo-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-

Ponadto sprawdzamy, ile zara-
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Policjanci zatrzymali go tuż 
pod drzwiami mieszkania 
12-letniej dziewczynki, któ-

rą chciał wykorzystać seksualnie. To 
była pułapka, zastawiona na 33-latka 
z powiatu hrubieszowskiego przez 
policjantów oraz matkę dziecka z 
Trzebini. Ale co by się stało, gdyby 
kobieta nie zorientowała się, z kim 
jej córka kontaktuje się przez Inter-
net? Hunter Alex, łowca pedofilów 
ostrzega: dzieci, zamknięte w wirtu-
alnym świecie przez pandemię, co-
raz częściej wpadają w sieci seksu-
alnych drapieżników.

Mieszkaniec powiatu hrubie-
szowskiego zaczepił dziewczynkę 
przez jeden z komunikatorów inter-
netowych. Na szczęście tą wiadomo-
ści przeczytała matka.

– Odezwała się do nas pytając, 
co w tej sytuacji robić. Udzieliliśmy 
jej kilku rad, poleciliśmy także, aby 
skontaktowała się z policją – mówi 
Hunter Alex.

Kobieta kontynuowała konwersa-
cję, udając córkę. Gdy zaproponował 
spotkanie, zgodziła się.

1 marca przed godz. 13 miesz-
kaniec pow. hrubieszowskiego sta-
nął pod drzwiami ich mieszkania. 
Zamiast dziecka, czekali na niego 
policjanci. Został zatrzymany, a po 
nocy spędzonej na komendzie poli-
cji – doprowadzony do Prokuratu-
ry Rejonowej w Chrzanowie. Posta-
wiono mu dwa zarzuty: nawiązania 
kontaktu z osobą poniżej 15. roku 
życia za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego z propozycją ob-
cowania płciowego oraz usiłowania 
obcowania płciowego z osobą mało-
letnią. Grozi mu za to do 12 lat po-
zbawienia wolności.

Sąd zdecydował, że najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie tymcza-
sowym.

Hunter Alex działa w polskim od-
dziale Elusive Child Protection Unit 
Poland – międzynarodowej organi-
zacji, skupiającej łowców pedofili. 
To oni 22 lutego w Lublinie złapali 
dwóch mężczyzn, którzy planowali 
seks z dziećmi.

Przed południem koło Ogro-
du Saskiego wpadł 38-letni Juliusz, 
mieszkaniec Lublina. Przedstawia-
jąc się jako 30-letni Tomasz, umówił 
się na spotkanie z 11-letnią dziew-
czynką. Chciał zabrać ją do swojego 
domu, pokazywać filmy pornogra-
ficzne i uprawiać z nią seks.

Po zatrzymaniu twierdził, że ni-
gdy by nie skrzywdził dziecka. Tym-
czasem przez Internet pisał: „Każ-
da dziewczyna może się bawić tym 
u chłopaka i chłopak u dziewczyny”; 
„Muszelkę się całuje i siusiaka też i 
jest to bardzo super”; „Tylko pamię-
taj, żeby Cię mama nie zobaczyła, że 
piszemy ze sobą i żeby nie przyszło Ci 
do głowy prosić mamę o zgodę”. Poli-
cjanci znaleźli w jego domu materiały 
pornograficzne z udziałem dzieci. Od-
powie za usiłowanie złożenia dziec-
ku propozycji seksualnej i posiadanie 
pornografii dziecięcej.

Tego samego dnia, w pobliżu Pla-
cu Litewskiego, grupa łowców zatrzy-
mała Piotra, 28-latka z gm. Turobin. 
„Czym dziewczynki robią siku to c…, 
a u chłopaków s... Rozebrałabyś się do 
naga przy mnie i usiadła mi na kola-
nach?” – pytał w wiadomościach do 
12-latki. Gdy dziewczynka nie wyka-
zywała chęci do spotkania, straszył: 
„w Lublinie cię dopadnę i wbiję ci 
nóż w plecy, żebyś zdechła z bólu”.

Jak się okazało, ma opiekuna 
prawnego, już wcześniej obnażał się 
w miejscu publicznym. Postawiono 
mu zarzut usiłowania złożenia pro-

pozycji obcowania płciowego z oso-
bą małoletnią, za pośrednictwem ko-
munikatora internetowego.

ECPU powstała w Wielkiej Bry-
tanii (działa tam kilkadziesiąt tego 
rodzaju organizacji), stamtąd rozro-
sła się na inne kraje europejskie. Jej 
polska agenda aktywnie działa od po-
łowy ubiegłego roku; wcześniej pro-
mowała głównie filmiki z zagranicz-
nych zatrzymań łowców: zresztą cza-
sami bardzo spektakularnych. Brytyj-
czykom z ECPU udało się ująć męż-
czyznę z Algierii, handlarza dziećmi. 
Przeleciał pół świata na spotkanie z 
13-latką, „złowioną” w sieci.

Hunter Alex nie zdradza, ilu 
członków liczy polska filia: mówi, że 
to spora grupa osób z całego kraju. 
Działają społecznie, „po godzinach”. 
Zostali wyszkoleni przez Brytyjczy-
ków. – Wiemy, jak wykryć pedofila 
w sieci, jak go „prowadzić” – mówi.

Członkowie organizacji pracują 
w dwóch grupach: jedni to tzw. hun-
ters – łowcy, a więc ci, którzy organi-
zują zatrzymania, drudzy – tzw. „de-
coy” – to wabiki, czyli „wirtualne dzie-
ci”. Jak łowią pedofili, nie zdradzają, 
ale mają kilka zasad, których bardzo 
ściśle przestrzegają: nie robią pierw-
szego kroku w nawiązywaniu kontak-
tów, nie wychodzą z inicjatywą zacho-
wań, spotkań itd.

– Czasami, zanim dojdzie do uję-
cia, „prowadzimy” takiego pedofila 
w sieci przez miesiąc, a czasami, jak 
np. 28-latka z gm. Turobin, przez pięć 
miesięcy – mówi Alex.

Zatrzymują podejrzanych w ra-
mach tzw. ujęcia obywatelskiego, 
wzywają policję, nagrywają rozmo-
wę z zatrzymanymi, pokazują ich twa-
rze. Mają na koncie już blisko 20 ak-
cji; w naszym województwie, oprócz 
już opisanych – także ujęcie w grud-

niu 28-latka z gm. Wojcieszków, któ-
ry nagabywał w sieci 11-latkę.

Ale nie są jedynymi w Polsce. 
Na Polsat Play można oglądać serial 
„Łowca pedofilów”, w którym tego 
rodzaju działaniami zajmuje się były 
wrocławski motorniczy, Krzysztof 
Dymkowski. – Kręcimy program od 
5 lat, właśnie rozpoczęliśmy kolejny 
sezon. Ilu pedofilów do tej pory ujęli-
śmy? Nie wiem, po sześćsetnym prze-
stałem liczyć – mówi. Co miesiąc zgła-
sza się do niego 150-160 osób z proś-
bą o pomoc w ujęciu pedofila. – Wie-
le z nich ma bardzo mocne dowo-
dy – mówi.

Dymkowski wybiera się nieba-
wem na zatrzymanie do naszego wo-

jewództwa. – Proszę sobie wyobra-
zić, że kiedy rozmawiamy, ten czło-
wiek koresponduje naraz z szóstką 
dzieci – mówi. W ujęciu sprawcy po-
magają rodzice nastolatki, która pa-
dła jego ofiarą.

– Mało kto zdaje sobie z tego 
sprawę, ale skala pedofilii jest ogrom-
na. Mijamy na ulicy człowieka i nie 

wiemy, co tak naprawdę w nim sie-
dzi – mówi Hunter Alex.

Zwraca uwagę, że przez pande-
mię życie dzieci przeniosło się do In-
ternetu. – A to raj dla pedofili – ostrze-
ga radząc, by od czasu do czasu, dys-
kretnie – sprawdzać konwersacje in-
ternetowe dziecka. Bo „Basia” czy 
„Maciek” poznani w sieci tak napraw-
dę mogą być potworami, urządzający-
mi zasadzkę na dziecko.

– Niektórym pedofilom wystarcza 
zdalny kontakt z dzieckiem: sprośne 
rozmowy przez komunikatory, wysy-
łanie nagich zdjęć, nagrań masturba-
cji. Część dąży do spotkania i reali-
zacji swoich chorych fantazji w re-
alu – mówi.

Na filmikach, nagranych przez 
ECPU zatrzymani na ogół są spokoj-
ni, lekko zagubieni. Zapewniają, że 
nie skrzywdziliby dziecka, że zamie-
rzali odprowadzić je do domu, na poli-
cję. Racjonalizują swoje zachowania, 
udają, że wszystko było tylko zabawą, 
udawaniem.

W kontaktach z dziećmi wyko-
rzystują ich łatwowierność, niewiel-
ką wiedzę o świecie, naturalną cieka-
wość, ale też domowe kłopoty. Udają 
przyjaciela, powiernika, przewodni-
ka po świecie. Do zjednywania dzie-
ci wykorzystują tzw. child grooming: 
mechanizm budowania więzi emocjo-
nalnej i uwodzenia dziecka w Inter-
necie. To długotrwały proces, który 
ma z grubsza 4 etapy: poznanie ofia-
ry i zaprzyjaźnienie się; utwierdzanie 
dziecka w przekonaniu, że ma do czy-
nienia z osobą godną zaufania; ocena 

ryzyka zdemaskowania (np. pytania, 
gdzie stoi komputer itd.). Potem pe-
dofil przygotowuje dziecko na spotka-
nie, nagranie „nagiego” filmiku, zro-
bienie zdjęć itp.

Doświadczeni pedofile bywają 
bardzo ostrożni. Zdarza się, że uma-
wiają się, a potem nie przychodzą, 
zwodzą, kluczą – wszystko po to, by 
uchronić się przed wpadką. Podczas 
zatrzymań bywają bardzo agresywni: 
w jednym z odcinków „Łowcy pedo-
filów” osobnik próbuje rozjechać sa-
mochodem łowcę.

– Niestety, pedofilom z sieci 
sprzyja łagodne prawo. Proszę sobie 
wyobrazić, że w naszym kraju za kra-
dzież 20 boczków z wędzarni grozi do 
5 lat więzienia. A za prezentowanie i 
wysyłanie dziecku filmików z nagra-
ną masturbacją, nagich zdjęć – do 3. 
Poza tym, niestety, orzekanie aresztu 
tymczasowego to wciąż rzadkość. Pod 
koniec zeszłego roku ujęliśmy pedofi-
la. Czekając na wolności na rozprawę, 
już po 2 tygodniach zaczął szukać w 
sieci nowej ofiary! Na szczęście tra-
fił na jednego z nas zamiast na dziec-
ko – mówi Alex.

Pedofilami bywają najczęściej 
mężczyźni (choć kobiety czasami 
też); prości robotnicy, ale również 
prawnicy, biznesmeni, księża – temat 
pedofilii wśród tych ostatnich jest jed-
nym z najbardziej palących ostatnio 
problemów polskiego Kościoła. W 
polskich więzieniach przebywa obec-
nie ok. 900 pedofilów.

Jak sprytni potrafią być, pokazu-
je przykład 31-latka, zatrzymanego 
przez policję 1,5 roku temu w Białym-
stoku. Mężczyzna, który wielokrotnie 
nagabywał przez Internet dzieci i miał 
w domu spore zbiory materiałów por-
nograficznych – działał na Podlasiu 
jako… łowca pedofilów!

Na świecie działają całe siatki pe-
dofilskie. Kontaktują się przez Dark-
net, porywają i handlują dziećmi. 
Jedna z hipotez, dotyczących słyn-
nego zaginięcia Madeleine McCann 
mówi o tym, że dziewczynka mogła 
paść ofiarą takiej siatki pedofilskiej. 
Siatki pedofilskie działają też w Pol-
sce. Jeden z naszych rozmówców wła-
śnie pracuje nad rozbiciem grupy, re-
krutującej dzieci do domów publicz-
nych. Szczegółów nie zdradza, bo, jak 
mówi, przestępcy mogliby mu wymor-
dować całą rodzinę.

Z doniesień Pedomap.live – pro-
jektu, którego zadaniem jest śledze-
nie pedofilskich treści w Internecie 
wynika, że Polska jest pod względem 
ich ilości na 10. miejscu w świecie, a 
wśród 100 miast, w których interneto-
wi pedofile są najbardziej aktywni, są 
Lublin (na 11. miejscu), Chełm (25.) 
i Hrubieszów (72.).
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W naszym kraju 
za kradzież 20 

boczków z wędzarni grozi 
do 5 lat więzienia. A za 

prezentowanie i wysyłanie 
dziecku filmików z 

nagraną masturbacją, 
nagich zdjęć – do 3.

Hunter Alex nie zdradza, ilu członków liczy polska filia organizacji.
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N a razie służby drogowe łata-
ją powstałe po zimie dziury, 
ale kiedy ustabilizują się wa-

runki atmosferyczne, roboty na dro-
gach ruszą pełna parą. Mimo pande-
mii, plany na ten rok są ambitne. Wy-
remontowanych ma być kilkanaście 
ulic. Wartość tych inwestycji – nie li-
cząc tzw. obwodnicy zachodniej mia-
sta – sięgnie ok. 40 mln zł.

Na początek ruszy przebudowa 
ul. Szczebrzeskiej – od ul. Dzieci Za-
mojszczyzny wzdłuż zoo, wraz z od-
cinkiem ul. Męczenników Rotundy do 
przejazdu kolejowego. W ramach za-
dania powstanie nowa nawierzchnia 
na obydwu jezdniach drogi, a wzdłuż 
niej ścieżki pieszo-rowerowe. Re-
montu doczeka się most, a przed bu-
dynkiem dworca kolejowego powsta-
nie parking dla samochodów osobo-
wych, dzięki czemu zwiększy się licz-
ba miejsc postojowych dla turystów 
odwiedzających zoo.

– Podczas prac budowlanych 
ruch drogowy będzie zorganizowany 
w taki sposób, aby możliwie zmini-
malizować utrudnienia, szczególnie 
dla osób odwiedzających zamojski 
ogród zoologiczny – wyjaśnia Mar-
cin Nowak, dyrektor Zarządu Dróg 
Grodzkich w Zamościu. 

Wykonawcą inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Zamościa, które nieba-
wem wejdzie na teren budowy. Termin 
zakończenia zadania przewidziano na 
koniec sierpnia przyszłego roku. W bu-

dżecie miasta na przebudowę tej uli-
cy zaplanowano 8,7 mln zł. Magistrat 
ubiega się o dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Kierowców czeka rewolucja na 
jednym z głównych skrzyżowań w 
mieście. Mają być przebudowane uli-
ce Lubelska i ul. Piłsudskiego wraz z 

odcinkiem Peowiaków (na długości 1,3 
km – kontynuacja zadania; koszt cał-
kowity 19 mln zł).

Zamiast sygnalizacji świetlnej i 
skrzyżowania ulic Peowiaków, Piłsud-
skiego i Sadowej przy „starym szpita-
lu” powstanie kolejne rondo. Ma zli-
kwidować korki i poprawić bezpie-
czeństwo. Ulica Piłsudskiego będzie 
miała cztery pasy ruchu, obustronne 
ciągi pieszo-rowerowe, parkingi i mo-
nitoring. Pojawi się pięć nowych wiat 
przystankowych z elektronicznymi ta-
blicami do wyświetlania informacji. Na 
wysokości wjazdu do ośrodka „Krok 

za krokiem” asfalt na jezdni zastąpi 
kostka granitowa. Przebudowane zo-
stanie także otoczenie ronda Hetma-
na Jana Zamoyskiego przy kościele 
św. Katarzyny. 

Przetarg na wykonanie tej inwe-
stycji jeszcze nie został rozstrzygnię-
ty. Oferty złożyło pięć firm: Strabag 
Sp. z o.o. z Pruszkowa chce przebudo-
wać drogę za 14,6 mln zł; konsorcjum 

firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kra-
śnika oraz PBI WBM Sp. z o.o. z San-
domierza zaproponowało 18,3 mln zł; 
zamojska firma ZBT „Drogmost” Sp. 
z o.o. gotowa jest wykonać zadanie za 
17,7 mln zł; Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych SP. z o.o. z Zamościa – za 
18,2 mln zł, a PW „Sadex” z Sitna – za 
22,7 mln zł. Która z tych firm wygra? 
Zakończenie całości inwestycji plano-
wane jest w połowie listopada.

W tym roku ma być także dokoń-
czona ul. Altanowa (koszt całości 13,2 

mln zł). Wcześniej położono ok. 700 m. 
nowej nawierzchni od siedziby dawne-
go WORD poprzez skrzyżowanie z ul. 
Sienkiewicza i wzdłuż ogródków dział-
kowych. Teraz ciąg dalszy – aż do po-
łączenia z ul. Lipską i mostem na To-
pornicy. Będzie to nowy, ważny łącznik 
pomiędzy ul. Lipską, a Szczebrzeską. 

Kierowcy będą mogli ominąć uciążliwe 
ul. Promienną i Św. Piątka. Dzięki 
temu poprawi się przepustowość 
ronda u wylotu na Krasnobród.

Jak informuje Marcin Nowak, 
w planach na ten rok jest budowa 
kolejnego ronda – przy II LO na 
niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic 
Partyzantów, Orląt Lwowskich i 
Odrodzenia. Wraz z tą inwestycją 
rozpocznie się też przebudowa ul. 
Odrodzenia – będzie szersza, czte-
rojezdniowa. 

Miasto przygotowuje się też do 
przebudowy ul. Partyzantów. Nie-
dawno wybrany został wykonaw-
ca, który opracuje dokumentację. 
W tym roku remontowane mają być 
także ulice: Sygietyńskiego, Da-
szyńskiego, Jesienna (kontynuacja 
zadania, koszt 3,9 mln zł), ul. Maj-
dan (dokończenie, koszt 1,6 mln zł). 

Będą też przebudowane drogi, 
wybrane przez mieszkańców w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego (każ-
da po 100 tys. zł): Poprzeczna, Klono-
wicza, Wincentego Pola, boczna ulicy 
Majdan, Podleśna, Topolowa, Zimowa.  

W tym roku ma się zakończyć 
przebudowa Placu Wolności wraz z 
częścią ul. Kościuszki i Okopowej (za-
danie wieloletnie; koszt 5,9 mln zł). W 
budżecie ujęto również rozpoczętą już 
przebudowę Placu Stefanidesa razem z 
częścią ul. Łukasińskiego (zadanie wie-
loletnie; koszt 11,2 mln zł).

Czy wreszcie uda się ruszyć z 
przebudową trasy na odcinku ok. 5 
km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 
1-go Maja (most na rzece Łabuńce) 
do ulicy Szczebrzeskiej (granica 
miasta Zamość)? Dotychczasowe 
przetargi były unieważniane – oferty 
wykonawców znacznie przekraczały 
środki, jakimi dysponowało miasto 
(koszt zadania ok. 96 mln zł, z tego 
dofinansowanie w ramach RPO w 
wysokości 82 mln zł). Więc trzeba było 
zrezygnować z niektórych elementów 
inwestycji. Czy tym razem uda się 
wyłonić wykonawcę? Ci na złożenie 
ofert mają czas do 19 marca. 

W ramach zadania ma być wyko-
nana nowa dwujezdniowa droga z roz-
dzielającym pasem zieleni i aktywny-
mi przejściami. Przebudowane będą 
wszystkie skrzyżowanie oraz istnie-
jące zjazdy indywidualne i publiczne. 
Zaplanowano budowę chodników z 
nawierzchnią z płytek betonowych, a 
także ścieżek rowerowych z masy as-
faltowej. Mają powstać cztery ronda: 
Al. 1-go Maja – Dzieci Zamojszczy-
zny, Dzieci Zamojszczyzny – Okrzei 
– Włościańska, Dzieci Zamojszczy-
zny – Sadowa oraz Dzieci Zamojsz-
czyzny – Szczebrzeska – Śląska. Pro-
jekt zakłada także wymianę oświetle-
nia ulicznego i nasadzenie drzew.

Tekst i fot. her

     Zamiast sygnaliza-
cji świetlnej i skrzyżowa-
nia ulic Peowiaków, Pił-
sudskiego i Sadowej przy 
„starym szpitalu” powsta-

nie kolejne rondo.

W listopadzie rondo na skrzyżowaniu ul. Peowiaków, Piłsudskiego i Sadowej ma być gotowe.  
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dynku przed przybyciem strażaków 
próbował gasić pożar gaśnicą. W ak-
cji, która trwała prawie dwie godziny, 
wzięło udział 6 zastępów ze: Szcze-
brzeszyna, Zamościa, Zwierzyńca i 
Kosobud. Spaliła się część podło-
gi oraz ściany. Straty oszacowano 
na 15 tys. zł. Wstępnie ustalono, że 
prawdopodobną przyczyną pożaru 
był nieszczelny przewód dymowy. 
Do pożaru doszło 2 marca.

Mieszkaniec Zamościa poinfor-
mował Straż Miejską, że na parkin-
gu dawnego sądu przy ul. Akade-
mickiej w zaspie leży mężczyzna. 
Patrol przekazał go pod opiekę naj-
bliższych. Wydarzyło się to 3 marca 
po godz. 21. 

Dwie mieszkanki powiatu za-
mojskiego w ub. tygodniu powiado-
miły policję o włamaniu na ich kon-
ta społecznościowe i rozesłaniu do 
znajomych próśb o pożyczkę. 38-lat-
ka o włamaniu dowiedziała się od 
znajomych, którzy zaczęli dzwonić 
do niej z pytaniem, co się stało. Po 
tym rozesłała wiadomości do zna-
jomych ostrzegając, że to nie ona 
prosiła o finansowe wsparcie. Dzię-
ki szybkiej reakcji 38-latki nikt z jej 
znajomych nie stracił pieniędzy. Po-
dobnie zadziałali oszuści w przypad-
ku 33-latki.  mm, mp

34-latek wygenerował za pomo-
cą aplikacji mobilnej swojego ban-
ku łącznie siedem kodów Blik i wy-
słał. Dokonał również ich autoryza-
cji. Po pewnym czasie do 34-latka za-
dzwonił szwagier i ostrzegł go, aby 
nie przekazywał żadnych pieniędzy, 
ponieważ ktoś włamał się na jego 
konto społecznościowe i podszywa-
jąc się pod niego rozesłał do znajo-
mych wiadomości z prośbą o pożycz-
kę. 34-latek natychmiast powiado-
mił swój bank, lecz było już za póź-
no. Stracił 6,5 tys. zł. Wydarzyło się 
to 3 marca.

Dwaj mężczyźni szli 3 marca ul. 
Śląską w Zamościu bez maseczek. 
Zauważyli ich policjanci i wylegity-
mowali. Okazało się, że 28-latek był 
poszukiwany przez Sąd Rejonowy w 
Miechowie (woj. małopolskie). Do 
odbycia ma karę 10 miesięcy pozba-
wienia wolności. 28-latka poszuki-
wał również Sąd Rejonowy w Kra-
kowie (5 miesięcy więzienia). To nie 

Pierwsze miejsce na naszej li-
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Nasze notowania: w ostatnim 
tygodniu – 2,54 prom. alkoholu 
(tydzień wcześniej – 3,3)
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skuter nie posiadał ważnego ubez-
pieczenia oraz badań technicznych. 
Za jazdę skuterem, który nie został 
dopuszczony do ruchu, 53-latek 
otrzymał mandat. Za promile sta-
nie przed sądem. Do zdarzenia do-
szło 1 marca.

34-letni mieszkaniec Zamościa 
poinformował policję, że dał się na-
brać internetowemu oszustowi. Ko-
munikatorem otrzymał prośbę o 
opłacenie zamówienia. Wiadomość 
przyszła – jak myślał – od szwagra, 
wiec nie podejrzewał oszustwa. Tym 
bardziej, że w podobny sposób poży-
czali sobie pieniądze już wcześniej. 

koniec. Do ustalenia miejsca pobytu 
szukała go też Prokuratura Rejono-
wa w Miechowie. 28-latek trafił do 
policyjnego aresztu, skąd przewiezio-
no go do zakładu karnego. 

W Obroczy (gm. Zwierzyniec) 
doszło pożaru domu. Właściciel bu-

-latek z gm. Ulhówek był na 
tyle bezczelny, że poszedł do 
sądu w Tomaszowie Lub. z sa-

szetką w której miał 300 działek dopalaczy. 
Mężczyzna został zatrzymany 1 

marca, gdy wychodził z budynku. Był 
znany policjantom, bo karano go już 
za narkotyki. 32-latek został przewie-
ziony do komendy, a potem do aresztu. 

Za posiadanie środków odurzają-
cych lub substancji psychotropowych 
grozi do 3 lat pozbawienia wolności. jn Mężczyzna miał dopalacze w saszetce.  

F unkcjonariusze Nadbużań-
skiego Oddziału Straży Gra-
nicznej zatrzymali 19-latka z 

Ukrainy, który nielegalnie przekro-
czył naszą granicę.

Nastolatek został zatrzymany 28 
lutego, w pobliżu granicy w powie-
cie tomaszowskim. Wytropił go służ-
bowy pies – Dora. Prowadziła swo-
jego przewodnika śladem chłopa-
ka przez blisko trzy kilometry przez 
ciężki, podmokły teren. Znalazła go 
na terenie opuszczonego gospodar-
stwa rolnego.

Chłopak powiedział, że chciał po 
prostu przedostać się do Polski. Do-
stał mandat, a potem został przeka-
zany ukraińskim służbom granicz-
nym. mm, fot. NOSG

Sitańcu na drodze krajo-
wej 17 znajduje się tzw. 
waga preselekcyjna dla 

samochodów przewożących ładun-
ki. Jest wbudowana w nawierzch-
nię jezdni. 

Kiedy przejeżdża po niej nad-
miernie obciążony pojazd, system re-
jestruje informacje o nacisku każdej 
z osi i o masie całkowitej, a umiesz-
czona nad jezdną kamera robi zdję-
cie pojazdu i ta-
blicy rejestracyj-
nej. Informacja o 
wykroczeniu połą-
czeniem bezprze-
wodowym natych-
miast trafia do in-
spektorów trans-
portu drogowego.

2  marca in-
spektorzy z WITD 
w Lublinie, zoba-
czyli na ekranie 
komputera prze-
ładowane Iveco. 
Okazało się, że 
samochód jest w 
środku pusty. Po 
kolejnym zważe-

niu na punkcie kontroli okazało się, 
że masa własna pojazdu wynosiła 4 
tony, czyli o blisko 1300 kg więcej 
niż wskazywał wpisy w dowodzie 
rejestracyjnym.

Funkcjonariusze WITD zatrzy-
mali dokument i zakazali kierowcy 
dalszej jazdy do czasu „odchudze-
nia pojazdu” z dodatkowego, dość 
bogatego, wyposażenia.  mp

Samochód ważył wię-
cej na pusto, niż mógł 
ważyć razem z ładun-
kiem.  Fot. WITD

P olicjanci z 
Tarnogro-
du 3 mar-

ca podczas patro-
lu miasta, zauwa-
żyli młodego męż-
czyznę bez masecz-
ki. Postanowili go 
wylegitymować i 
przypomnieć o ob-
ostrzeniach.

Okazało się, że 
19-letni mieszka-

W maseczce były ponad 2 gramy 
marihuany.  Fot. Policja

Fot. Policja

niec powiatu biłgoraj-
skiego maseczkę miał 
w kieszeni. A w niej 
ponad 2 gramy suszu 
roślinnego, który po 
użyciu testera okazał 
się marihuaną. 

19-latek stanie 
przed sądem. Odpo-
wie również za nie-
przestrzeganie ob-
ostrzeń. 

 mp

Trzy auta uczestniczyły w kolizji, do której doszło 1 marca w miejscowości Wielko-
pole pod Krasnymstawem. Jak wynika z ustaleń policjantów, 23-letni mieszkaniec 
gm. Krasnystaw, kierujący fordem nie upewnił się co do możliwości wykonania ma-
newru i rozpoczął wyprzedzanie osobowego nissana, kierowanego przez 26-latka z 
gminy Gorzków. Niestety, nie zauważył, że sam jest już wyprzedzany przez volkswa-
gena, którym kierował 38-latek z gm. Niedrzwica Duża. Doszło do zderzenia, kie-
rowca forda stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na szczęście nikt 
nie ucierpiał. Kierowca forda dostał mandat i 6 punktów karnych.

Jeden z trzech uczestników imprezy alko-
holowej, która odbywała się w Tomaszowie 
Lub. zdenerwował się, że koledzy postano-
wili zamówić dopalacze. Zadzwonił na Po-
licję. Mundurowi pod wskazanym adresem 
zastali 28- i 30- latka, którzy mieli biały 
proszek. Wkrótce zatrzymany został także 
21-latek, który dostarczył im dopalacze. W 
trakcie przeszukania jego miejsca zamiesz-
kania policjanci znaleźli  24 działki mari-
huany. Były ukryte były w słoiku w szafce.
28-latek, który kupił nielegalne substan-
cje oraz 21-latek, który mu je sprzedał, 
usłyszą zarzuty z Ustawy o przeciwdziała-
niu narkomani. To nie pierwszy raz, kie-
dy złamali prawo.

Na niestrzeżonym prze-
jeździe kolejowym w 
miejscowości Wał w gm. 
Izbica kierowca sko-
dy uderzył w drezynę. 
42-letni mieszkaniec po-
wiatu zamojskiego nie 
zauważył jej. Na szczę-
ście nikomu nic się nie 
stało. Mężczyzna został 
ukarany wysokim man-
datem oraz 6 punktami.

Policjanci z Trzeszczan zatrzy-
mali 43-letniego mieszkańca gm. 
Uchanie, który prowadził nielegal-
ną fabryczkę papierosów. W domu 
miał tytoń, sprzęt do produkcji pa-
pierosów oraz blisko 1800 papiero-
sów. Wyroby trafiały na lokalny ry-
nek. Mężczyzna stanie przed sądem. 
Grozi mu do 1 roku więzienia.

Policjanci postanowili wylegity-
mować mężczyznę idącego jedną z 
ulic w Szczebrzeszynie. Okazało się, 
że 46-latek jest poszukiwany przez 
zamojski sąd, bo ma do odsiedzenia 
wyrok za przestępstwa przeciwko 
rodzinie i opiece. Trafił już do wię-
zienia, gdzie spędzi najbliższych 10 
miesięcy. Mężczyzna wpadł 2 marca. 

Dzielnicowi z zamojskiej komen-
dy zauważyli w Żdanówku (gm. Za-
mość) kierującego skuterem. Styl 
jazdy wydał się mundurowym nie-
pewny. Postanowili więc go zatrzy-
mać. 53-latek z gminy Zamość miał 
w organizmie 1 promil alkoholu, a 
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w Urzędzie 
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I kwartał, I półrocze,
rok

16 listopada – 15 grudnia 1-20 grudnia

II kwartał: 
okres 04-12

16 lutego – 15 marca 1-20 marca

III kwartał:
II półrocze

16 maja – 15 czerwca 1-20 czerwca

IV kwartał 16 sierpnia – 15 września 1-20 września

domów i gospodarstw. Takie podej-
ście nie przysparzało mu sympatii. 
Niektórzy wręcz go nienawidzili, 
życzyli mu jak najgorzej. 

Pojawił się jeszcze jeden mo-
tyw przypuszczalnej zbrodni. Po-
licja zaczęła ustalać osoby, którym 
Hersz Cukier pożyczał w ostatnim 
czasie pieniądze. Dłużnikami była 
między innymi rodzina Mikiciu-

ków, mieszkająca i gospodarująca 
we wsi Sahryń.

Włodzimierz Mikiciuk zaprze-
czył, że pożyczał pieniądze od Cu-
kra. Miał dwóch dorosłych synów: 
Szymona i Władysława. Gdy wywia-
dowcy zapytali o nich, Mikiciuk wy-
raźnie się stropił. 

Policja rozejrzała się po gospodar-
stwie. Uwagę zwracała ziemia za sto-
dołą. Wierzchnia warstwa wydawała 
się zbyt świeża. W ruch poszły łopaty. 
W wykopanym dole leżały zwłoki Her-
sza Cukra. Kupiec miał głowę zmasa-
krowaną ciosami siekiery. 

Pod zarzutem morderstwa 
aresztowano Szymona Mikiciuka. 
Władysława nie było w domu. Jego 
brat w trakcie przesłuchania przy-
sięgał, że nie zabił Cukra. Twierdził, 
że w dniu zaginięcia kupca jeździł w 
urzędowej sprawie do gminy. Moż-
na to sprawdzić.

– A może mordercą jest twój 
brat? Gdzie on jest? – dociekał sę-
dzia śledczy. Mikiciuk odmówił od-
powiedzi na te pytania.

jednak nie wiadomo, co człowieko-
wi chodzi po głowie. Może miał ko-
chankę i do niej uciekł? 

Druga wersja brzmiała bardziej 
prawdopodobnie. Zakładano, że bo-
gaty Żyd padł ofiarą napadu rabun-
kowego. Śledczy brali pod uwagę, 
że został zamordowany, a jego cia-
ło sprawca gdzieś ukrył.

– Czy mąż wychodząc tego dnia 
z domu zabrał jakieś pieniądze? – 
zapytali Cukrową.

– Zapewne je wziął. Jest kup-
cem, zawsze nosi przy sobie gotów-
kę. Nie wiem jednak jaka to była 
ilość. Ale w handlu zbożem w grę 
wchodzą większe kwoty. 

Policja rozpytywała o niego 
w miasteczku. Doskonale go tam 

wszyscy znali. W dniu, kiedy zagi-
nął, widziano Cukra na rynku jak 
gdzieś pospiesznie szedł. Nie wia-
domo jednak dokąd, bo nikt z nim 
nie rozmawiał. 

Ustalono, że odwiedził właści-
ciela młyna w jednej z pobliskich 
miejscowości. Wstąpił do niego, 
żeby chwilę odpocząć i napić się 
wody. Dzień był bowiem upalny. 
Policja spodziewała się, że mły-

narz wie, gdzie od niego poszedł 
Cukier. Tamten nie miał o tym po-
jęcia. Owszem, rozmawiali, ale nie 
o interesach.

– Pytałem go o żonę, jak się czu-
je, kiedy będzie rodzić. Odparł, że 
ma termin pod koniec roku i że na 
pewno to będzie syn – odparł męż-
czyzna.

Już wychodzili, gdy młynarz za-
trzymał ich i powiedział, że ma dla 
nich informacje, które być może 
przydadzą im się śledztwie. Stwier-
dził, że Cukier zarabiał pieniądze 
nie tylko na handlu zbożem. Oprócz 
tego miał inne, mniej oficjalne zaję-
cie, które przynosiło mu duże zyski. 

Tym zajęciem było lichwiarstwo. 
Cukier pożyczał pieniądze na we-
ksle. Czasy były ciężkie, osób, któ-
re potrzebowały gotówki nie brako-
wało, jednak pożyczki u ludzi takich 

jak Cukier mają to do siebie, że trze-
ba je spłacać ze sporym procentem. 
Gdy przychodziło do zwrotu dłu-
gu, kupiec był nieubłagany. Nie to-
lerował najmniejszych opóźnień w 
spłacie. Trzeba było u mnie nie po-
życzać – mówił tym, którzy tłuma-
czyli się, że nie mają z czego oddać. 

Na dobrą sprawę, racja była po 
jego stronie. Był jednak za ostry. 
Groził dłużnikom zlicytowaniem 

Gdy przychodziło 
do zwrotu długu, kupiec 
był nieubłagany. Nie to-
lerował najmniejszych 

opóźnień w spłacie. 
Trzeba było u mnie nie 
pożyczać – mówił tym, 

którzy tłumaczyli się, że 
nie mają z czego oddać.

Z eznała, że kilka dni temu, 
dokładnie 26 sierpnia 
1925 r. jak co dzień rano 
mąż wyszedł w interesach. 

Nie wrócił już do domu. Jakby za-
padł się pod ziemię. Fajga Cukro-
wa była przekonana, że wydarzyło 
się coś złego.

– Nie wiem, jakie interesy zała-
twiał tego dnia mój mąż. Nie miał 
zwyczaju mówić mi o nich, a ja nie 
dopytywałam, bo to nie są sprawy 
dla kobiety – powiedziała. 

34-letni Hersz Cukier pocho-
dził z Żelechowa w powiecie gar-
wolińskim. Tam żyli jego rodzice, 
bracia i siostra. Przed kilkoma laty 
ożenił się i zamieszkał w Tyszow-
cach. Cukrowie mieli czworo dzie-
ci. Piąte miało się urodzić za nie-
spełna cztery miesiące.

Mężczyzna zajmował się han-
dlem zbożem. Skupował je od oko-
licznych rolników, a następnie z zy-
skiem odsprzedawał. Miał głowę do 
takich interesów. Wiedział jak się 
robi pieniądze. Rodzinie powodzi-
ło się bardzo dobrze. Mieszkali w 
bogato urządzonym domu, zatrud-
niali służącą. 

W ostatnim czasie, w związku 
z tym, że spodziewali się narodzin 
kolejnego dziecka, Hersz Cukier 
pracował intensywniej niż wcze-
śniej nad powiększeniem docho-
dów. Chciał, żeby rodzinie niczego 
nie brakowało.

Policja przyjęła dwie wersje za-
ginięcia kupca. Według pierwszej 
mężczyzna miał dość swojej rodziny 
i ją porzucił. Wydawało się to absur-
dem, Cukier uchodził za troskliwe-
go, kochającego męża i ojca. Nigdy 

WWW

Jego alibi potwierdził referent 
w gminie. Zatrzymano go jednak w 
celi, licząc, że puści farbę i powie co 
się wydarzyło. Przecież to niemoż-
liwe, żeby nic nie wiedział o zbrod-
ni. Spodziewano się też, że drugi 
z młodych Mikiciukuów na wieść 
o aresztowaniu brata, ruszony su-
mieniem zgłosi się na policję i wy-
zna, że to on zabił.

Jednak Władysław postanowił 
ratować własną skórę. Nie poka-
zywał się w Sahryniu. Po dwóch 
dniach ustalono, że ma kryjówkę w 
jednej z sąsiednich wsi. Zorganizo-
wano obławę. Uzbrojeni policjanci 
otoczyli dom, w którym się ukry-
wał. Kazali mu wyjść z podniesio-
nymi rękami. 

Mężczyzna wyskoczył oknem i 
rzucił się do ucieczki. Policja ruszy-
ła w pościg. Krzyczano, żeby się za-
trzymał, bo nie ma żadnych szans. 
Jeśli nie usłucha rozkazu, zaczną 
do niego strzelać. Jednak Mikiciuk 
nie poddawał się. Biegł obok brzegu 
Bugu. W pewnej chwili obejrzał się; 
odległość między nim, a pogonią 
była coraz mniejsza. Nie miał do-
kąd uciekać. W obawie przed odpo-
wiedzialnością za morderstwo, sko-
czył do rzeki. Porwał go silny nurt, 
mężczyzna zniknął pod powierzch-
nią wody. Policja czekała przy brze-
gu przez pół godziny, ale zwłoki za-
bójcy Hersza Cukra nie wypłynęły. 
Nigdy ich nie odnaleziono. 

Szymon Mikiciuk został oczysz-
czony z zarzutu współudziału w 
morderstwie i wypuszczony z aresz-
tu. Nawet jeżeli wiedział, bądź do-
myślał się, że sprawcą był jego brat, 
i znał miejsce, w którym Władysław 
ukrywał się, to jako najbliższy krew-
ny miał prawo nie zeznawać prze-
ciwko niemu. 

15 grudnia 1925 r. Fajga Cukier 
urodziła syna. Otrzymał dwa imio-
na. Pierwsze – po ojcu – Hersz, dru-
gie Hejnoch. Cała rodzina zginęła w 
czasie okupacji niemieckiej.

Mariusz Gadomski

Mikiciuk skoczył do rzeki. Porwał go silny nurt, mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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budowla, wcześniej trzeba było opróżnić poko-
je. Narzuciła na siebie stare dresy, na głowie za-
wiązała chustkę i zaczęła wkładać drobiazgi do 
worków i wynosić je do budynku gospodarczego.

PRACOWAŁA DO WIECZORA. MA-
REK SIĘ NIE ODZYWAŁ. ONA TEŻ: PO-
STANOWIŁA PÓJŚĆ ZA RADĄ MAGDY I 
DAĆ MU TROCHĘ CZASU. ALE NIE MO-
GŁA ODPĘDZIĆ MYŚLI O NIM. CIĄGLE 
WRACAŁY DO NIEJ OBRAZY Z NOCNEJ 
WYPRAWY NAD RZEKĘ, Z OGNISKA U 
TOMASZA I MAGDY, Z PIĘKNEGO WIE-
CZORU PRZY WINIE I WSPÓLNEJ NA-
MIĘTNEJ NOCY.

„Porozmawiajmy” – wysłałam mu esemesa, 
kładąc się do łóżka. Nie odpowiedział.

Kolejne dni mijały jej na ciężkiej pracy. 
Nie była przyzwyczajona do takiego wysiłku, 
w końcu przez wiele lat pracowała umysłowo, 
do sprzątania miała gosposię. Ale przesuwając 

meble, szorując podłogi, zrywając stare tape-
ty – czuła się szczęśliwa. Niestety, Marek nie ode-
zwał się przez ten czas ani razu. Pogodziła się już, 
że nic z tego związku nie będzie.

Nie spodziewała się tego, a jednak pojawił się ra-
zem z ekipą budowlańców. Przywitał się, jakby nigdy 
nic, rozłożył plany przebudowy pensjonatu, wyjaśnia-
jąc szczegóły kierownikowi ekipy.

Kiedy zostali sami, zapanowała niezręczna cisza.
– Porozmawiamy wreszcie? – zapytała Karolina.
– Nie mamy o czym. Wszystko jest jasne – od-

parł spokojnym głosem.
– Skoro tak uważasz... – powiedziała i wyszła 

z pokoju. Serce tłukło jak oszalałe, ale postanowi-
ła, że więcej nie będzie walczyć. „Do tanga trze-
ba dwojga” – pomyślała gorzko i wróciła do szo-
rowania kuchni.

Budowlańcy się uwijali, Marek jej migał 
gdzieś między nimi, ale starała się nie zwra-
cać na niego uwagi- co było jednak trudne. 

– Przepraszam, że chciałam ci zniszczyć 
rodzinę – Karolina ujęła ją za rękę.

– Ale to nie Tomasza kochasz- powiedzia-
ła, patrząc jej w oczy, Magda.

– Skąd… Skąd wiesz?
– Nie jestem ślepa – zaśmiała się Magda.
– Ja chyba jestem. Bo dopiero to zrozumia-

łam – powiedziała Karolina, dodając: – Tylko 
dzisiaj strasznie się wszystko pokomplikowało. 
I opowiedziała Magdzie o tym, jak do jej drzwi 
zapukał marnotrawny mąż z wielkim bukietem 
róż i miłosnymi wyznaniami oraz o tym, że Ma-
rek, na ten widok, odwrócił się na pięcie – i 
przez cały dzień nie odbiera od niej telefonów.

– Widzisz, Marek wiele przeszedł. Jego 
żona zginęła trzy lata temu w wypadku lotni-
czym. Strasznie rozpaczał. A potem okazało 
się, że wcale nie leciała na spotkanie bizneso-
we, jak mu powiedziała, tylko na romantycz-
ny weekend z kochankiem. Prowadziła dru-

gie życie, o czym nie miał pojęcia. Dlatego te-
raz bardzo trudno mu komuś zaufać – wyja-
śniła Magda.

Dzień, pełen dramatycznych wydarzeń, 
powoli się kończył. Mimo, że nic nie ułożyło 
się tak, jak to sobie zaplanowała, Karolina po-
czuła, że tu jest jej miejsce, że chce tu zostać i 
zmierzyć się ze wszystkim, cokolwiek przynie-
sie los. Niezależnie od tego, co będzie z Mar-
kiem, Tomaszem, Mateuszem. Miała nowy 
dom, znalazła przyjaciółkę w kobiecie, której 
chciała zrujnować życie.

– Za nowy początek – wzniosła toast. – Za 
dobre życie – odpowiedziała Magda.

Następnego ranka Karolina obudziła się 
z bólem głowy. Magda, która została na noc 
– już była po kawie. Uściskały się i pojecha-
ła do domu.

Karolina rzuciła się w wir obowiązków. Za ty-
dzień prace w pensjonacie miała rozpocząć ekipa 

Wiedziała, że cokolwiek się wydarzy, jej drugie życie będzie dobre i piękne.

Karolina wróciła do Zamościa po 
kilkunastu latach. Zostawiła za sobą 
traumatyczne przeżycia, małżeństwo 
i świetnie płatną pracę. Postanowiła, 
że odnajdzie Tomasza - swoją pierw-
szą i największą miłość, a potem za-
cznie wszystko od nowa na Roztoczu. 
Tymczasem nic nie poszło tak, jak pla-
nowała…

Wyznanie Karoliny o tym, że straciła syn-
ka – i to na tę samą chorobę, na którą zapa-
dła ona sama – bardzo poruszyło Magdę. Po-
deszła do Karoliny, objęła i trzymała w ra-
mionach, niczym dziecko, gdy ta szlochała.

– Płacz, płacz, dziewczyno. To poma-
ga – szeptała, głaszcząc czule włosy kobiety, 
która o mały włos nie zniszczyła jej rodziny.

Karolina, gdy pierwsza fala płaczu minęła, 
zaczęła opowiadać Magdzie o chorobie syn-
ka. Zaczęło się od zwykłego zmęczenia – my-
ślała, że malec, zwykle bardzo ruchliwy, jest 
po prostu lekko przeziębiony. Ale słabł co-
raz bardziej, a na jego rączkach i nóżkach za-
częły się pojawiać nie wiadomo skąd siniaki.

Diagnoza była dla Karoliny i jej męża szo-
kiem. – Ale szybko się pozbieraliśmy, stawa-
liśmy na głowie, żeby go ratować. Ne udało 
się – Karolina znów się rozpłakała.

Przez kolejne dni i miesiące po śmierci 
synka żyła jak w malignie. Z nikim nie chcia-
ła rozmawiać, nie była w stanie pojechać na 
grób Tomaszka. W końcu przestała wstawać 
z łóżka: tylko w zaciemnionej sypialni, odcię-
ta od świata mogła udawać przed sobą, że nie 
stało się to, co się stało.

Cierpienie tak ją pochłonęło, że zapo-
mniała o swoim mężu. A on, jak się okaza-
ło, próbował sobie radzić ze stratą synka na 
swój sposób.

I dopiero gdy do jej drzwi zapukała mło-
da kobieta i z płaczem powiedziała o tym, że 
będzie miała dziecko z jej mężem, Karolina 
dostrzegła, że świat nie przestał się kręcić.

CIOS, JAKI ZADAŁ JEJ MĄŻ, ZDRA-
DZAJĄC JĄ W TAK CIĘŻKICH CHWI-
LACH, PARADOKSALNIE STAŁ SIĘ JEJ 
WYBAWIENIEM. DZIĘKI TEMU BO-
WIEM WRÓCIŁA NA ROZTOCZE.

– Dopiero tutaj zrozumiałam, że jemu też 
było bardzo ciężko i że nie tylko on mnie opu-
ścił w tych strasznych chwilach, ale ja jego 
też – powiedziała, że jest gotowa mu wyba-
czyć, ale już nigdy do niego nie wróci.

– Tomasz miał być plastrem na twoje rany 
– bardziej stwierdziła niż zapytała Magda.

Fot. pixabay.com

Późnym popołudniem robotnicy odjechali, a 
Karolina wzięła prysznic, otworzyła butelkę 
wina z zapasów od Magdy i usiadła w altan-
ce w ogrodzie.

– Mogę się przyłączyć? – nie mogła uwierzyć: 
przed nią stał Marek.

– Możesz – mruknęła zastanawiając się, cze-
go chce.

Usiadł naprzeciwko. Miała wrażenie, 
że blask jego oczu jest silniejszy niż świa-
tło świec, które ustawiła na stoliku. Posta-
nowiła, że nie zrobi pierwszego ruchu. Wy-
starczająco dużo razy próbowała. Jeśli chce, 
niech sam mówi.

– Przepraszam – zaczął.
– Przepraszasz za...? – spojrzała wyzywająco 

w jego kierunku.
– Przepraszam za to, że byłem idiotą – powie-

dział, a Karolina nie mogła już dłużej się powstrzy-
mywać. Parsknęła śmiechem.

– Nic mnie z Mateuszem nie łączy, rozstaliśmy 
się – chciała wyjaśnić, ale szybko jej przerwał: – Nie 
musisz. Magda mi już wszystko wyjaśniła.

– I co teraz? – zapytała po chwili milczenia Karolina.
– A czego byś chciała?
– Zaprosić cię do sypialni – zaśmiała się i po-

ciągnęła go za rękę do pensjonatu.
Tej nocy niewiele spali. Kiedy Karolina otwo-

rzyła rankiem oczy, Marka nie było obok. Zawo-
łała go – nie odpowiedział. Podreptała na bosaka 
do kuchni: nie było go ani tam, ani w łazience, ani 
nigdzie indziej. Posmutniała.

Aż nagle otworzyły się drzwi. Marek stał w 
nich z dużą torbą podróżną.

– Przyjmiesz mnie? Chcę z tobą być – po-
wiedział.

Okazało się, że pojechał po swoje rzeczy.
Dalej sprawy potoczyły się tak, jak potoczyć się 

powinny. Ekipa Marka skończyła remont, a wcze-
sną jesienią w pensjonacie pojawili się pierwsi go-
ście, zachwyceni i miejscem, w którym przyszło im 
zamieszkać, i Roztoczem.

KAROLINA PIERWSZY RAZ POCZU-
ŁA, ŻE JEST DOKŁADNIE W TYM MIEJ-
SCU, W KTÓRYM BYĆ CHCE I Z TYMI 
LUDŹMI, Z KTÓRYMI JEJ DOBRZE. 
SPRAWA ROZWODOWA SIĘ ZAKOŃ-
CZYŁA, MIAŁA U BOKU MĘŻCZYZNĘ, 
KTÓREGO KOCHAŁA, A W MAGDZIE 
ZYSKAŁA WSPANIAŁĄ PRZYJACIÓŁ-
KĘ. Nawet Tomasz, który początkowo bo-
czył się na Marka za zagarnięcie dawnej 
ukochanej, w końcu odpuścił. Spędzali we 
czwórkę każdy weekend na wyprawach po 
Roztoczu, wspólnych kolacjach.

Pewnego wiosennego ranka następnego roku 
zapakowała samochód i ruszyła do Warszawy. 
Pojechała prosto na cmentarz, na którym snem 
wiecznym spał jej synek. Była tu pierwszy raz 
od czasu, gdy go pochowała. Jemu pierwszemu 
chciała zdradzić swój sekret.

– Będziesz miał rodzeństwo – wyszeptała, gła-
dząc zdjęcie synka.

A potem wróciła do domu, na Roztocze pełna 
spokoju i nadziei. Wiedziała, że cokolwiek się wy-
darzy, jej drugie życie będzie dobre i piękne.

Koniec
Jowita Kolman
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zna 50 plus, szuka atrakcyjnej kobie-
ty, w wieku do 45 lat, której podobają 
się inteligentni mężczyźni z doświad-
czeniem i mądrością życiową. Mam 
wyższe wykształcenie, 180 cm wzro-
stu, 83 kg wagi i krótkie, szpakowa-
te włosy. Jestem wolny i niezależny. 

Swojej kobiecie chciałbym dać dużo 
radości, miłości, szczęścia i wspól-
nie z nią cieszyć się razem z drob-
nych rzeczy oraz pozytywnej, wspól-
nie tworzonej rzeczywistości, mimo 
wszystko pięknego świata. Godło: 
„Życie razem naprawdę może być 
piękne” (17904)

Samotny mężczyzna pozna spo-
kojną, miłą i uczciwą panią o dobrym 
sercu i spokojnym charakterze, z któ-
rą mógłby się zaprzyjaźnić i mile spę-
dzać wolny czas. Jestem mężczyzną 
średniego wzrostu, lekko po 50, sym-

Tygodniku Zamojskim 
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m.in.: wierność, lojalność, prawdo-
mówność i szczerość. Jestem osobą 
słowną i pracowitą, o poważnym po-
dejściu do życia. Poznam pana nie-
karanego, zadbanego, o wszechstron-
nych zainteresowaniach, w wieku do 
50 lat, najchętniej z Zamościa lub 
okolic, bez nałogów, słownego, pra-
cowitego, zaradnego życiowo, z wła-
snymi zainteresowaniami i celem w 
życiu. Ma to być pan dojrzały emo-
cjonalnie, moja bratnia dusza, hoł-
dujący powyższym wartościom, któ-
ry wie, czego chce od życia, zechce 
się ze mną zaprzyjaźnić, a w przyszło-
ści stworzyć stabilny związek. Proszę 
wyłącznie o poważne oferty. Godło: 
„Bratnia Dusza” (17903)

Wysportowany, wysoki, zadbany 
i twardo stąpający po ziemi mężczy-

Obecnie samotny mężczyzna, 50 
plus, średniego wzrostu, bez żadnych 
nałogów i zobowiązań. Jestem szcze-
rym, uczciwym, wyrozumiałym, tole-
rancyjnym, opiekuńczym i miłym do-
matorem, o wszechstronnych zain-
teresowaniach. Nie lubię kłamstwa i 
zdrady. Posiadam dom w mieście i je-
stem niezależny finansowo. Chciała-
bym poznać panią, w wieku do 50 lat, 
chętnie szczupłą lub średniej budowy, 
niezależną finansowo, najchętniej z 
okolic Zamościa. Proszę o poważne 
oferty z adresem zwrotnym. Godło: 
„Samotny czeka na ciebie” (17902)

Zadbana, wolna i raczej szczupła 
kobieta, z wyższym wykształceniem, 
wysoka, religijna bez przesady. Mam 
zasady i wartości, który się w życiu 
kieruję i które cenię, należą do nich 

ra chce założyć szczęśliwą rodzinę. 
Jestem kawalerem o średniej budo-
wie ciała i wzroście 182 cm, bezkon-
fliktowym, spokojnym, uczciwym, 
wrażliwym, z poczuciem humoru i 
pracowitym, ale samotnym. Pracuję 
zawodowo i jestem niezależny finan-
sowo. Mile widziana pani, która pra-
gnie stworzyć trwały związek, opar-
ty na takich wartościach jak zaufanie,
wzajemny szacunek i miłość.   Jeśli 
brakuje ci drugiej połowy, na której 
można polegać i z którą zechciałabyś
żyć, to napisz do mnie, bo może cze-
kam właśnie na siebie. Godło: „Na-
pisz, czekam” (17908)

Na imię mi Mirek, mam 38 lat, 
178 cm wzrostu, jestem zadbanym 
szatynem. Czuję się samotny, dla-
tego chciałabym poznać panią, w 
wieku do 30-45 lat, w celu stwo-
rzenia stałego związku, a następnie 
szczęśliwej rodziny. Pani może mieć
dziecko, jeśli będzie chciała możemy 
wziąć ślub cywilny. Proszę o poważ-
ne oferty. Mile widziane zdjęcie, ad-
res zwrotny i numer telefonu, któ-
ry przyspieszy kontakt. Godło: „Po-
znajmy się” (17909)

Atrakcyjny mężczyzna, 50 plus, 
182 cm wzrostu, Zadbany, przystoj-
ny, bez nałogów, z wyższym wy-
kształceniem. Cenię stabilizację ży-
ciową, uczciwość, odpowiedzialność
i tolerancję. Mam ustabilizowaną sy-
tuację mieszkaniową i finansową i 
jestem zmotoryzowany. Pragnę po-
znać panią, najchętniej z Zamościa, 
o podobnych cechach charakteru i w 
stosownym wieku. Proszę o poważ-
ne oferty z adresem zwrotnym i nu-
merem telefonu, który przyspieszy 
kontakt. Godło: „Czekam na cie-
bie” (17910

patycznym, miłym i uczciwym. Cenię 
prawdomówność, lojalność i szcze-
rość. Nie szukam przygód, lecz oso-
by z którą mógłbym spędzić jesień 
życia. Proszę o poważne oferty z nu-
merem telefonu, który przyśpieszy 
kontakt. Godło: „Napisz, wciąż cze-
kam” (17905)

Uczciwy, miły i prawdomówny 
mężczyzna z poczuciem humoru, wy-
soki (180 cm ) i w średnim wieku, 
bez nałogów i zobowiązań, o wszech-
stronnych zainteresowaniach. Z na-
tury jestem optymistą, lubię ludzi i 
przyrodę. Samotność jednak daje o 
sobie znać, dlatego chętnie poznam 
i zaprzyjaźnię się ze szczerą i uczci-
wą kobietą, o czułym sercu i dobrym 
charakterze. Jeśli podobnie jak ja 
masz dość samotności i chcesz spę-
dzić jesień życia w stałym i poważ-
nym związku, opartym na miłości, 
zaufaniu i wierności, to napisz do 
mnie! Godło: „Nowy Rok, nowe ży-
cie” (17906)

Poszukuję samotnej kobiety o do-
brym sercu, bez rażących nałogów, w 
wieku do 50 lat, która myśli o spędze-
niu dalszych lat życia wspólnie z bli-
ską osobą. Mile widziana pani o ko-
biecych kształtach, ale raczej szczu-
pła. Jestem mężczyzną średniej budo-
wy ciała, wysokim, szczerym, toleran-
cyjnym, niekonfliktowym i niezależ-
nym finansowo (stały dochód), doma-
torem, tzw. „złotą rączką”, który po-
trafi poszanować drugą osobę. Więcej 
informacji przy pierwszym spotkaniu. 
Proszę o poważne oferty, czekam. Go-
dło: „Poznajmy się” (17907)

Poznam panią, w wieku 30-45 
lat, zaradną, uczciwą i wrażliwą, któ-

Fot. pixabay.com
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M imo korzystnego rozstrzy-
gnięcia wojewody były dy-
rektor urzędu pracy, Sła-

womir Marciniuk nie wróci na sta-
nowisko. Przynajmniej na razie. Po-
wód? Starosta Aneta Karpiuk tłuma-
czy, że ten prze-
stał pełnić swo-
je obowiązki na 
mocy jej decy-
zji a nie uchwa-
ły unieważnio-
nej przez wo-
jewodę. Pro-
blem polega na 
tym, że Sławo-
mir Marciniuk 
nie przypomi-
na sobie, by starosta poinformowa-
ła go o utracie stanowiska. 

Były już dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy złożył rezygnację ze sta-
nowiska 18 grudnia. Owocem tego był 
dokument, w którym można przeczy-
tać: „Zarząd Powiatu w Hrubieszo-
wie uchwala, co następuje: Odwołu-
je się i rozwiązuje się stosunek pracy 
w związku ze złożoną rezygnacją Dy-
rektora Powiatowego Urzędu Pracy 
(…)”. Dodajmy jednak, że przed tym 
posiedzeniem Sławomir Marciniuk 
odwołał swoja rezygnację. 

Były dyrektor odwołał się do woje-
wody lubelskiego. Ten kilka dni temu 

unieważnił uchwałę. Starosta Ane-
ta Karpiuk stoi jednak na stanowisku, 
że uchwała miała jedynie charakter in-
formacyjny wobec zarządu, bo odwoła-
nie dyrektora należy do jej kompetencji 
a nie zarządu. Mówi też, że rezygnację 
przyjęła już wcześniej i dyrektor został o 
tym od razu poinformowany: – Nie wiem 
jeszcze czy będę się odwoływać od roz-
strzygnięcia wojewody. Na stanowisko 
dyrektora PUP zostanie natomiast ogło-
szony konkurs – wyjaśnia. 

Z kolei Sławomir Marciniuk pod-
kreśla, że nie miał żadnej informacji od 
starosty o przyjęciu jego rezygnacji – ani 
pisemnej, ani ustnej. Do 8 stycznia, gdy 
dowiedział się o drugim posiedzeniu za-
rządu w jego sprawie był przekonany, że 
rezygnacja nie została przyjęta. 

Wo j e w o -
da Lech Spraw-
ka uznał nato-
miast, że trud-
no przyjąć ar-
g u m e n t a c j ę 
o informacyj-
nym charakte-
rze uchwały, bo 
przecież w tej 
wyraźnie napi-
sano: „Zarząd 

Powiatu w Hrubieszowie uchwala, co 
następuje: Odwołuje się i rozwiązuje 
się stosunek pracy”.

Sławomir Marciuniuk złożył do 
sądu pracy pozew o przywrócenie go 
na stanowisko. jn

Sławomir Marciniuk.

Aneta Karpiuk.

Ostatnio w hrubieszowskim starostwie nie brak konfliktów.

jak najlepiej pojętego dobra gminy. 
Dla przykładu: chcemy w Hucie Tar-
nawackiej wybudować nowy wodo-
ciąg, dostaliśmy niedawno dofinanso-
wanie z PROW. Ale skoro jest tam sta-
ry wodociąg, to być może ktoś uzna, 
że to niegospodarność. Nie da się speł-
nić oczekiwań wszystkich, trzeba wa-

żyć racje – tłu-
maczy.

Uważa, że 
dalsze utrzy-
mywania szko-
ły w Hucie Tar-
nawackiej nie 
jest uzasadnio-
ne. – Uczy się 
tam zaledwie 35 
dzieci; do tego 
dwoje w zerów-

ce. Perspektyw na większą liczbę 
uczniów nie widać, demografia robi 
swoje. Tymczasem opłacamy tam 11,5 
nauczycielskich etatów. Nie stać nas 
na to. Jesteśmy jedną ze stu najbied-
niejszych gmin w Polsce – uzasadnia.

Niedawno gmina zaproponowa-
ła, by społeczność wsi, jeśli chce 
utrzymać placówkę, założyła szko-
łę stowarzyszeniową: samorząd bę-
dzie przekazywać na jej prowadze-
nie dotację na ucznia w takiej samej 
kwocie, jak szkole w Tarnawatce. 
Odpowiedzi jeszcze nie ma.

mm

P iotr Pasieczny, wójt gm. Tar-
nawatka od blisko ćwierć wie-
ku, którego w ostatnich wybo-

rach samorządowych poparło ponad 
79 proc. mieszkańców, może mieć kło-
poty. Grupa mieszkańców Huty Tar-
nawackiej zrobiła pierwszy krok do re-
ferendum w sprawie jego odwołania.

Tym krokiem jest pismo, które 
w początkach marca trafiło do za-
mojskiej delegatury Krajowego Biu-
ra Wyborczego, informujące o za-
miarze wystąpienia z inicjatywą re-
ferendum. Aby do niego doprowa-
dzić, inicjatorzy muszą w ciągu 60 
dni zebrać podpisy poparcia od 10 
proc. mieszkańców gminy.

Formalnie podano 3 przyczy-
ny: brak odpowiedniej komunika-
cji z lokalną społecznością, nieefek-
tywna polityka finansowa i niewła-
ściwe zarządzanie mieniem gmi-
ny. Osią wszystkiego jest – choć nie 
pada to wprost – szkoła w Hucie Tar-
nawackiej, którą samorząd postano-
wił zlikwidować. Radni uchwałę in-
tencyjną w tej kwestii przyjęli w lu-
tym – tymczasem lokalna społecz-
ność przeciwstawia się decyzji.

– Muszę się kierować dobrem ogó-
łu, dbać o całą gminę, a nie interesy 
pojedynczych osób – odrzuca zarzu-
ty Piotr Pasieczny, dodając: – Oczywi-
ście, każdy może oceniać moją pracę, 
jak chce, ale staram się działać w imię 

Piotr Pasieczny.

T omaszów Lub. przymierza się 
do trzeciej rewitalizacji: tym 
razem centrum miasta. Po tym, 

jak oddana do użytku zostanie obwod-
nica, samorząd chce wyprowadzić ruch 
poza śródmieście i zlikwidować słynne 
tomaszowskie rondo.

Miasto ma na koncie już dwie uda-
ne rewitalizacje: pierwsza dotyczyła 
parku, w którym wybudowano m.in. 
nowoczesny amfiteatr, a także drogi 
wokół rynku. Druga (wciąż trwająca) 
obejmowała m.in. budowę krytej pły-
walni, przebudowę części OSiR, a tak-

że zmiany na os. Koszary, w tym budo-
wę bloków socjalnych.

– Tym razem chcemy się zająć 
centrum miasta, by przywrócić mu 
funkcję rynku – mówi burmistrz Woj-
ciech Żukowski.

Wartość prac szacuje na ok. 15 mln 
zł. Choć niektórym zapewne będzie trud-
no w to uwierzyć i zaakceptować, to w 
planach jest likwidacja ronda na rynku, 
które przez wiele lat było swego rodza-
ju symbolem Tomaszowa. Ruch popro-
wadzony zostanie uliczkami w pobliżu.

– Kolejnym elementem przed-
sięwzięcia będzie rewitalizacja ka-

mieniczek w rynku. Chcemy w to, 
oczywiście, włączyć ich właścicie-
li – mówi W. Żukowski.

Następna rzecz to budowa zale-
wu: miasto ma 10 ha terenu przy ul. 
Listopadowej. Już kilka lat temu mó-
wiono o tym, że warto by wybudować 
tam zalew z lustrem wody o pow. ok. 
6 ha. Mógłby być zasilany przez Soło-
kiję. Wokół planowana jest infrastruk-
tura turystyczno-rekreacyjna.

Wrócił także temat odbudowy to-
maszowskich hal targowych – charak-
terystycznego elementu dawnego to-

maszowskiego rynku. – Tę inwestycję 
chcielibyśmy zrealizować w partner-
stwie publiczno-prywatnym. Miasto 
oferuje teren, a inwestor mógłby bu-
dować. Tak właśnie było w roku 1931, 
gdy powstawały hale – mówi burmistrz.

Kiedy te wszystkie zmiany? Naj-
pierw oddana do użytku musi być ob-
wodnica miasta (co planowane jest 
na maj-czerwiec). Potem ruszą pra-
ce, związane z przygotowaniami do 
rewitalizacji. W tym roku urzędnicy 
mają nadzieję stworzyć gminny pro-
gram rewitalizacji.

mm

Samorząd chce zlikwidować słynne tomaszowskie rondo.

Z dniem 1 marca nowym dyrekto-
rem Muzeum Zamojskiego zo-
stała Anna Cichosz (54 l.). Do-

tychczas była wiceszefową tej placów-
ki. Zastąpiła na tym stanowisku wie-
loletniego dyrektora Andrzeja Urbań-
skiego, który teraz został… jej zastęp-
cą. Ta zamiana wzbudza zdziwienie i 
rodzi pytanie: czemu ma służyć?  

Konkurs na stanowisko dyrekto-
ra Muzeum Zamojskiego magistrat 
rozpisał jeszcze jesienią ub. roku. Bo-
wiem z dniem 31 grudnia kończyła się 
kadencja Andrzeja Urbańskiego, któ-
ry kierował placówką przez 30 lat. Do 
konkursu na kolejną kadencję jednak 
nie przystąpił, co w środowisku wywo-
łało niemałe zdziwienie. By zapew-
nić placówce ciągłość zarządzania, 
wraz z nowym rokiem A. Urbański 
został pełniącym obowiązki dyrekto-
ra. Miał nim być do czasu rozstrzy-
gnięcia konkursu.

 O fotel dyrektora rywalizowało 
troje kandydatów. Jeden z nich, to dr 
Jacek Feduszka, utytułowany histo-
ryk z ponad 30-letnim stażem pracy 
w Muzeum Zamojskim. Drugi, to Da-

riusz Górny, regionalista i autor ksią-
żek m.in. „Do Zygmunta Klukowskie-
go”. Obaj zostali odrzuceni w pierw-
szym etapie konkursu. Konkurs wy-
grała Anna Cichosz, zastępca dyrek-

tora Muzeum Zamojskiego – objęła tę 
funkcję po tym jak we wrześniu 2019 
r. Piotr Kondraciuk odszedł z tego 
stanowiska, wygrywając konkurs na 
dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego 
w Kazimierzu Dolnym. Jednocześnie 
była również kierownikiem Muzeum 
Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, będą-
cego częścią Muzeum Zamojskiego.

Anna Cichosz jest absolwentką 
II LO w Zamościu. Potem ukończyła 
studium ekonomiczne, pracowała w 
przychodni kolejowej w Zamościu. W 

2004 r. rozpoczęła pracę w Muzeum 
Zamojskim – zaczynała od stanowiska 
przewodnika muzealnego. W między-
czasie sukcesywnie podnosiła kwali-
fikację. Ukończyła socjologię (licen-
cjat) w Wyższej Szkole Humanistycz-
no-Ekonomicznej, studia magister-
skie z kulturoznawstwa na UMCS, 
potem studia podyplomowe – kie-
runek muzealnictwo – na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim.  

Jak nam mówi, objęła stanowi-
sko dyrektora w trudnym czasie pan-
demii, kiedy placówka notuje spadki 
przychodów. Zamierza jednak starać 
się pozyskiwać środki zewnętrzne 
na działalność instytucji. Już złoży-
ła wniosek o dotację w ramach pro-
jektu „Pokolenie 1920. Poezja i woj-
na”. Zamierza również zmodernizo-
wać wystawę etnograficzną, wpro-
wadzając w niej elementy interak-
tywne. Jej celem jest także utrzyma-
nie wszystkich etatów

Anna Cichosz będzie dyrektorem 
przez 3 lata. Zarządza zespołem, któ-
ry liczy 46 osób. Dysponuje budżetem 
w wysokości 2,6 mln zł. her

Na sesji Rady Miasta -
raja

-

-
-

ra –
-

-

-
-
-
-

-
-

-

Anna Cichosz.           Andrzej Urbański.
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 f o t .  Makbet ,  fo t .  Bar tek  Warze -
cha, podpis: 5 sierpnia o godz. 21 na Ryn-
k u  Wi e l k i m  o b e j r z y m y  „ M a k b e t a ” .

20:05 Planeta singli *** komedia, Polska 2016 (TVN)
22:55 Poszukiwany, poszukiwana *** komedia, Polska 1972 (TVP 1)
22:55 Król Skorpion ** przygodowy, USA/Niemcy/Belgia 2002 (TVN)
23:10 Lara Croft: Tomb Raider ** przygodowy, Wielka Brytania/Niem-

cy/USA/Japonia 2001 (Polsat)
23:50 *** biogra-

ficzny, Polska 2017 (TVN 7)

13:20 ** komedia, USA 2004 (TVN 7)
15:10 Junior ** komedia, USA 1994 (TVN 7)
17:30 Jurassic World *** przygodowy, USA 2015 (TVN 7)
20:00 Kac Vegas *** komedia, USA/Niemcy 2009 (TVN 7)
22:05 Vabank **** komedia sensacyjna, Polska 1981 (Polsat)
22:20 ** komedia, USA 2013 (TVN)
22:20 ** obyczajowy, Chiny/Japonia/USA 

2017 (TVN 7)

10:45 Spider-Man 2 *** przygodowy, USA 2004 (Polsat)
17:50 ** komedia, USA/Niemcy 2005 (TVN 7)
20:00 ** przygodowy, USA/Japonia 2014 (TVN 7)
21:00 Saga Wikingów ** przygodowy, Szwajcaria/Niemcy/Republika 

21:30 **** dramat przygodo-
wy, USA 2003 (TVN 7)

22:30 Prawdziwa historia ** thriller, Francja/Belgia/Polska 2017 
(TVN)

23:10 *** komedia, USA 1998 (Polsat)
23:50 *** dramat obyczajowy, USA 

2009 (TVP 2)
00:40 *** obyczajowy, Wielka Brytania 2015 (TVN 7)
00:55 ** thriller, USA/Wielka Brytania 

2018 (TVP 1)
01:50 ** komedia, USA 2010 (Polsat)

21:40 ** komedia, Wiel-
ka Brytania/USA 1997 (TVN 7)

22:35 ** komedia, Polska 2018 (TVN)
23:10 Burleska *** muzyczny, USA 2010 (Polsat)
23:30 ** obyczajowy, USA 2015 (TVN 7)
23:45 Nigdy nie mów nigdy ** sensacyjny, Wielka Brytania/USA/

RFN 1983 (TVP 2)
01:50 *** komediodramat, USA 2011 (Polsat)

www.tygodnikzamojski.pl

10-16.03.2021

23:20 *** sensacyjny, USA 
2012 (Polsat)

23:45 *** horror, USA 1998 (TVN 7)
23:45 ** psychologiczny, Polska 2018 (TVP 2)
02:35 Tato **** dramat obyczajowy, Polska 1995 (TVP 2)

21:30 ** sensacyjny, USA 2001 (TVN 7)
23:10 *** thriller, USA 1991 (Polsat)
00:30 Zemsta szeryfa *** western, USA 1968 (TVP 1)
00:45 *** dramat, Polska 1957 (TVP 2)
02:20 Niewinne *** dramat, Belgia/Francja/Polska 2015 (TVP 2)

21:30 ** sensacyjny, USA/Niem-
cy 2006 (TVN)

22:20 ** komedia, 
USA 2016 (TVP 1)

22:40 **** dramat sensacyjny, USA 1993 (TVN 7)
23:10 Pitbull. Ostatni pies *** sensacyjny, Polska 2018 (Polsat)

20:00 John Rambo *** sensacyjny, Niemcy/USA 2008 (Polsat)
21:30 ** komedia romantyczna, Polska 

2017 (TVN 7)
22:30 *** sensacyjny, USA 1998 (TVN)

****rewelacja****  bardzo dobry*** dobry** *

05:15 nowela
06:00
06:50

lietonów
07:00

07:30
08:00
08:10 Pogoda poranna
08:15

blicystyczny
08:35
09:35
10:35
11:25 
12:00
12:10
12:35

macyjny
12:40
12:55
14:00
15:00
15:10
15:15
15:35
16:05
17:00 Teleexpress 
17:15
17:55
18:20
18:55
19:25 Sport
19:30
20:00 Pogoda
20:10
20:25
20:55

23:10 Historia bez tajemnic: Tu jest Pol-

00:05

thriller, 

Bowlby, S. Sweeney, C. Busby
02:35
03:25
03:50
04:45

04:55 al fabular-
no-dokumentalny

05:30
06:20
06:50
07:30
08:45 Panorama
08:50
10:40 Panorama
10:50
11:10 

lietonów
11:25 
11:50 
12:30
13:15
14:05
14:35

no-dokumentalny
15:05
15:10
16:00
16:35
17:15
18:00 Panorama
18:20
18:45

stiumowy
19:30

rial obyczajowy 
20:35

20:50
obyczajowy

21:45
22:45

kryminalny

dramat 

Ch. Tahan, L. Kudrow

dramat,

02:45

kendal Poulsen
03:50
04:50

06:00 Nowy
08:40 Malanowski i Partnerzy (112, 113) 

09:40
dokumentalny

10:40
kumentalny

11:40 
mentalny

12:50 Wydarzenia
13:25
13:40

dokumentalny
14:40

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15
16:30

dokumentalny
17:00

mentalny
18:00

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25

cystyczny
19:45 Sport
19:55 Pogoda
20:05
21:05

minalny
22:10

ality show

komedia,

komedia,
ach, wyst. P. Rudd, S. Carell, Z. 

04:20
04:40

rozrywkowy

05:45
06:00

radokumentalny
07:00

rywkowy
08:00
11:35 
11:45 

rial paradokumentalny 
13:50
14:55

talny
15:55

rywkowy
17:00
18:00

radokumentalny
19:00 Fakty
19:25

formacyjny
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:55
20:10
20:15

czajowy
20:55
21:30

obyczajowy

thriller, 

00:45
01:20

obyczajowy
02:20
02:40

rozrywkowy
04:00

talny

05:50
talny

06:55
07:55

wela
08:25

paradokumentalny
11:25 

kumentalny
11:55 
12:55
13:55

no-dokumentalny
14:55

15:55
dokumentalny

16:55
17:30

serial paradokumentalny 
18:30

kumentalny
19:00
19:30

wela
20:00
20:30

dramat

Larkin, M. Benitz

Wielka Brytania 

Mulligan, H. Bonham Carter, 
M. Streep

02:55
03:30

rozrywkowy

fest ucieszne 14:00 Szlak nadziei 14:45 Ka-

nik regionów 17:50 Studio Lwów 18:10 Barwy 

20:15 Polonia 24 20:45 Pogoda 20:50 Sport

Okiem wiary 12:55 Pogoda 13:00 Agroporad-
nik 13:35 Agrobiznes 13:55 Agropogoda 14:00 

dziei 14:30 Panorama Lubelska 14:42 Progno-

sne potyczki 16:05 Telekurier 16:30 Kryminal-
na siódemka 16:45 Dziennik regionów 17:00 
Twój Wybór 17:30 Panorama Lubelska 17:35 
Prognoza pogody 17:36 Zdarzenia 18:15 W 
celowniku 18:30 Panorama Lubelska 18:55 
Prognoza pogody 19:00 To nas dotyczy 19:20 

Aktywni 19:45 Magazyn sportowy 20:00 Ka-
sta 20:35 Ocaleni 21:31 Panorama Lubelska 
21:46 Prognoza pogody 21:50 Studio LOTTO

10.03.2021 
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04:55 Na sygnale (291) – serial fabular-
no-dokumentalny

05:25 Górscy ratownicy (14) – serial oby-
czajowy

06:20
talk show

06:50 Familiada – teleturniej
07:30
10:40 Panorama
10:45
11:15 

lietonów
11:25 

linarny
11:50 

obyczajowy
12:30
13:15

stiumowy
14:05
14:35 Na sygnale (247) – serial fabular-

no-dokumentalny
15:10 Górscy ratownicy (23) – serial oby-

czajowy
16:00
16:35 Familiada – teleturniej
17:15
18:00 Panorama
18:20
18:45

stiumowy
19:35

rial obyczajowy
20:35 Dance Dance Dance – widowisko 

rozrywkowe
22:45

komedia romantyczna, USA 

Stone, C. Firth

Lundgren, J. Finn

06:50
lietonów

07:00

07:30 Agape – magazyn religijny
08:00
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny – program pu-

blicystyczny
08:40
09:35 Komisarz Alex (174) – serial 
10:35 Ojciec Mateusz (274) – serial 
11:25 Kasta – serial paradokumentalny 
12:00
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda – program informacyjny
12:35 Magazyn Rolniczy – magazyn
12:50
14:00
15:00
15:15 Alarm! – magazyn interwencyjny
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55
18:20 Kasta – serial paradokumentalny 
18:55
19:30
20:10 Alarm! – magazyn interwencyjny
20:30
21:00 Ojciec Mateusz (317) – serial kry-

minalny
21:55
22:40

felietonów

komedia,

02:10

02:55 Godziny grozy (8) – serial sen-
sacyjny

03:50 Magazyn kryminalny 997 – maga-
zyn reporterów

04:40 Notacje – cykl dokumentalny

06:00 Now
08:40

– serial fabularno-dokumentalny
09:40

dokumentalny
10:40

kumentalny
11:40 

mentalny
12:50 Wydarzenia 
13:25 Interwencja – magazyn reporterów
13:40

radokumentalny
14:40

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn reporterów
16:30

dokumentalny
17:00

mentalny
18:00

radokumentalny
18:50 Wydarzenia
19:25

cystyczny
19:45
19:55 Pogoda
20:05

dowisko muzyczne
22:10

ity show

04:15
rywkowy

04:40 Disco Gramy – muzyczny program 
rozrywkowy

05:25

05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:00 Ukryta prawda (1129) – serial pa-

radokumentalny
07:00 Kuchenne rewolucje – program roz-

rywkowy
08:00
11:35 Doradca smaku – magazyn kulinarny
11:45 

rial paradokumentalny 
13:50
14:55
15:55 Kuchenne rewolucje – program roz-

rywkowy
17:00
18:00 Ukryta prawda (1228) – serial pa-

radokumentalny
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! Koronawirus – program in-

formacyjny
19:35
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! – magazyn reporterów

komedia,

Tego ostatniego szuka na portalach 

00:50 Kuba Wojewódzki – talk show
01:50 Uwaga! – magazyn reporterów
02:10 NOC Magii – interaktywny program 

rozrywkowy
03:30

talny

05:50 48) – serial paradoku-
mentalny

06:55
mentalny

07:55 
nowela

08:25
paradokumentalny

11:25 
kumentalny

11:55 
talny

12:55
talny

13:55
no-dokumentalny

14:55

talny
15:55 Ukryta prawda (839) – serial para-

dokumentalny
16:55
17:30

serial paradokumentalny 
18:30

kumentalny
19:00 Ukryta prawda (949) – serial para-

dokumentalny
20:00
20:30

ality show

komedia 

02:30 NOC Magii – interaktywny program 
rozrywkowy

12.03.2021 

11.03.2021 

05:15 wela
06:00 Elif (933) – serial obyczajowy
06:50

lietonów
07:00

07:30
08:00
08:10 Pogoda poranna
08:15 Kwadrans polityczny – program pu-

blicystyczny
08:35
09:35 Komisarz Alex (173) – serial kry-

minalny
10:35 Ojciec Mateusz (273) – serial kry-

minalny
11:25 Kasta – serial paradokumentalny 
12:00
12:10 Agrobiznes – magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda – program informacyjny
12:35 Rok w ogrodzie extra – magazyn 

ogrodniczy
12:55
14:00 Elif (934) – serial obyczajowy
15:00
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! – magazyn interwencyjny
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55
18:20 Kasta – serial paradokumentalny 
18:55
19:25
19:30
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! – magazyn interwencyjny
20:30
21:00

reporterów
21:55
22:30 Magazyn kryminalny 997
23:15 Motel Polska – reality show
23:50

00:35 
czajowy

01:30
02:25 Ocaleni – reality show
03:30

reporterów
04:25
04:50 Notacje – cykl dokumentalny

05:25 Górscy ratownicy (13) – serial oby-
czajowy

06:20
gazyn kulinarny 

06:55 Familiada – teleturniej
07:30
10:35 Panorama
10:45
11:10 

lietonów
11:20 Wojciech Cejrowski- boso przez 

11:50 
obyczajowy

12:30
13:15

stiumowy
14:05
14:35

no-dokumentalny
15:05
15:10 Górscy ratownicy (22) – serial oby-

czajowy
16:00
16:35 Familiada – teleturniej
17:15
18:00 Panorama
18:20
18:45

stiumowy
19:35

rial obyczajowy 
20:40

sygnale – cykl felietonów
20:55

bularno-dokumentalny
21:50
22:45 Karmazynowe wesele (3) – serial 

kryminalny

komedia,

04:05
minalny

06:00
08:40

– serial fabularno-dokumentalny
09:40

dokumentalny
10:40
11:40 
12:50 Wydarzenia
13:25 Interwencja – magazyn reporterów
13:40

radokumentalny
14:40

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja – magazyn reporterów
16:30

dokumentalny
17:00
18:00

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:25
19:45
19:55 Pogoda
20:05 Nasz Nowy Dom – reality show
21:05

czajowy
22:10

ality show

muzyczny, 

komediodramat,

04:20 Kabarety – program rozrywkowy
04:40 Disco Gramy – muzyczny program 

rozrywkowy
05:25  Okazje

05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:00 Ukryta prawda (1128) – serial pa-

radokumentalny
07:00 Kuchenne rewolucje – program roz-

rywkowy
08:00
11:35 Doradca smaku – magazyn kulinarny
11:45 

rial paradokumentalny 
13:50
14:55

talny
15:55 Kuchenne rewolucje – program roz-

rywkowy
17:00
18:00 Ukryta prawda (1227) – serial pa-

radokumentalny
19:00 Fakty
19:25 Uwaga! Koronawirus – program in-

formacyjny
19:35
19:45 Pogoda
19:55 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn kulinarny
20:15

czajowy
20:55 Milionerzy – teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje – program roz-

rywkowy

komedia,

01:10
nalny

02:15 Uwaga! – magazyn reporterów
02:35 NOC Magii – interaktywny program 

rozrywkowy
03:55

talny

05:50
talny

06:55
talny

07:55
wela

08:25
paradokumentalny

11:25 
kumentalny

11:55 
12:55
13:55

no-dokumentalny
14:55

15:55 Ukryta prawda (838) – serial para-
dokumentalny

16:55
wy

17:30
serial paradokumentalny 

18:30
kumentalny

19:00
19:30

wela
20:00
20:30

komedia, 

02:05 Druga strona medalu – talk show 
03:15 NOC Magii – interaktywny program 

rozrywkowy
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05:50

06:55

07:55
11:20 
11:50 

14:00
14:35
15:15

15:45

16:25

17:25

17:50
18:00
18:20
18:30
19:20

20:00

22:15

23:25

04:40

05:10
05:25

06:25

07:25

08:00
11:30 

14:00

15:50

17:25

18:00

19:00
19:25
19:35
19:45

03:00
03:20

05:05
06:00

06:50

07:00

07:35

08:00
08:15
08:40

09:10

09:40

10:40 

13:45

14:15
14:25
15:05

17:30
17:35

zyczny
18:30

19:25
19:30
20:05
20:10
20:35

21:35

02:35
zyczny

06:00

10:10
10:40
12:40

13:40
14:40

15:45

17:45

18:50
19:25

cystyczny
19:45
19:55
20:05

21:05
y

Warszawa, lata 30. XX w. Po sze-

03:20

04:40

06:00

06:15

07:20

10:20
12:20

07:00

08:00
08:30
09:00

09:30
10:00

10:55
11:00 

11:55 
12:00
12:15
12:50

13:15

14:15
14:25

15:05
17:00
17:20
17:30

18:30
zyczny

19:25
19:30
20:05
20:15

21:15

05:20

06:55

07:55
11:15 

11:40 

14:00
14:35
15:15

16:15
17:15

17:35
17:55

18:00
18:20
18:30

18:55

19:25

20:00

04:15

06:00

13:40
15:40

17:35

18:50
19:20
19:25
19:30

20:00

22:10

03:55

04:40

05:25

05:10
05:25

06:25

07:25

07:55

08:00
11:30 

12:00
12:30

18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:00

05:00

06:00

06:15

07:20

10:20
12:20

12:50

13:50

14:50

01:20

02:20
03:30
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05:00 Cafe piosenka – talk show
05:30 Górscy ratownicy (15) – serial 
06:25
06:50
07:30
10:40
10:50
11:15 

lietonów
11:25 

11:50 

12:25
13:15

14:05
14:35

15:05

15:50

16:00
16:35
17:15
18:00
18:20
18:45

19:35

20:40
felietonów

20:55

21:50
22:45

psychologiczny, Polska 2018. 

01:40

04:30

08:00
08:10
08:15

08:35
09:35
10:35
11:25 
12:00
12:10
12:30

12:35

12:50

14:00
14:50

lietonów
15:00
15:15
15:35
16:05
17:00
17:15
17:55
18:20
18:55
19:25 Sport
19:30
20:05
20:10
20:30

22:15

23:25

P. Hingle

06:0
08:40

09:40
10:40

11:40 
12:50
13:25
13:40

14:40
15:50
16:15
16:30

17:00
18:00
18:50
19:25

19:45 Sport

22:05 Love Isla
ity show

Jenkins, R. Pike

03:55
rywkowy

04:40

06:00

07:00
rywkowy

08:00
11:35 

rywkowy
11:45 

13:50
14:55

talny
15:55

rywkowy
17:00
18:00

19:00 Fakty
19:25

19:35 Sport
19:45
19:55
20:10

ny
20:15

20:55
21:30

00:40
01:10

05:50
talny

06:55
talny

07:55
wela

08:25

11:25 

11:55 
talny

12:55
talny

13:55

14:55

talny
15:55

16:55
wy

17:30

18:30

19:00
talny

19:30
nowela

20:00
20:30

02:15
03:25

06:00
07:00

07:30
08:00
08:10
08:15

08:40
09:40

10:35

11:25 
12:00
12:10
12:30

12:35

12:50 

14:00
15:00
15:10
15:15
15:35
16:00

lietonów
16:05
17:00
17:15

17:55
18:20
18:55
19:25 Sport
19:30
20:05
20:10
20:25
20:30
20:55

21:40
22:45 Ocaleni – reality show
23:50

P. Hingle
02:30

05:00 Cafe piosenka – talk show
05:30

06:25
06:50
07:30
10:40
10:50
11:15 

lietonów
11:25 

11:50 

12:30
13:15

14:05
14:35

15:10

16:00
16:35
17:15
18:00
18:20
18:45

19:35

20:45
felietonów

20:55

21:40
22:30

22:40

23:40

09:40

10:40

11:40 

12:50
13:25
13:40

14:40

15:50
16:10
16:15
16:30

17:00

18:00
18:50
19:25

19:45 Sport
19:55
20:05
22:10

ality show

03:30
rywkowy

05:45
06:00

07:00
rywkowy

08:00
11:35 

ny
11:45 

13:50
14:55

talny

15:55
rywkowy

17:00
18:00

19:00 Fakty
19:25

19:35 Sport
19:45 P
19:55
20:10

ny
20:15

20:55
21:30

nalny
22:30
23:30
00:05
01:05
02:05
02:25

03:45
talny

05:50
talny

06:55
talny

07:55
wela

08:25

11:25 

11:55 
talny

12:55
talny

13:55

14:55

talny
15:55

16:55
wy

17:30

18:30

19:00
19:30

wela
20:00

wy
20:30

02:20
03:25



„Piórko”, konkurs Biedronki jest 
po to, by dać wiatru w żagle debiutują-
cym twórcom. Wygrana to 100 tys. zł.

Sieć sklepów ogłosiła 7. edy-
cję konkursu. Zwycięzcy w katego-
riach „tekst” i „ilustracje” otrzyma-
ją finansowe nagrody, a stworzona 
przez nich książka trafi do sprze-
daży we wszystkich sklepach sieci.

Debiutanci mogą nadsyłać swo-
je prace tekstowe: opowiadania dla 
dzieci w wieku 4-10 lat – do 22 mar-
ca. W jury zasiadają osoby ze świa-
ta literatury, sztuki, mediów i fil-
mu, m.in. znany aktor Wiktor Zbo-
rowski, dziennikarz i publicysta Ja-
rosław Gugała, autorka książek dla 
dzieci i młodzieży Renata Piątkowska.

 12 marca o godz. 19 koncert z Or-
kiestrą Symfoniczną im. K. Namy-

słowskiego w Zamościu da wybitny pol-
ski pianista, Łukasz Krupiński (na zdję-
ciu). Ma na koncie wiele prestiżowych 
nagród, koncertował w kraju i poza nim, 
m.in. dla uczestników Igrzysk Olimpij-
skich w Pyeong Chang w 2018 r.

W 1. części koncertu usłyszymy 
Koncert f-moll op. 21, napisany przez 
niespełna 20-letniego wówczas Fry-
deryka Chopina. W 2. – Sinfonię per 
fiati g-moll włoskiego kompozytora 
z przełomu XVIII i XIX w., Gaetano 
Donizettiego.

Ze względu na pandemię, koncert 
odbędzie się z ograniczoną liczbą słu-
chaczy: tylko 50. Bilety są po 30 zł.

 W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej 
można oglądać wystawę, wypo-

Konkurs w kat. „ilustracja” zo-
stanie ogłoszony, gdy już będzie zna-
ny zwycięski tekst.

Zeszłoroczną edycję „Piórka” w 
kategorii „tekst” wygrała Agnieszka 
Syczyło, za ciepłą opowieść „O Mal-
winie i tajemnicy dziadka piwnicy”. 
To historia dziewczynki, która pozna-
jąc życiorys swego dziadka, odkrywa 
radość z pomagania innym. Zilustro-
wała ją Magdalena Starowicz. Obie 
panie otrzymały czeki na 100 tys. zł, 
a okładka książki trafiła na mural na 
warszawskim Powiślu, namalowany 
farbami, które mają zdolność oczysz-
czania powietrza ze smogu.

Szczegóły konkursu na stronie 
biedronka.pl. mm

życzoną ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Krasnymstawie pt. „Jean 
Pierre Norblin de La Gourdaine – Por-
tret w miniaturze”. Prezentowane są na 
niej 24 miniaturowe portrety i sylwetki. 
Wśród maleńkich grafik Norblina (naj-
mniejsza ma wymiary 15×15 mm!) są 
akwaforty i rysunek tuszem lawowany.  

Ze względu na rozmiary, oryginalne 
ilustracje są eksponowane razem z ich 
zeskanowanymi, powiększonymi wer-
sjami. Na ilustracjach zobaczyć moż-
na portrety m.in. polskich Żydów, chło-
pów, dzieci, grajków itd.

Wystawa będzie czynna do koń-
ca kwietnia.

 Z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” w 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej otwar-
to wystawę ze zbiorów Instytutu Pa-

mięci Narodowe „Czas Niezłomnych. 
Polskie podziemie niepodległościowe 
1944–1956”. Ekspozycja przedstawia 
wybrane oddziały partyzanckie, do-
wódców oraz zwykłych żoł-
nierzy, a także represje, ja-
kie były stosowane wobec 
nich oraz sposoby upamięt-
nienia żołnierzy niezłom-
nych w wolnej Polsce.

 Monodram „Meldu-
ję Tobie Polsko – Rot-

mistrz Pilecki” w reż. Sławo-
mira Gaudyna i wykonaniu 
Przemysława Tejkowskiego 
można oglądać on-line na 
stronie internetowej Toma-
szowskiego Domu Kultury. 
Scenariusz oparty jest o pa-
miętniki bohatera, jego listy 

i protokoły z przesłuchań przed komu-
nistycznym sądem. Przedstawiona hi-
storia obejmuje okres od dobrowolnego 
pojmania w Warszawie i działalności w 
Auschwitz po śmierć w 1948 r.

 „Sielsko Anielsko” – wieczór pod 
takim tytułem odbędzie się 13 

marca o godz. 17 w Tomaszowskim 
Domu Kultury. Swoje pasje i sztukę pre-
zentować będą: Anna Cedrowska, Elż-

bieta Czerwińska, Weronika Fus, Marta 
Kot, Dorota Kuceł, Agnieszka Kuśmier-
czuk, Olga Madejska, Marzena Mazu-
rek, Joanna Mickiewicz, Karolina Na-
gaj, Barbara Szumilak, Katarzyna War-
mińska-Mazurek. Wystąpi też młodzie-
żowy zespół Arpeggio pod kierunkiem 
Małgorzaty Giski. Wejście wyłącznie w 
maseczkach i z zachowaniem dystansu.

 „35 lat ZPiT Zamojszczyzna” –
tak zatytułowaną wystawę zdjęć

Mirosława Chmiela można oglądać w
Galerii Nadszaniec przy ul. Łukasiń-
skiego 2 w Zamościu do końca marca.
Organizatorami wystawy są: Stowarzy-
szenie Kultura dla Zamościa, Zamojski 
Dom Kultury, ZGF GT oraz Stowarzy-
szenie Przyjaciół ZPiT Zamojszczyzna.

 W Galerii Sztuki Dziecka „Na Ka-
miennej” w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Zamościu prezentowana jest
wystawa prac plastycznych „Zwierzęta –
faktura i struktura”, autorstwa wychowan-
ków zajęć plastyki i rękodzieła artystycz-
nego oraz Akademii Malucha, prowadzo-
nych przez Wiolettę Brzozowską. mm

Z uzia Zięba (14 l.) fantastycz-
nie zaśpiewała w show TVP2 
Voice Kids. Po tym, jak wyko-

nała piosenkę Pink, fotele odwróci-
li Cleo oraz Tompson i Baron z Afro-
mental. Wybrała Cleo.

Odcinek Voice Kids z udziałem Zuzi 
był emitowany w sobotę, 6 marca. Wokal 
uroczej blondynki w okularach tak się 
spodobał jurorom, że poprosili ją o za-
śpiewanie jeszcze jednej piosenki.

Zuzia chodzi do Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Zamościu o profilu sporto-
wym. Jest, jak mówi jej mama, Ewelina 
Zięba, wrażliwą i pełną energii nastolat-
ką. Śpiewu uczy ją znana zamojska wo-
kalistka, Magdalena Stopa.

– W przyszłości chce śpiewać na 
dużych scenach. Wzięcie udziału w 
programie Voice Kids było jej wiel-
kim marzeniem, które udało się speł-
nić. Została wyłoniona z pośród re-
kordowej liczby uczestników – po-
nad sześciu tysięcy dzieci z całej Pol-
ski – mówi jej mama.  

Śpiewanie daje Zuzi mnóstwo ra-
dości i zadowolenia, ale nie jest jedyną 
pasją – o czym mówiła w telewizyjnej 
wizytówce.  Interesuje się sportem, 
rozwija swoje umiejętności w pływa-
niu. Bardzo też lubi zwierzęta. Ma w 
domu 2 koty i królika.

Ale ma też bardzo niebanalne hob-
by: interesuje się również robieniem cha-
rakteryzacji. Sztuczne rany w jej wyko-
naniu wyglądają niezwykle realistycznie.

To nie pierwsza uczestniczka Voice 
Kids z Zamościa. W zeszłym roku w dru-
żynie Dawida Kwiatkowskiego śpiewała 
9-letnia Karinka Kowalska (nauczyciel-
ka śpiewu – Joanna Przekocińska). W 
przesłuchaniach Voice Kids brała udział 
również inna podopieczna Magdaleny 
Stopy, 11-letnia Daniela Mbas (dosta-
ła się do precastingów), która niedaw-
no odnotowała duży sukces: zajęła dru-
gie miejsce w międzynarodowym kon-
kursie „Talents of Europe”. mm

Zuzia wybrała drużynę Cleo.
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S ami żartują, że sołtys na 
zagrodzie równy woje-
wodzie.

– Bywa, że nawet waż-
niejszy. Zmieniają się wojewodowie 
i wójtowie, nastają nowi premierzy i 
prezydenci, zmienia się nawet ustrój, 
a oni są. Cieszą się zaufaniem, są go-
spodarzami swoich wiosek. Rekordzi-
sta panował na urzędzie sołtysa aż 
52 lata – mówi Ireneusz Niewiarow-
ski, prezes Krajo-
wego Stowarzy-
szenia Sołtysów. I 
podkreśla, że soł-
tys, to wyjątkowy 
urzędnik, który 
jest najbliżej ludz-
kich spraw. Jego 
rolę trafnie odda-
ją słowa piosen-
ki:  „Jedyny taki 
na świecie, co kłopotów i zmartwień 
pod dywan nie zamiecie”.  

– Sołtys, to najstarsza instytu-
cja w Polsce. Powstała wcześniej niż 
Rada Królewska, która była począt-
kiem Senatu Rzeczypospolitej. Przez 
wieki rola sołtysa się zmieniała, ale 
zawsze była – i jest – ważna – pod-
kreśla I. Niewiarowski.

Urząd sołtysa został utworzo-
ny na przełomie XII i XIII wieku, 
we wsiach lokowanych na prawie 
niemieckim. Stąd pochodzenie sło-
wa „sołtys” – z języka niemieckiego 
„scholtis” lub „szoltyz”. Oznaczał 
osobę stojącą na czele wsi, a tak-
że sędziego, który wskazywał win-
nego – to mówi o prestiżu w lokal-
nej społeczności kogoś, kto pełnił tę 
funkcję. Sołtysem zostawał kmieć, 
mieszczanin, rycerz lub szlachcic. 
Pobierał czynsze od osadników, miał 
także prawo do posiadania młyna, 
karczmy czy zagrody rzemieślników. 

Z biegiem lat jego rola się zmie-
niała. W Polsce rozbiorowej i w okre-
sie międzywojennym, stał na cze-
le najniższej jednostki podziału ad-
ministracyjnego – gromady. W cza-
sach PRL-u pośredniczył między 
sołectwem, a gminną radą narodo-
wą i naczelnikiem gminy. Po zmia-
nie ustroju sołtys stał się – jak to się 
oficjalnie nazywa – organem wyko-
nawczym w sołectwie. A głosowanie 
na „głowę wioski” nierzadko przy-
pomina gorące kampanie wybor-
cze. I choć sołtys realnej władzy nie 
ma, a do tego pracuje społecznie, to 
wciąż jest to ktoś! Dobry sołtys jest 
na wagę złota.

 – To prawa ręka każdego wójta. 
Wystarczy telefon i zaraz wiadomo w 
czym jest problem. Bo sołtys zawsze 
jest pierwszy: reaguje, pomaga, or-
ganizuje pomoc, pierwszy wie o kło-
potach ludzi i wioski. Czy asfalt się 
załamie, przepust zapcha, wichura 
powali drzewa, zasypie śniegiem czy 
nawali latarnia, sołtys zawsze jest 
na miejscu – tak o roli sołtysa mówi 
Andrzej Adamek, 
wójt gminy Beł-
żec, zresztą sam 
wcześniej przez 
1 4  l a t  s o ł t y s 
Kolonii Szalenik. 

Jest szefem 
jedynego w na-
szym regionie 
Zrzeszenia Soł-
tysów RP, które 
skupia 170 sołtysów spośród 239 
w powiecie tomaszowskim. Razem 
mogą więcej. To nie tylko wspólne 
biesiady, coroczne pielgrzymki do 
Sanktuarium w Nabrożu, ale też pi-
sanie projektów czy – wspólnie z 
KSS – upominanie się o zmiany legi-
slacyjne. Największy sukces, to wy-

walczenie diet za uczestnictwo w 
sesjach gminnych (w zależności od 
gminy 50 do kilkuset zł) czy ustano-
wienie funduszu sołeckiego.

– Nie są to kokosy, ale co roku 
można coś za to w wiosce zrobić: 
wyremontować 
świetlicę, popra-
wić boisko, wy-
posażyć kuchnię 
dla KGW czy zbu-
dować plac za-
baw. Trzeba tyl-
ko mądrze zarzą-
dzić – opowiada 
Danuta Pakosik, 
od trzech kaden-
cji sołtys Paar. Z jej inicjatywy po-
wstał zespół „Parzanki”, potem 
KGW, Stowarzyszenie Rozwoju Spo-
łeczności Lokalnej. 

Sołtys, to najczęściej człowiek 
orkiestra jak choćby Aneta Dąbrow-

ska, sołtys Dąbrowy – jest też rad-
ną gm. Hrubieszów i przewodniczą-
cą Rady Gminy.  

Który sołtys aktywny? – U nas 
wszyscy mają powera – słyszymy w 
gm. Hrubieszów, gdzie armia sołty-
sów liczy aż 36 osób, najwięcej na 
Zamojszczyźnie. Niektórzy jak Ali-
cja Zawadzka z Gródka sołtysuje już 
czwarta kadencję. – To moja pasja, 
która mnie napędza – mówi sołtyska, 
która swoją energią umie zjednoczyć 
ludzi. Razem stworzyli kabaret „To i 

owo na ludowo” (sołtyska pisze sce-
nariusze), który swoim programem 
podbił pół Polski i Ukrainę, rozkrę-
cili rękodzieło artystyczne – ich lal-
ki w ludowych strojach na butelkach 

z nalewkami czy choinki z wikliny i 
pawich piór robią furorę.  

Człowiek orkiestra to także Ed-
mund Czernij, od 20 lat sołtys Ka-
zimierówki (gm. Tyszowce) i prezes 
miejscowej OSP.

– To służba, która mnie kręci. 
Trzeba tylko mieć w sobie to coś. I 
lubić ludzi. Wtedy i oni człowieka 
uważają – zdradza.

– Kiedyś jedyny telefon we wsi 
był u sołtysa. Nieraz ludzie po nocy 
dzwonili po karetkę. Bywało, że wio-
zło się rodzącą kobietę albo kogoś do 
szpitala, bo po-
gotowie nie przy-
jechało – wspo-
mina. Teraz wie-
le się zmieniło, 
choć… podczas 
ostatniego ataku 
zimy sołtys Kazi-
mierówki ze stra-
żakami ruszyli 
swoim starem z 
pługiem – odśnieżali nie tylko oko-
liczne wioski, ale też „ratowali” Za-
rząd Dróg Powiatowych, któremu 
nawalił sprzęt.

Często sołtysowanie wynosi się 
z domu. Justyna Jargieło, od 9 lat 
sołtyska Hedwiżyna, żartuje, że do-
rastała wśród sołtysów. Jej dziadzio 
Jan Duher przez 32 lata była sołty-
sem Trzęsin, ciocia Barbara Sitarz 
sołtysuje w Tyszowcach, a kuzynka 
Barbara Sykała w Czarnymstoku.

– Ma się to we krwi i człowieka 
nosi – mówi J. Jargieło, którą złapa-
liśmy z ekipą pań „na kijkach”. To 
sposób na aktywność, która w cza-
sie pandemii jest ograniczona. – Ale 
wielu, zwłaszcza seniorzy, potrzebu-
ją się poradzić, wyżalić, pogadać. Je-
stem ich pośredniczką i powiernicz-

ką. Ktoś nie wie, jak się dostać do le-
karza, ktoś stracił bliską osobę, inny 
nie wie jak złożyć wniosek o dopła-
tę czy wypełnić PIT. Jestem dla lu-
dzi – podkreśla sołtyska. Wystarczy, 
że mieszkańcy zaufają. 

Od blisko 20 
lat ufają Anecie 
Karwat z Kolonii 
Bortatycze czy od 
18 lat Dariuszowi 
Tłuczkiewiczowi.   

–  K i e d y ś 
pierwszej raty po-
datku zbierało się 
15 tys. zł na wio-
sce, teraz nawet 4 

tys. nie ma, bo większość płaci elek-
tronicznie. To i mniejsza prowizja. 
Ale nie o pieniądze chodzi. Sołtyso-
wanie się lubi albo nie. Dla mnie to 
sens – mówi Tłuczkiewicz.

Bywa, tak jak w Kułakowicach 
Drugich, że mieszkańców „porwie” 
przyjezdny. Krystian Skrzypczyk 
jest rodowitym Ślązakiem. To górnik 
z Katowic, który na emeryturze ku-
pił tu – gdzie spokój i wokół przyro-
da – dom. Od razu wzbudził zaufa-
nie ludzi i 4 lata temu został sołty-
sem. Dzięki jego staraniom wioska 
ma już piękny asfalt i wyremontowa-
ną świetlicę. Brakuje tylko oświetle-
nia. A kiedy 8 marca górnik-sołtys z 
kwiatami odwiedził panie w wiosce, 
podbił ich serca na dobre.  

 Urząd ten rozsławił niegdyś 
swoim słynnym „Cie choroba! soł-
tys Kierdziołek z Chlapkowic z 
„Podwieczorku przy mikrofonie”, w 
rolę którego wcielił się aktor Jerzy 
Ofierski (zmarł w 2007 r.). Równie 
popularny jest do dziś sołtys z Wą-
chocka, bohater licznych dowcipów. 
Oto niektóre z nich: – Dlaczego soł-
tys z Wąchocka wciąż chodzi w po-
chodzie pierwszomajowym? – Bo 
trafił na rondo. Albo: – Dlaczego 
sołtys otworzył nowe konto w ban-
ku? – Bo stare było już puste.

Na cześć sołtysa wzniesiono w 
Wąchocku nawet pomnik, odsłonię-
ty w 2003 r. A na nim napis: „Sołtys 
na zagrodzie równy wojewodzie. W 
hołdzie polskim sołtysom”.

 Jadwiga Hereta

      Jedyny taki na 
świecie, co kłopotów i 
zmartwień pod dywan 

nie zamiecie.  

Krystian Skrzypczyk.

Dariusz Tłuczkiewicz.

Danuta Pakosik. Alicja Zawadzka.

Justyna Jargieło.

Pomnik sołtysa w Wąchocku.
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W pogrzebie uczestniczyli też parlamentarzyści, przedstawiciele najwyższych władz.
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00691

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

00631

asystent rodziny

trycznych

nego i serwisu

chodowych

– 2

magazynier 

spawacz

– 15

dzinnego

chodowa

sprzedawca

pizzerman

sortowacz – 3

– 2

spawacz 

dowych
magazynier – 2

monter – 3

dniowych

trycznych

rowego
murarz – 2

sanitarnych

mochodowy

wego – 3

matywnym

czego

magazynier

mistrz warsztatu

murarz

nictwa

gowych

ny-murarz

rowy

matywnego

spedytor

sprzedawca

gospodarz domu

opon samochodowych

sprzedawca 
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Maria Gęborys, Ewa Tryndoch, Ma-
riusz Tryndoch, Norbert Tryndoch, 
Elżbieta Dmitroca, Bożena Skabluk, 
Lesław Koper, Karolina Koper, To-
masz Makochon, Małgorzata Ma-
kochon, Justyna Wilk, Ewa Koper, 
Andrzej Bondyra, Leokadia Bondy-
ra, Maria Makowon, Alicja Grzywa-
nowska, Teresa Koman, Stanisława 
Maryńczak, Arkadiusz Maryńczak, 
Grzegorz Jasina, Renata Majdanik i 
Dorota Bondyra. 

I choć w chwili powstania koła do-
piero rozpoczął się remont świetlicy, 
już udało im się zorganizować z wiel-
kim rozmachem dożynki parafialne. 
Po raz pierwszy same uwiły wieniec z 
własnoręcznie zbieranych zbóż, kwia-
tów i ziół. Potem koło na dobre roz-
winęło skrzydła. Za pierwsze pienią-
dze z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa panie kupiły ory-
ginalne stroje: czarne koszulki z kolo-
rowym sercem, do tego białe spódnice 
z kwiecistym wesołym wzorem. Po-
tem wszystkie fundusze, jakie dosta-
ły, przeznaczały na remont świetlicy i 
wyposażenie kuchni.

Organizowały spotkania opłatko-
we, Dzień Kobiet, Andrzejki, spotka-
nia integracyjne. Kiedy wybuchła pan-
demia, panie aktywnie włączyły się w 
akcję szycia maseczek. Razem z dzieć-
mi z Dębiny Osady wzięły udział w 
#GaszynChallenge, zbierając grosiki 
dla chorego Wojtusia.

Latem koło otrzymało środki z to-
maszowskiej „Czajni” w ramach pro-
jektu „Działaj Lokalnie” na urządzenie 
przy świetlicy placu zabaw dla dzieci. 
Filmik z jego otwarcia zrobił furorę w 
sieci. Hitem Internetu stało się testo-
wanie zjeżdżali przez wójta Łukasza 
Kłębka i ks. Wiesława Mokrzyckiego, 
proboszcza Dynisk. Nieopodal powstał 
wielki wioskowy grill.

Teraz w planach panie i panowie z 
KGW mają postawienie w pobliżu sty-
lowej altany, ogrodzenie boiska i zor-
ganizowanie Dnia Dziecka. I już dziś, 
na ile sytuacja pozwala, starają się dzia-
łać aktywnie. Niedawno zorganizowa-
ły wspólny kulig, zapraszając na prze-
jażdżkę sąsiednie koła z Dynisk, Dę-
biny i Hubinka. 

 her

czuk, Anna Greszta, Adam Greszta, Ja-
dwiga Ogryzko, Adam Ogryzko, Mał-
gorzata Walczuk, Stanisław Walczuk, 
Danuta Kazimierczuk, Jan Kazimier-
czuk, Maryla Ozimek, Jan Ozimek, 
Grażyna Banaś i Artur Cholewiński.  

To jedno z najprężniej działających 
kół w gminie. – Jesteśmy zgraną dru-

żyną. Jedna za wszystkie, wszystkie za 
jedną. A w grupie możemy góry prze-
nosić, tym bardziej, że wspierają nas 
nasi strażacy pod dowództwem ko-
mendanta Leszka Górnika. I to jest 
siła – podkreśla Monika Puchalska, 
od 15 lat przewodnicząca koła (tak-
że sołtys), które trzy lata temu świę-
towało 50-lecie. 

Wcześniej kołu szefowała Irena Bu-
cior. Żernickie KGW i OSP zawsze łą-
czą siły i fundusze, dlatego udaje im się 
wiele zrobić. Ich świetlica jest tego do-
wodem. To świetnie wyposażona pe-
rełka. Wójt przekazał materiały, resztę 

zrobili sami. W czy-
nie społecznym od-
remontowali od pod-
staw stary, jeszcze 
z lat 70., budynek 
– ocielili, otynkowali 
i pomalowali. Urzą-
dzono wielką salę z 
kominkiem, ogrze-
waniem i klimatyza-
cją, z krzesłami ban-
kietowymi i stołami, 
a także nowocześnie 
wyposażoną kuch-

To koło od kilku lat zarejestrowa-
ne jest w Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Niedawno 
świętowało 55 wiosen. Jak mawia-
ją panie, są szczęściarami, bo mają 
wsparcie władzy i błogosławieństwo 
z nieba. To pierwsze za sprawą nale-
żącego do koła wójta Łukasza Kłęb-
ka, a to drugie, dzięki współpracy z 
aktywnym i pomysłowym ks. Grze-
gorzem Hałasem, proboszczem miej-
scowej parafii.

Życie koła skupia się głównie wo-
kół niedawno odremontowanej świe-
tlicy. Panie za pieniądze z dotacji wy-
posażyły kuchnię w sprzęty, naczynia i 
meble. Kupiły także klimatyzator (dru-
gi dołożył wójt), a w zeszłym roku za 3 
tys. zł wygrane w konkursie KRUS-u 
stół do ping-ponga i inne gry dla dzieci. 

W świetlicy wiją palmy i wień-
ce dożynkowe, organizują warszta-
ty, zabawy karnawałowe, Dzień Ko-
biet, Mikołajki, święto strażaków. 
Współpraca z miejscowymi druhami 
z OSP Rzeplin, którym szefują Rado-
sław Ogryzko i Adam Ogryzko, ukła-
da się świetnie. 

Panie słyną też z tego, że dobrze 
karmią. Ich dania podczas pokazu ku-
linarnego transmitowanego przez TVP 
Lublin, zrobiły furorę. Przygotowa-
ły pierogi nadziewane czym tylko pod 
słońcem, szynkę zapiekaną w cieście, 
zupę z dyni i rozmaite koktajle z wa-
rzyw. Panie żartują, że chętnie wypra-

nię. Dzięki środkom z projektu udało 
się tam też stworzyć Klub Seniora – za-
jęcia odbywają się trzy razy w tygodniu. 
Seniorzy mają do dyspozycji m.in.  kom-
putery, bieżnie, rowerki do ćwiczeń. 

Przed pandemią właśnie w świe-
tlicy organizowane były częste zaba-
wy kotylionowe, strażackie i karna-
wałowe, sylwester, Andrzejki, Dzień 
Kobiet, bal dla seniorów. Salę z kuch-

nią wypożyczają na orga-
nizację przyjęć komunij-
nych czy innych bankie-
tów. – To najpiękniejsza 
świetlica w okolicy – pod-
kreślają z dumą. 

Teren wokół jest za-
dbany. Udało się go wyło-
żyć kostką (to też żernic-
ka robota). Zdobyli też 
pieniądze na plac zabaw 
dla dzieci i wystarali się o 
wóz strażacki (przekaza-
ny za darmo). 

Panie świetnie gotują. 
Słyną z doskonałego gula-
szu, bigosu i kartaczy. A 

ich wypieki i desery nie mają sobie rów-
nych. Chętnie włączają się w prace pa-
rafii w Łaszczowie – wykonują dekora-
cje, przygotowują poczęstunki, dbają o 
wystrój i utrzymanie kościoła filialnego 
w Żernikach. 

W skład koła, oprócz przewodni-
czącej wchodzą: Monika Loda (wi-
ceprzewodnicząca), Urszula Portka, 
Natalia Durzyńska (członkinie zarzą-
du), Justyna Portka, Grażyna Konopa, 
Barbara Górnik, Alicja Górnik, Alicja 
Hytryniewicz, Zofia Mazepa, Ariadna 
Okoniewska, Bogumiła Rachańska i 
Urszula Majewska.  

To jedno z najmłodszych kół 
w gminie. Powstało zaledwie dwa 
lata temu. 

– By wyjść z domów i się zinte-
grować, ale też zrobić coś pożyteczne-
go dla naszej miejscowości i mieszkań-
ców – podkreśla Barbara Bondyra, któ-
ra jest przewodniczącą.

Koło liczy 27 osób, w tym sied-
miu panów. To: Beata Bogusz (wi-
ceprzewodnicząca), Agnieszka Ko-
per (skarbnik), Czesława Sowińska, 

wiłyby przyjęcie weselne… wójtowi, 
który wciąż jest kawalerem. 

W roku pandemii musiały nieco 
zwolnić. Szyły maseczki, pomagały 
przy dekorowaniu kościoła i przy ży-

wej szopce. Z niecierpliwością czeka-
ją, aż zniesione będą obostrzenia i wró-
ci normalność. 

Przewodniczącą koła jest Małgo-
rzata Nazarczuk (przejęła pałeczkę po 
Jadwidze Ogryzko). Do KGW należą 
również: Magdalena Łąkowska (za-
stępca), Julia Cholewińska (skarbnik), 
Edyta Sułek, Jarosław Sułek, Jolanta 
Kenig, Michał Kenig, Marzena Brzy-
ska, Krzysztof Brzyski, Andrzej Nazar-
czuk (sołtys), Mieczysław Łąkowski, 
Dariusz Słoniec, Łukasz Kłębek, Mał-
gorzata Majdanik, Andrzej Majdanik, 
Jolanta Mielniczuk, Krzysztof Mielni-

KGW Dębina Osada.

KGW Rzeplin.

KGW Żerniki.

M uszę pięknie wyglądać, 
gdy przyjdą goście – Teo-
fila Zańko ze Starego Za-

mościa, nazywana w rodzinie Bab-
cią Filunią albo Babuleńką Filą, szy-
kowała się do jubileuszu. Kazała so-
bie zrobić fryzurę i wyciągnąć z sza-
fy odświętną bluzkę. Nie mogła się 
też doczekać tortu – owocowego, bo 
taki lubi najbardziej. Jubileusz był 
zacny, bo 2 marca pani Teofila skoń-
czyła sto lat!  

Urodziła się 2 marca 1921 roku 
w Zarudziu (gm. Nielisz). Była jed-
nym z ośmiorga dzieci Marianny 
i Pawła Siemków. Do szkoły pod-

stawowej uczęszczała w sąsiednim 
Złojcu. Ukończyła także szkołę rol-
niczą w Sitnie. W czasie wojny miej-
scowość Zarudzie została wysiedlo-
na przez Niemców. Część miesz-
kańców pozostawiono jako darmo-
wą siłę roboczą do prac w gospodar-
stwach, które przejęli po wysiedlo-
nych rodzinach niemieccy osadnicy. 
Pani Teofila została przydzielona do 
osiedlonej niemieckiej rodziny jako 
opiekunka do dzieci. 

W 1951 r. wyszła za mąż za Cze-
sława Zańko i razem zamieszkali w 
Starym Zamościu. Siedem lat po ślu-
bie urodził się im syn Krzysztof, a w 

1960 r. córka Małgorzata. Mąż pani 
Fili zmarł w 1987 r. Od tamtej pory 
mieszkała z córką, zięciem, synem 
i wnukami Krystianem oraz Mate-
uszem (obydwu wybawiła i wycho-
wała). Obecnie mieszka w Zamo-

ściu razem z wnukiem Mateuszem 
i jego rodziną.

 Cieszy się dobrym zdrowiem i, 
jak na swój wiek, jest samodzielna. 
Uwielbia się stroić, chętnie czyta Ty-
godnik Zamojski (bez okularów). Jej 

słabością są słodycze – zjada je ki-
logramami, a do kubka herbaty do-
daje 3 łyżeczki cukru. Jest fanką se-
riali. Ma swój telewizor i pilotem 
tylko przerzuca kanały. Codziennie
czeka na „M jak miłość’, nie ominę-
ła żadnego odcinka serialu „Zbun-
towany Anioł”. 

Z okazji setnych urodzin pani 
Teofila otrzymała list gratulacyjny
od premiera Mateusza Morawieckie-
go. Odwiedziła ją również delegacja
z gm. Stary Zamość na czele z wój-
tem Waldemarem Raczyńskim oraz 
przedstawicielem ZUS. Były tort,
kwiaty i życzenia. Te ostatnie posy-
pały się też od naszych Czytelników.
Post o babci Filuni na naszym pro-
filu na Facebooku obejrzało ok. 40 
tys. osób, a prawie 800 w komenta-
rzach złożyło jej życzenia. Jubilatka
była bardzo wzruszona.      her

Jubilatkę odwiedziła delegacja z gm. Stary Zamość na czele z wójtem Waldemarem 
Raczyńskim oraz przedstawicielem ZUS. Były tort, kwiaty i życzenia. 
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Likwiduje haluksy, ból i deformacje stóp w 2 tygodnie. 
 

 
 

 
metodzie zwalczania haluksów...

BEZPOWROTNIE W 14 DNI?

Haluksy, krzywe 
palce, odciski? 
Ból, komplek-
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prawdę myśl o tym, że będę rodzić 
bez męża obok powodowała u mnie 
wręcz ataki paniki. Wiem, że bywa 
różnie, ale dla mnie to było niezwy-
kle ważne. Na tyle, że rozważałam 
rodzenie w innym szpitalu – mówi 
jedna z przyszłych mam z powiatu 
hrubieszowskiego.

Rodzić rodzinnie, czyli w towarzy-
stwie jednej, wybranej osoby można 
w Hrubieszowie od 1 marca. Szpital 
prosi jednak do dostosowanie się do 

zasad bezpieczeństwa. Przede wszyst-
kim pary szykujące się do porodu po-
winny na 14 dni przed terminem mak-
symalnie ograniczyć krąg kontak-
tów a osoba towarzysząca nie może 
mieć żadnych objawów choroby. To-
warzysz rodzącej będzie też musiał 
przed zgłoszeniem się na izbę przy-
jęć wypełnić ankietę epidemiologicz-
ną, mieć zmierzoną saturację i tempe-
raturę oraz – co ważne – zostanie mu 

zalejąca pandemia koronawirusa spra-
wiła, że w szpitalach normą niemal 
stał się zakaz odwiedzin. Wiele placó-
wek, również w naszym regionie zde-
cydowało, że nie będą też odbywały 
się porody rodzinne. Tymczasem hru-

bieszowski szpital znów jest otwarty 
dla panów lub innych osób towarzy-
szących, którzy chcą wspierać rodzące 
mamy. Wcześniej zdecydowano się na 
to już w Krasnymstawie. Zasad bez-
pieczeństwa jest jednak sporo. 

Informacja o powrocie porodów 
rodzinnych spotkała się w większo-
ści z entuzjastycznymi reakcjami. 
Dla wielu kobiet spodziewających 
się dziecka to prawdziwa ulga: – Na-

S K

WWW

Informacja o powrocie porodów rodzin-
nych spotkała się w większości z entuzja-
stycznymi reakcjami.  Fot. pixabay.com

Chrapanie może występować podczas snu każdej nocy, ale też pojawiać się spo-
radycznie. Fot. pixabay.com

naszym kraju podczas snu chrapie 
ponad 10 mln osób. Zdecydowanie 
częściej mężczyźni. Dlaczego? Wy-
nika to z odmiennej budowy ana-
tomicznej szyi. U mężczyzn w tych 
okolicach występuje więcej tkanek, 
a szyja i kark są bardziej umięśnio-
ne niż u kobiet.

Częstotliwość występowania 
problemów z chrapaniem zależy 
też od wieku. Najwięcej mężczyzn 
chrapie po 40. roku życia. Dotyczy 
to głównie tych, którzy zmagają się 
z nadwagą lub otyłością oraz nadci-
śnieniem tętniczym i palą papiero-
sy. U kobiet chrapanie pojawia się 
zazwyczaj dopiero po menopauzie. 
Rzadko natomiast przytrafia się oso-
bom młodym i dzieciom.

Przypadłość ta jest trudna do 
zniesienia dla osoby, która śpi 
obok. Natężenie dźwięków wydo-
bywających się z ust chrapiącego 
może osiągać nawet 90 decybeli. 
Dla porównania: kosiarka do tra-
wy ma ich 75-93. 

Chrapanie nie jest chorobą. 
Głośne odgłosy wydawane pod-
czas snu są wynikiem utrudnio-
nego przepływu powietrza przez 
gardło. Kiedy śpimy, nasze gardło 

bezpłatnie wykonywany antygenowy 
test w kierunku COVID-19. Do tego 
oczywiście dystans, maseczka i czę-
sta dezynfekcja rąk. Oraz wskazanie, 
by nie opuszczać sali porodowej. Jed-
nocześnie szpital informuje, że wciąż 
będzie obowiązywał zakaz odwiedzin 
na oddziale położniczym. 

A jak wyglądają porody w innych 
szpitalach w regionie? Niestety, w 
większości mamy muszą sobie wciąż 
poradzić bez wsparcia bliskiej oso-
by. Zwykle jest to związane z pande-
mią – bezpośrednio lub pośrednio. W 
biłgorajskim szpitalu usłyszeliśmy, że 
porodów rodzinnych nie ma ze wzglę-
du na obostrzenia sanitarne. Z kolei 
w Tomaszowie Lub. sala do porodów 
rodzinnych została przekształcona w 
salę covidową, bo – mimo, że szpital 
nie odbiera planowych porodów od 
zakażonych pacjentek – sala zosta-
ła zarezerwowana na nieprzewidzia-
ne sytuacje. W Zamościu porody ro-
dzinne również są wstrzymane, i nic 
nie wskazuje na to, by miało się to 
szybko zmienić. Powód? Ordynator 
oddziału, Marek Adamczyk informu-
je, że chodzi o braki kadrowe położ-
nych na trakcie porodowym (porody 
rodzinne odbywały się w oddzielnej 
sali). Rodzenie z partnerem lub inną 
bliską osobą jest natomiast możliwe 
w szpitalu w Krasnymstawie. Warun-
kiem jest negatywny wynik testu na 
koronawirusa.  jn 

W
znacznie się zwęża. Tylna część 
gardzieli opada, dotykając nasady 
języka. Normalne oddychanie we 
śnie możliwe jest dzięki niewiel-
kiej szczelinie. Powietrze, przedo-
stając się przez górne drogi odde-
chowe, wprawia ich wiotkie ściany 
w ruch, powodując wibrację gar-
dzieli i języka. Jeśli przepływ po-
wietrza utrzymuje się na zbyt ni-

skim poziomie, pojawiają się gło-
śne dźwięki chrapania.

Przyczyny chrapania mogą być 
różne. Do najczęstszych zalicza się 
m.in. problemy z krzywą przegrodą 
nosową, niedrożność nosa związa-
ną z polipami jamy nosowej, prze-
rost migdałków, alergie, nadwagę i 
spanie na wznak.

Chrapanie może występować 
podczas snu każdej nocy, ale też 
pojawiać się sporadycznie, gdy je-
steśmy przeziębieni albo mamy za-

palenie zatok. Ponadto po dużym 
wysiłku w ciągu dnia, gdy jeste-
śmy bardzo zmęczeni oraz wypi-
ciu większej ilości alkoholu. Chra-
panie może mieć różne następ-
stwa zdrowotne. Chodzi o bez-
dech, czyli przerwę w oddychaniu 
powodującą niedotlenienie organi-
zmu. Powoduje to wzrost aktywa-
cji układu współczulnego, prowa-
dzi do uszkodzeń śródbłonka na-
czyń krwionośnych i powstawania 
stanów zapalnych. 

Domowe sposoby na chrapanie 
polegają na unikaniu czynników, 
które mogą zaostrzyć problem. 
Wieczorem warto  wywietrzyć po-

kój. W sezonie grzewczym można 
zadbać o właściwe nawilżenie po-
wietrza. Istotną rolę odgrywają po-
ściel i pozycja, w której śpimy. Po-
duszka nie może być zbyt wysoka, 
powinna gwarantować prawidło-
we ułożenie kręgosłupa szyjnego 
i głowy, dzięki czemu ułatwione 
jest oddychanie. Kołdra nie może 
zakrywać ust i nosa. Najwłaściw-
sze pozycje do spania to ułożenie 
na brzuchu albo na boku.

mp

ształtem przypominają czerwono-
brązowe ziarna fasoli. Jedna waży 
od 120 do 200 gramów. Ma 10-12 
cm długości, 5-6 cm szerokości i 3-4 
cm grubości.

Nerki położone są z tyłu jamy 
brzusznej, po obu stronach kręgo-
słupa. Narząd ten spełnia ważną 
rolę – odfiltrowuje szkodliwe sub-
stancje z krwi i jednocześnie zatrzy-
muje te wartościowe.

Organizm pobiera z poży-
wienia niezbędne składniki 
odżywcze, które nie są jed-
nak wykorzystywane w cało-
ści. To właśnie nerki dbają o 
to, by oczyścić krew z tok-
syn, nadmiaru soli, mocz-
nika we krwi i innych 
zbędnych produktów 
przemiany materii.

Proces ten za-
chodzi w nefro-
nach (znajdują-
cych się w ner-
kach). W począt-
kowym ich frag-
m e n c i e ,  t z w. 
k ł ę b u s z k u 
nerkowym, z 
krwi usuwa-
ny jest nad-
miar wody 
i  zbędne 
p r o d u k -
t y  p rz e -
miany materii. Tu-
taj powstaje mocz 
pierwotny. Następnie, w środko-
wej części nefronów, z moczu od-
zyskiwane są cenne dla organizmu 
woda i elektrolity, a w końcowej 
części dochodzi do zagęszczenia 
moczu, który przez moczowody 
spływa do pęcherza.

Nerki regulują również gospo-
darkę hormonalną i elektrolitową 
(dbają o odpowiednią ilość sodu 
i potasu) oraz kontrolują poziom 
wody w organizmie. Kiedy dostar-
czamy jej zbyt dużo, transportu-

O Obecnie na liście znajduje się 2147 
bezpłatnych leków.  Fot. pixabay.com

ją więcej wody z krwi do moczu. 
Gdy ją tracimy, np. podczas bie-
gunki, zmniejszą jej wydalanie 
w moczu.

Nerki odgrywają też ważna rolę 
w regulacji ciśnienia tętniczego, a 
dzięki wytwarzaniu aktywnej wita-
miny D3 wpływają na gospodarkę 
wapniowo-fosforanową, a więc i na 
stan kości. Wytwarzają erytropoety-
nę, pobudzającą szpik do produkcji 
erytrocytów, których zadaniem jest 
transport tlenu do poszczególnych 
tkanek i narządów organizmu.

Ze względu na to, że nerki peł-
nią ważne funkcje trzeba o nie dbać 

i pamiętać o badaniach kontro-
lnych, ponieważ większość 
chorób nerek przebiega bez-
objawowo. Podstawowym 
badaniem, jest stężenie kre-
atyniny w surowicy krwi. 
Drugim – badanie ogólne 
moczu. Obydwa powinny 

być wykonane przynaj-
mniej raz w roku.

By nerki dobrze 
pracowały trzeba 
pamiętać o odpo-
wiedniej diecie. Le-
piej więc nie uży-
wać dużo soli  i 
unikać diet biał-
kowych. W jadło-
spisie powinny 

pojawić się na-
tomiast wa-
rzywa i owo-
ce działające 
moczopęd-

nie m.in. seler, 
koper, pie-

truszka, bakłażan, po-
midory, gruszki i ar-

buzy. Moczopędnie działają też nie-
które zioła np. liść brzozy, korzeń 
pietruszki, ziele skrzypu.

Warto też pamiętać, by dostar-
czać organizmowi odpowiednią ilość 
płynów. Ich spożycie powinno być 
o ok. 500 ml wyższe od ilości od-
dawanego moczu na dobę, co prze-
ciętnie oznacza dzienne wypijanie 
ok. 2 litrów. 

Światowy Dzień Nerek obcho-
dzimy 11 marca.

mp

Nerki położone są z tyłu jamy 
brzusznej, po obu stronach kręgo-
słupa.  Fot. pixabay.com
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Jak na razie Komenda Woje-
wódzka Policji w Lublinie 
otrzymała jednego drona do pa-

trolowania dróg. Szkolenie z jego ob-
sługi przeszło dwóch mundurowych 
z KMP w Lublinie i dwóch z dro-
gówki w Komendzie Wojewódzkiej. 

Na tych drugich warto uważać 
również w naszym regionie.

– Patrole z użyciem dronów pro-
wadzone są w całym województwie, 
w zależności od potrzeb jakie zgła-
szają nam poszczególne komen-
dy. Warto mieć to na uwadze. Choć 
oczywiście kierowcy, którzy jeżdżą 
bezpiecznie nie maja się czego oba-
wiać – mówi mł. asp. Kamil Karbow-
niczek z KWP w Lublinie. 

Jak to działa? Kamera umiesz-
czona w dronie sterowanym przez 
mundurowych rejestruje wykro-
czenia, a informacje są przekazy-
wane od razu do „naziemnych”, 
drogowych patroli, które stoją nie-
daleko i tylko czekają na zatrzyma-
nie pirata.

Póki co, mundurowi bardzo
chwalą sobie nowe rozwiązanie.
Ostatnio dron pracował m.in. na
drodze krajowej numer 12 w gminie
Siedliszcze (pow. chełmski). W ciągu
dwóch godzin funkcjonariusze od-
notowali 11 wykroczeń. Na jednym
z nagrań widać moment, gdy trzy sa-
mochody osobowe wyprzedzają cię-
żarówkę w miejscu, gdzie obowią-
zuje zakaz wyprzedzania. Ich kie-
rowcy już po chwili zostali zatrzy-
mani do kontroli. Nie obyło się bez
mandatów. 

– Kierowcy byli zaskoczeni całą
sytuacją, nie spodziewali się tego
typu działań z powietrza – podkreśla
kom. Ewa Czyż z policji w Chełmie.

Drony trafiły do komendy wo-
jewódzkich w całej Polsce. Policja
podkreśla, że obraz z nich jest bar-
dzo dokładny: kamery są w stanie
wyłapać to, że ktoś nie ma zapię-
tych pasów bądź używa podczas jaz-
dy telefonu. 

 jn

Kierowcy byli zaskoczeni, bo nie spodziewali 
się tego typu działań z powietrza.  Fot. Policja

M róz odpuścił więc pełną parą 
ruszyły prace przy przebu-
dowie drogi wojewódzkiej 

nr 835. Chodzi o odcinek od Biłgora-
ja w kierunku Tarnogrodu, do grani-
cy z województwem podkarpackim. 
Kierowcy muszą liczyć się ze spory-
mi utrudnieniami. Obecnie są tam 
cztery wahadła.

 – Przejezdność na całym odcinku 
zostanie utrzymana. Nie są planowa-
ne zamknięcia dróg lokalnych – infor-
muje Kamil Jakubowski z biura pra-
sowego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie.

Teraz prowadzone są roboty przy-
gotowawcze. Odbywa się wycinka 
drzew (łącznie 1253) oraz krzewów, 
które kolidują z realizowaną inwesty-
cją i będą ograniczały widoczność po 
zakończeniu prac. Ponadto w miej-

scach wprowadzonej czasowej orga-
nizacji ruchu rozpoczęto usuwanie 
zastoisk wód po roztopach. Z kolei 
w miejscowościach Księżpol, Płu-
sy i Luchów trwają prace związane 
z przygotowaniem obiektów i objaz-
dów tymczasowych dla budowy mo-
stów. Natomiast w Tarnogrodzie wy-
konawca rozpoczął budowę kanali-
zacji deszczowej.

W ramach inwestycji przebudo-
wany zostanie 25-kilometrowy odci-
nek drogi wojewódzkiej nr 835 znaj-
dujący się na terenie trzech gmin: Bił-
goraj, Księżpol oraz Tarnogród. Jest to 
ważny ciąg komunikacyjny łączący re-
gion lubelski z autostradą A4. Inwesty-
cja pochłonie ponad 157 mln złotych 
i jest współfinansowana z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Droga ma być gotowa w 2022 r. 

Wykonawcą robót budowlanych 
jest konsorcjum: UNIBEP S.A. z 
Bielska Podlaskiego, Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dę-
bicy.   mp

Przejezdność na całym odcinku zostanie utrzymana. Nie są 
planowane zamknięcia dróg lokalnych.  Fot .GDDKiA

D

mm

Zamość, Al. Jana Pawła II 2, tel. 84 638-99-66
Sprzedaż samochodów pon.-pt. w godz. 9.00-17.00, tel. 84 638-99-61 

EURO-CAR

R umuński crossover za-
rządzany w 100 proc. 
przez firmę Renault bije 

rekordy  popularnośc i  wśród 
klientów indywidualnych w Pol-
sce i całej Europie.

Według  f i rmy SAMAR,  w 
styczniu i lutym był jest najczę-
ściej kupowanym samochodem 
przez osoby prywatne w naszym 
województwie. Trudno się temu 
dziwić, bo Dacia Duster, to na-
dal jedna z najbardziej konku-
rencyjnych ofert na rynku. Do 
tego już w podstawowej wersji 
silnikowej okazuje się spraw-
nym środkiem transportu.

O modelach Dacii już wielo-
krotnie pisałem, że to udane sa-
mochody, które nie mają sobie 
równych w kategoriach cena/
możliwości. Na dodatek Duster 
jest moim ulubionym produk-
tem tej marki i przyznam, że bu-
dzi mój podziw za to, że nicze-
go nie udaje i przy odpowied-
nim podejściu potrafi być bar-
dzo uniwersalnym autem. 

Po z y t y w n i e  o c e n i a m  t e ż 
ewolucję, jaką przeszedł. Pierw-
sza odsłona była pod wieloma 
względami bardzo uboga, druga 
nie tylko prezentuje się nowo-
cześniej, ale też może być wy-
posażona w wiele elementów 
podnoszących komfort i bezpie-
czeństwo użytkowania. 

Benzynowa trzycylindrowa 
jednostka o mocy 100 LPG za-

stąpiła 115-konny, czterocylin-
drowy motor 1,6. Ubytek mocy 
rekompensowany jest w pew-
nym zakres ie  większym mo-
mentem obrotowym. Instala-
c j a  LPG s tanowi  a l t e rna ty -
wę dla silników benzynowych 
i jest bardziej konkurencyjna 
pod względem kosztów użytko-
wania. LPG to również rozwią-
zanie bardziej przyjazne dla śro-
dowiska. Obecnie do fabrycz-
nej instalacji LPG w Dusterze 
i nowym Sandero trzeba dopła-
cić tylko 1 tys. zł.  

Na sam koniec należy pochy-
lić się nad ceną samochodu. W 
bazowej nie otrzymujemy samo-
chodu idealnego, nie odnajdzie-
my w nim luksusowego wnętrza, 
nadzwyczajnych osiągów, czy 
gadżetów. Możemy skorzystać 
z wersji bogatszej Prestige, wy-
różniającej się m.in. 17-calowy-
mi felgami ze stopu metali lek-
kich, wyświetlaczem z nawiga-
cją, systemem monitorowania 
martwego pola, system kamer 
cofania, funkcją bezkluczyko-
wego dostępu czy podgrzewa-
nymi fotelami przednimi.  Je-
śli jednak chodzi o kwestie do-
stępnego miejsca, praktyczno-
ści i przede wszystkim oszczęd-
ności, Duster z silnikiem TCE 
100 i instalacją LPG to samo-
chód właściwie bezkonkuren-
cyjny w swojej klasie.

 A. Chroń 
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SKUP FASOLI

508 773 836

22-652 Telatyn
Łykoszyn 70 03

28
0J

0

sortowanie optyczne�
 – GRATIS!

�usługowe przebieranie fasoli

�suszenie fasoli

NUTS-BEAN
Kułakowice Pierwsze 13

SKUP FASOLI
ORZECHÓW

514-265-481, 725-704-791

Możliwość przebierania fasoli 
Szybka płatność

00
26

5J
0

Zatrudnimy psychologów 
i psychoterapeutów

Tel. 667-513-777

00
45

9J
0

F.H.U. „Mar-Pol” Mariusz Kijowski
36-245 Nozdrzec 17, pow. Brzozów 

609 809 547,       692 320 406

SKUP BYDŁA 
RZEŹNEGO

S
R

Zapraszamy Hodowców do stałej
współpracy w zakresie sprzedaży 

i odbioru bydła.

01
77

1J
0

510-399-131, 504-031-981

SKUP FASOLI
NIEPRZEBIERANEJ 
I PRZEBIERANEJ

BIAŁOPOLE ul. Żołnierzy I AWP 22a
TADEUSZ NOWACZEWSKI

SKUP JABŁEK, CZARNEGO BZU

00
68

8J
0
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Zadzwoń! Zamość, 
Tel. 789 218 013 00613J0

-

-

-

-
-

-
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szy cios zadał zespół z Kra-
śnika i było 1:0.

Po przerwie Stal uzyskała 
przewagę i udokumentowała 
ją w 63. minucie bramką Bar-
tosza Dyszego. Dziesięć mi-
nut później zawodnicy z Za-
mościa stracili resztki nadziei 
na uzyskanie korzystnego wy-
niku, kiedy Dawid Chudyba z 
najbliższej odległości wpako-
wał piłkę do pustej bramki. 
Mecz zakończył się fatalnym 

błędem Mikołaja Grzędy, któ-
ry niefortunnie podał do Da-
wida Rasiaka. Zawodnik Het-
mana wyłożył piłkę Jakubowi 
Mażyszowi, a ten ustalił wy-
nik spotkania. 

– Co tu dużo mówić, po-
pełniliśmy o cztery błędy wię-
cej niż przeciwnik i przegra-
liśmy wysoko. Martwić może 
brak klarownej sytuacji z na-

  TABELA 

III liga

Wyniki 23. kolejki: Stal K. 
– Hetman 4:0, Cracovia II – 

21. HETMAN  7  18-67
Opr. rol

Informator kibica
III liga: 24. kolejka

Klasa O: 18. kolejka (13-
14.03)

Opr. rol

W dniach 27-28 lute-
go w Biłgoraju roze-
grane zostały Otwar-

te Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubelskiego LZS. Były to 
pierwsze zawody w podnosze-
niu ciężarów w tym roku.

Najlepsze wyniki według 
punktacji Sinclaira uzyskali: 
Weronika Zielińska-Stubińska 
oraz Patryk Burda (oboje AZS 
AWF Biała Podlaska). 

Z klubów Zamojszczyzny in-
dywidualnie na najwyższym po-
dium stawali: seniorzy, katego-
ria wagowa 49 kg – Natalia Bo-
browska (w dwuboju 100 kg); 
71 kg – Klaudia Witkowska (139 
kg); +87 kg – Diana Flak (wszyst-
kie Unia Hrubieszów, 176 kg); 
kat. 59 kg – Elżbie-
ta Bielak (Znicz Bił-
goraj, 138 kg); kat. 96 
kg – Michał Puchala 
(Unia, 269 kg).

Juniorzy U20 
(kat. 55 kg): Natalia 
Górniak (109 kg), 
(87 kg), Julia Janiak 
(obie Unia, 175 kg); 
(81 kg): Agnieszka 
Rak (195 kg); (71 
kg): Klaudia Kość 
(obie Znicz, 96 kg); 
(109 kg) – Maciej 
Cios (280 kg); (89 
kg): Michał Bielak 
(wszyscy Znicz, 270 
kg); (96 kg): Maksy-
milian Dorn (Agros 
Zamość, 280 kg). 

łosami internautów 
najlepszym sportow-
cem 2020 roku w To-

maszowie Lub. została siat-
karka II-ligowej Tomasovii 
– Marta Chwała.

Kolejne miejsca zajęli: 2. Ma-
teusz Wójcik, 3. Dawid Ciećko. 
Wśród trenerów największe uzna-
nie uzyskał trener Tomaszowskie-

H istoryczny dla pol-
skiego sportu złoty 
medal Moniki Skin-

der w narciarstwie klasycz-
nym na Mistrzostwach Świa-
ta Juniorów wywołał w Toma-
szowie Lub. euforię. W mie-
ście liczą, że w przyszłym 
roku będą mogli się poszczy-
cić pierwszą w historii uczest-
niczką igrzysk olimpijskich. 
A w niedalekiej przyszło-
ści – także Centrum Sportów 
Narciarskich i Wrotkarskich. 

– Monika Skinder, ale 
też inny nasz zawodnik, któ-
ry uczestniczył w mistrzo-
stwach, Bartosz Cielniak 
są dowodem na to, jak duży 
potencjał mamy w regio-
nie. Dostrzegamy go zresz-
tą nie tylko my, ale też wła-
dze województwa. Powsta-
nie Centrum Sportów Nar-
ciarskich i Wrotkarskich w 
naszym mieście zostało wpi-
sane przez zarząd wojewódz-
twa do strategii rozwoju na 
lata 2020-2030 – mówi bur-
mistrz Wojciech Żukowski.

Dzięki temu miasto bę-
dzie mogło skuteczniej zabie-
gać o dofinansowanie m.in. 
na doposażenie tras narciar-
skich, uzupełnienie sprzętu 
(m.in. o ratrak) itd. Samo-

Po przegranej w 22. 
kolejce na własnym 
terenie z KS Wią-

zownica w sobotę (6 marca) 
Hetman udał się na wyjazdo-
we spotkanie ze Stalą. Pod-
opieczni Michała Macka tym 
razem ulegli 0:4.

Bramki:  Zawierucha 27’, 
Dyszy 63’, Chudyba 73’, Ma-
żysz 90+1’. Żółte kartki: Ko-
szel, Wolanin, Turczyn.

Hetman: Rosiak – Wola-
nin, Dajos, Grzęda, Szatała 
(81’ K. Wszoła) – Nastałek, 
Kaznokha, Koszel, Turczyn, 
Białousko – Chyrchała (81’ 
Sienkiewicz). 

W Kraśniku zespół z Za-
mościa wyszedł z ekspery-
mentalnym środkiem obro-
ny. Na stoperze tym razem 
wystąpili Piotr Dajos i Mi-
kołaj Grzęda, który wcze-
śniej był wystawiany w ata-
ku. W składzie znalazło się 
również miejsce dla pauzu-
jącego w poprzedniej kolej-
ce za nadmiar żółtych kartek 
Mychajło Kaznokhy. 

Pierwszy fragment spo-
tkania był dosyć wyrównany, 
co mogło napawać nadzie-
ją zawodników Hetmana 
na zdobycie ważnych punk-
tów. Piłkarze swoich szans 
na trafienie szukali po sta-
łych fragmentach gry. Groź-
nie pod bramką Jakuba Bo-
rusińskiego było po strza-
le Kacpra Nastałka, ale po 
odbiciu piłki od zawodni-
ka Stali piłka wyszła za bo-
isko. W 27. minucie pierw-

W Tomaszowie Lub. powstanie centrum sportów zimowych

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS w 

Juniorzy U17, kat. 49 kg: 
Emilia Drozda (Agros, 76 kg); 
81 kg: Wiktoria Raczkiewicz 
(Znicz, 77 kg); 102 kg: Ma-
ciej Dziwura (205 kg); 67 kg: 
Mateusz Maksim (Znicz, 141 
kg). Młodzicy U15, kat. 55 kg: 
Nikola Pałubska (Znicz, 100 
kg); 76 kg: Oliwia Dziewicz-
kiewicz (Unia, 107 kg), 55 
kg: Ryszard Poznański (Unia, 
117 kg); 96 kg: Szymon Cios 
(Znicz, 66 kg); +96 kg: Ad-
rian Grygiel (Znicz, 175 kg).

Sędziowali: Zdzisław Żoło-
pa (sędzia główny), Henryk Le-
biedowicz (spiker), Kamil Ko-
pytko, Andrzej Lizun, Andrzej 
Chwedczuk, Tadeusz Niemiec, 
Wiesław Stachurski. mak

rząd chce także stworzyć pro-
fesjonalne zaplecze hotelowe.

W ostatnich latach miasto 
sporo zainwestowało w bazę 
sportową.

– Nasz tor wrotkarski ze 
sztuczną nawierzchnia był 
jednym z pierwszych w Pol-
sce. A kryta pływalnia, która 
po przerwie ponownie otwarli-
śmy 12 lutego, przeżywa praw-
dziwe oblężenie – mówi dyrek-
tor OSiR, Stanisław Pryciuk.

W tym roku na OSiR za-
planowano dwie duże inwe-
stycje. Pierwsza to remont to-

rów wrotkarskich, druga – bu-
dowa Akademii Karate i mo-
dernizacja boiska, i uzupeł-
nienie go o kompleks lekko-
atletyczny. Na moderniza-
cje torów miasto już dostało 
dofinansowanie: 50 proc. z 
1,6 mln zł, bo tyle to będzie 
kosztować.

– Jeśli chodzi o druga in-
westycję, jej szacunkowy 
koszt wyniesie ok. 9 mln zł. 
Czekamy na wpis na listę in-
westycji wieloletnich. Możli-
we, że stanie się to już w naj-
bliższych tygodniach. Wte-
dy będziemy mieć możliwość 
uzyskania 50-procentowej do-
tacji z ministerstwa sportu. 
Zamierzamy także ubiegać się 
o dotację na to przedsięwzię-
cie ze środków Rządowego 
Programu Inwestycji Lokal-
nych – zapowiada burmistrz.

W tym roku na OSiR, jak i 
na innych miejskich obiektach, 
zainstalowane zostaną panele 
fotowoltaiczne. W planach jest 
też przeprowadzenie odwier-
tu w pobliżu ośrodka. Jeśli po-
twierdzą się przypuszczenia o 
występowaniu tam wód geo-
termalnych, zostaną one wyko-
rzystane do ogrzewania ośrod-
ka i okolicznych budynków. 

mm

szej strony do strzelenia gola. 
W meczu z Łagowem chcie-
libyśmy w końcu zapunkto-
wać – mówi kapitan Hetma-
na, Rafał Turczyn.

– Spotkanie ze Stalą Kra-
śnik było dla nas kolejnym 
sprawdzianem, którego nie-
stety nie zdaliśmy. Pomimo 
ambitnej postawy naszego 
zespołu nie udało się wywal-
czyć nawet punktu. Musimy 
jednak mieć świadomość, że 

z różnych względów 
na środku obrony za-
grali zawodnicy, któ-
rzy dotychczas wy-
stępowali w formacji 
ofensywnej. W naj-
bliższych spotkaniach 
naszą młodą kadrę ze 
średnią wieku poni-
żej 22 lat czekają ko-
lejny sprawdziany, w 
których musimy uzy-
skać pozytywne wy-
niki – dodaje trener 
Hetmana Zamość, 
Michał Macek.

W następnej ko-
lejce zamościanie 
zmierzą się z ŁKS 
Łagów.

– Na pewno nie będzie ła-
two, gdyż przeciwnik jest jesz-
cze wyższej notowany od po-
przednich, ale walki i ambicji 
na pewno nam nie zabraknie. 
Ważne, żeby wyciągnąć wnio-
ski i dążyć do polepszenia na-
szej sytuacji. Dwa pierwsze 
mecze muszą iść w zapomnie-
nie – kończy Dawid Rosiak.

Paweł Wróbel

go Klubu Kyokushin Karate – Je-
rzy Wójcik. Drugi był Jaromir Kor-
kosz (MULKS Grupa Oscar), 
trzeci – Tomasz Wawrzusiszyn 
(lekka atletyka  – Tomasovia).

Nadzieją sportu został Bar-
tosz Kita – narciarz biegowy 
MULKS Grupa Oscar. Kapitu-
ła plebiscytu przyznała również 
szereg nagród i wyróżnień w róż-
nych kategoriach. Organizato-
rem plebiscytu był portal inter-
netowy Rewizji Tomaszowskich.
 /MiT/

W sobotę, 6 marca 
Dominik Kopeć z 
zamojskiego Agrosu 

rywalizował w Toruniu w bia-
ło-czerwonych barwach pod-
czas Halowych Mistrzostw Eu-
ropy w lekkiej atletyce w biegu 
na 60 metrów. 

W szóstej serii spośród 
dziewięciu zajął wysokie trze-
cie miejsce wynikiem 6,69 (1. 
Nazarow z Estonii 6,67; 2. Wa-
gner z Niemiec 6,67) i awan-
sował do półfinału (trzy serie, 
łącznie 24 zawodników). 

Dominik wystartował już 
w pierwszej serii, którą prze-
biegł w identycznym czasie, jak 

w eliminacjach. Dało mu ósme 
miejsce, ale niestety nie awans 
do finału (1. Robertson z 
Wielkiej Brytanii – 6,59). 
W finale złoty medal zdo-
był Marcell Jacobs z Włoch 
(6,47). Remigiusz Olszewski 
zajął szóstą pozycję (6,66). 

Teraz sprinterów czekają 
przygotowania do Mistrzostw 
Świata w sztafetach, Druży-
nowe Mistrzostwa Europy 
(superliga) i Igrzyska Olim-
pijskie w Tokio. 

Polacy zdobyli w Toruniu 
10 medali – 1 złoty, 5 srebr-
nych i 4 brązowe.

mak
Dominikowi Kopciowi nie udało 
się awansowac do finału.

Marta Chwała.
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Mikołaj Grzęda (z lewej) i jego koledzy star-
cili w Kraśniku 4 bramki.  Fot. rol

Oliwia Dziewiczkiewicz wywalczyła I miej-
sce w kat. 76 kg. Fot. sekcja pc Unii Hrubieszów

Miasto będzie mogło skutecz-
niej zabiegać o dofinansowanie 
m.in. na doposażenie tras nar-
ciarskich.  Fot. pixabay.com
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1. TOMASOVIA   55  72:6
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Ireneusz Baran.

Jerzy Bojko.

Paweł Nawrocki.
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JERZY LIPIEC rysuje

Z ARCHIWUM KRZYSZTOFA KONOPY

Horoskop

C hodźmy do środka się ogrzać – powiedział Brett, bio-
rąc Elenę za rękę. Pomógł jej zdjąć kurtkę i zaprowa-
dził do salonu. - Grzej się przy kominku, a ja powie-

szę ubrania i zrobię gorące kakao, dobrze?
Elena usiadła na kanapie i bez słowa obserwowała Bret-

ta. Nie spiesząc się, powiesił ich kurtki w szafie i skierował 
kroki do kuchni. 

Brett?
Tak?
Nie chcę kakao.
Zatrzymał się w pół drogi i popatrzył jej prosto w oczy. 

Żar jego spojrzenia objął ją płomieniem. 
A czego chcesz, Eleno? – zapytał, zniżając głos.
Ciebie.
Podszedł do niej i wziął ją w ramiona. 
- Kiedy pójdziemy na górę, do sypialni, nie będzie już od-

wrotu – przestrzegł ją. - Za bardzo ciebie pragnę. Będziemy 
się kochać tak długo, aż padniemy z wyczerpania.

- Trzymam się za słowo – odparł, zaskoczona swoimi wła-
snymi słowami. Ale cóż innego mogła powiedzieć? Była tyl-
ko zakochaną po uszy kobietą.

Weszli  po schodach na piętro.
Gdy weszli do dużej sypialni, Brett zaprowadził Elenę do 

szerokich, przeszklonych drzwi, prowadzących na taras. Od-
sunął grube zasłony i światło księżyca zalało pokój.  

Powoli zdjął jej sweter i rzucił go na krzesło przy drzwiach, 
potem rozpiął jej koszulę. Kiedy chciała pomóc mu zdjąć blu-
zę, przytrzymał jej rękę.

– Pamiętaj, nic nie musisz robić. Pozwól mi tylko się ko-
chać.

Elena otworzyła szeroko oczy, widząc przed sobą jego 
pięknie wyrzeźbiony tors. Dotknęła gładkiej skóry, wyczu-
wając pod palcami drżenie mięśni.

Jesteś piękny...
To ty jesteś piękna – powiedział, zdejmując z niej koszu-

lę i odsłaniając jej piersi.
Dotknął ich obiema rękami i czule pocałował. Po czym 

cofnął się nieco i zrzucił  z siebie szybko pozostałe ubranie. 
Kathe DeNosky „Na zawsze twoja”

Kolej rzeczy * 

Kiedy w liceum solistycznie


