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SIENNICA RÓŻANA / KRASNYSTAW. Za śmierć 7-latki proponuje 
wyrok w zwieszeniu

Nie chce iść za kraty
31-latek, który śmiertelnie 
potracił busem 7-letnią 
dziewczynkę, złożył wnio-
sek o dobrowolne pod-
danie się karze. Chciałby 
usłyszeć wyrok roku po-
zbawiania wolności z wa-
runkowym zawieszeniem 
kary na okres 3 lat. Nie 
wiadomo, kiedy sąd zajmie 
się jej rozpatrzeniem.  str. 2

FAJSŁAWICE

Zabił na 
pasach, 
nie pójdzie 
siedzieć?

Zalało Izbicę

Wystarczyła kilkuminutowa ulewa, by przejazd drogą 
krajową nr 17 przez centrum Izbicy był praktycznie 
niemożliwy. Na szczęście strażacy w porę opanowali 
sytuację.  str. 2

IZBICA / KRASNYSTAW

Złapali oszusta!
Policjanci zatrzymali męż-
czyznę wyłudzającego 
pieniądze metodą na tzw. 
wnuczka. To 25-letni miesz-
kaniec gminy Zamość. 
Przestępca, wykorzystu-
jąc ufność starszych osób, 
wzbogacił się o blisko 280 
tys. zł. Jego ofiarami były 
m.in. mieszkanki Izbicy �
i Krasnegostawu.  str. 10
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Najwięcej 
informacji  
z KRASNEGOSTAWU  
i powiatu  
KRASNOSTAWSKIEGO

W ciężkim stanie trafił do szpitala mężczyzna, która po-
magał w remoncie dachu w Kolonii Surhów. W pewnym 
momencie na nieszczęśnika spadł spory kawałek blachy 
i roztrzaskał mu głowę.  str. 15

KRASNYSTAW
200 pracowników za-
kładów odzieżowych 
nie musi się bać 
utraty pracy

Mundury 
uratują 
Cora-Tex!

str. 15

KRAŚNICZYN

Blacha roztrzaskała 
głowę

Prezes 
z Krasnegostawu
zatrzymana 
przez CBA
Warszawski sąd zastosował dwumiesięczny tymczaso-
wy areszt wobec pochodzącej z Krasnegostawu Patrycji 
Z., byłej wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, której 
zarzuca się przyjmowanie i wręczanie łapówek. � str. 7
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31-latek, który śmiertelnie 
potracił busem 7-letnią dziew-
czynkę, złożył wniosek o do-
browolne poddanie się karze. 
Chciałby usłyszeć wyrok roku 
pozbawiania wolności z wa-
runkowym zawieszeniem kary 
na okres 3 lat. Nie wiadomo, 
kiedy sąd zajmie się jej rozpa-
trzeniem. 

Przypomnijmy. Do tragedii doszło 8 
października 2015 r. 7-letnia Zuzanna dzień 
wcześniej wraz z tatą przyjechała z Nor-
wegii odwiedzić mieszkającą w Żdżannem 
(gm. Siennica Różana) babcię i resztę rodzi-
ny. Jej mama z młodszym dzieckiem została 
za granicą. - Dzieci bawiły się na podwórku. 
Nagle Zuzia wybiegła na ulicę. Chwilę potem 
potrącił ją samochód, który jechał z ogrom-
ną prędkością - opowiadał nam na miejscu 
tragedii jeden z krewnych dziewczynki. Siła 
uderzenia odrzuciła dziecko kilka metrów 
na pobocze. Jej ciało z impetem uderzyło 
w metalowy słup ogrodzeniowy pobliskiej 
posesji. Na pomoc rzucił się jej ojciec i 
inni krewni oraz sąsiedzi. Po chwili przy-
jechała też karetka pogotowia. Ratownicy 
medyczni przez ponad 40 minut walczyli o 
życie dziewczynki. Niestety, bezskutecznie. 
Zmarła w objęciach zrozpaczonego taty. Na 
miejsce wypadku przyjechała ekipa docho-
dzeniowo-śledcza i prokurator. Policjanci 
za pomocą specjalnych urządzeń mierzyli 
i zabezpieczali ślady na miejscu wypadku. 
Na jezdni widniały wyraźne ślady hamowa-
nia mercedesa sprintera, którym kierował 
31-letni wówczas mężczyzna, pracownik 

jednej z firm kurierskich. Był trzeźwy. Prze-
bieg zdarzenia zrekonstruowali biegli. Z ich 
ustaleń wynika, że mercedes poruszał się z 
prędkością nie mniejszą niż 89 km/h. Nagle 
z jednego z podwórek wybiegła dziewczyn-
ka. Kierowca hamował, ale było za późno. 
Z raportu biegłych wynika, że do wypadku 
przyczynił się i kierowca i 7-latka. Kierowca, 
bo przekroczył prędkość w terenie zabudo-
wanym, a dziewczynka - bo nagle weszła 
na jezdnię. Prokuratura oskarżyła 32-latka 
o spowodowanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym. Grozi za to do ośmiu lat wię-
zienia. Tydzień temu krasnostawska proku-
ratura zakończyła dochodzenie i skierowała 
sprawę do sądu. 32-letni dziś mężczyzna 
złożył wniosek o dobrowolne poddanie się 
karze. Zaproponował dla siebie rok pozba-
wienia wolności z warunkowym zawiesze-
niem wykonania kary na okres trzech lat 
oraz grzywnę w wysokości 4,5 tys. zł. Na 
razie nie wiadomo, kiedy sąd zajmie się jego 
rozpatrzeniem.  (ik)

Odeszli 
na zawsze

Odeszli na zawsze
Edwarda Piekaruś - 64 lata
Bronisława Król - 90 lat

Dzieci z Łopiennika Dolnego 
Kolonii nie pojechały we wto-
rek na lekcje, bo autobus, nie 
był wstanie do nich dotrzeć. 
- Trwa przebudowa drogi i 
drogowcy zasypali ją tonami 
żwiru. Przynajmniej jeden pas 
powinni zostawić przejezdny. 
Jeśli dojdzie do jakiejś tragedii, 
to nawet karetka do nas nie 
dojedzie - komentują miesz-
kańcy. 

Jakiś czas temu gmina Łopiennik Gór-
ny ogłosiła sukces: przy współudziale 
pieniędzy z budżetu państwa dojdzie do 
rozbudowy drogi gminnej w Łopienniku 
Dolnym Kolonii. Koszty inwestycji, która 
obejmie ponad 3-kilometro-
wy odcinek szosy, to 1,6 mln 
zł. Przetarg na wykonanie 
inwestycji wygrała firma PBI 
Infrastruktura S.A. z Kraś-
nika. - Prace rozpoczęły się 
ponad dwa tygodnie temu - 
opowiada nam mieszkaniec 
Łopiennika Dolnego Kolonii. 
- Wszystko było w porządku 
do ubiegłego poniedziałku. 
Przynajmniej jeden pas dro-
gi był cały czas przejezdny. 
Nagle to się zmieniło. Właś-
nie w poniedziałek w ogóle 
nie dało się przez nią przeje-
chać, bo po obu stronach po-
jawiły się wielkie kopce żwi-

ru. By dotrzeć do domu, musiałem jechać 
polami. Jakoś się udało, bo było sucho 
- opowiada. Mężczyzna zauważa, że takie 
wykonywanie inwestycji to skandal. - A co 
będzie, jeśli dojdzie do pożaru, czy ktoś 
dostanie ataku serca? Jak straż pożarna 
czy pogotowie mają się dostać do naszej 
miejscowości? - zastanawia się. Doszło do 
tego, że we wtorek dzieci z Łopiennika Dol-
nego Kolonii nie dojechały do szkoły w Ło-
pienniku Nadrzecznym, bo autobus nie był 
wstanie po nie dotrzeć. - Ktoś z rodziców 
zadzwonił do urzędu gminy ze skargą i do-
piero wtedy sytuacja nieco się zmieniła. Na 
razie w dzień droga jest nadal nieprzejezd-
na, ale wieczorem drogowcy częściowo ją 
otwierają. Tylko czy to rozwiązuje prob-
lem? - podsumowuje mężczyzna.  (kg)

Wystarczyła kilkuminutowa 
ulewa, by przejazd drogą 
krajową nr 17 przez cen-
trum Izbicy był praktycznie 
niemożliwy. Na szczęście 
strażacy w porę opanowali 
sytuację. 

Oberwanie chmury miało miejsce w 
środę w południe. - Było parno i duszno, 
aż nagle zerwał się wiatr i zaczął padać 
rzęsisty deszcz i grad - opowiada nam 
mieszkanka Izbicy. - To trwało kilka minut, 
schowałam się w jednym ze sklepów. Przez 
szybę wystawową widziałam, jak niektóre 
auta zatrzymywały się na ulicy i nie mogły 
dalej jechać - dodaje. Na miejscu szybko 
pojawili się strażacy z OSP w Izbicy, a tak-
że wójt Jerzy Lewczuk i pracownicy urzę-
du gminy. Na szczęście wodę dość szybko 
odpompowano, ale przez jakiś czas ruch 
krajową „siedemnastką” odbywał się wa-
hadłowo. Spore zagrożenie dla kierowców 
sprawiała nie tyle woda, co błoto i gałęzie, 
jakie przykryły szosę.  
 (kg, fot. Bartłomiej Skrzypek,  
 OSP Izbica)

26-letni mieszkaniec Lublina, 
który śmiertelnie potrącił na 
przejściu dla pieszych w Faj-
sławicach 46-letnią kobietę, 
nie chce trafić do więzienia. 
Zwrócił się do sądu z wnio-
skiem, by ukarano go roczną 
odsiadką, ale warunkowo 
zawieszoną na 3 lata. 

Tragedia rozegrała się 29 stycznia w 
samym centrum Fajsławic. Przez przej-
ście dla pieszych przechodziła 46-letnia 
mieszkanka tej miejscowości. Nagle po-
trąciła ją skoda. Niestety, w wyniku wie-
lonarządowych obrażeń kobieta zmarła. 
Okazało się, że za kółkiem siedział 26-
letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna 
był trzeźwy. Tłumaczył, że nie zauważył 
znajdującej się na pasach mieszkanki 
Fajsławic. Jego wersję potwierdziły śla-
dy zabezpieczone na miejscu tragedii. 
Wynika z nich, że kierowca skody zaczął 
hamować już po tym, jak potrącił kobie-
tę. Nie wiadomo dokładnie, z jaką pręd-
kością się poruszał, ale fakt, że 46-latka 
nie przeleciała przez maskę samochodu, 
a spadła przed nią, świadczy o tym, że 
nie jechał za szybko. 26-latek złożył 
wniosek o dobrowolne poddanie się ka-
rze. Chce roku więzienia w zawieszeniu 
na 3 lata. Z zaproponowaną karą musi 
teraz zgodzić się sąd, a także rodzina 
zmarłej kobiety.  (ik)

SIENNICA RÓŻANA / KRASNYSTAW. Za 
śmierć 7-latki proponuje wyrok w zwieszeniu

Nie chce iść za kraty
FAJSŁAWICE
Zabił na pasach, 
nie pójdzie  
siedzieć?

Zalało
Izbicę

Spływająca deszczówka naniosła na ulice i chodniki gruba warstwę błota

Łopiennik Dolny Kolonia sparaliżowany

Remontowa blokada

Krasnystaw zmienia wystrój. 
Trawniki okalające chodniki na 
kilku ulicach zastąpiły wzory 
z ozdobnych kamyczków. Nie 
wszystkim to się podoba. 

W ubiegłym tygodniu skontaktował się 
z nami starszy mieszkaniec Krasnegosta-
wu. Narzekał na nowe władze, a zwłaszcza 
na ich podejście do miejskiej estetyki. 
- Przy ulicach Okrzei i Głowackiego traw-
niki zastąpiono jakimiś kamyczkami. Nie 
wiem, na co to komu potrzebne i po co na 
to wydawać pieniądze. Nie ma jak zdrowa 
i prawdziwa zieleń. Rozmawiałem ze zna-

jomymi, którzy mają podobne zdanie. Te 
nowe wzorki zupełnie się nam nie podoba-
ją. Najpierw zieleń znikła z Rynku, a teraz 
chyba całe miasto pokryje beton i jakieś 
kruszywa - żali się. 

Przeszliśmy się ulicami Krasnegosta-
wu i rzeczywiście wiele osób mówiło, że 
wolało naturalną zieleń traw. Zdarzały się 
też jednak głosy przeciwne. - Te trawni-
ki służyły do jednego, to były szalety dla 
psów, całe były zanieczyszczone ich od-
chodami. Teraz jest czyściej i schludniej, 
mi się ten nowy wygląd skwerków podoba 
- powiedziała nam 30-letnia krasnosta-
wianka.  (kg)

KRASNYSTAW. Spór wokół nowego wystroju 
miasta

Co lepsze – trawniki 
czy kamyki?



�

16 - 22 maja 2016 r.

Samorządowcy z Siedliszcza, 
Rejowca Fabrycznego i chełm-
skiego starostwa kują żelazo 
póki gorące i lobbują za budo-
wą kopalni. Przed tygodniem 
spotkali się z wiceministrem 
środowiska i głównym geo-
logiem kraju prof. Mariuszem 
Orion Jędryskiem, który odpo-
wiada za wydawanie koncesji.

Od chwili, gdy w powiecie chełmskim 
pojawił się australijski inwestor - spółka 
PD Co, z planami budowy kopalni węgla 
kamiennego, lokalne władze i mieszkańcy 
są przychylni inwestycji. Samorządowcy 
wiele razy dawali tego wyraz, przekonując 
do pomysłu ministerialnych urzędników 
odpowiedzialnych za wydawanie konce-
sji na rozpoznanie, a wkrótce wydobycie 
węgla. Po zmianie władzy przychylność 
do inwestycji wydaje się być większa. Tym 
bardziej, że poparcie dla budowy kopalni 
węgla w naszym regionie wyrażali przed 
wyborami podczas wizyt w Chełmie za-
równo prezes PiS Jarosław Kaczyński, jak 
i obecny prezydent RP Andrzej Duda.

Chełmscy samorządowcy spotkali się z 
wiceministrem przede wszystkim po to, by 
pokazać, że wszystkim zależy na inwesty-
cji. Zarówno samorządom, jak i mieszkań-
com, którzy liczą na stałe i dobrze płatne 
miejsca pracy generowane przez kopalnię 
i działające wokół niej firmy.

- Przedstawiliśmy nasze stanowisko i 
doszliśmy do wspólnych wniosków, że w 
lubelskim zagłębiu jest na tyle dużo wę-
gla, że powstanie kopalni nie będzie żadną 
konkurencją dla istniejącej tu „Bogdanki” 
- mówi Stanisław Bodys, burmistrz Re-
jowca Fabrycznego, w którym ma powstać 
zakład przeróbki węgla dla nowej kopalni. 
- Po spotkaniu wydaje nam się, że nasta-
wienie dla inwestycji jest przychylne, bo 
minister czuje, że inwestycja jest ważna 
dla rozwoju regionu. A przy okazji mamy 
przeświadczenie, że nie będzie angażował 
się w rozstrzyganie sporów między inwe-
storami. 

Wszyscy zdają sobie sprawę, że budowa 
nowej kopalni to szansa także dla górników 
z Bogdanki, w której zatrudnienie może się 
zmieniać. Inwestycja da także impuls do 
tworzenia szkół o profilach górniczych, 

Od ponad 25 lat nie tylko dokładają wszelkich 
starań, aby w ręce klientów oddawać produkty 
najwyższej jakości, ale także kreują trendy mę-
skiej elegancji. Pytamy zatem sklep Recman – co 
w modzie piszczy?

Nowy Tydzień: Recman specjalizuje się w projektowaniu 
odzieży męskiej, a flagowym wyrobem marki są garnitury i ma-
rynarki. Zacznijmy więc od nich. Jaki kolor jest na topie?

Artur Metody-Kozłowski: Od kilku lat dominuje granat i nie-
bieski oraz jego rozmaite odcienie. W tym sezonie pojawiają się 
również grafity i szarości. Nie zawsze jednak musimy wybierać 
spodnie i marynarkę w tym samym kolorze, a w szczególności, 
jeżeli mówimy o stylizacji biznesowej, do pracy. Takie połączenie 
wymagane jest jedynie w stylizacjach oficjalnych. Na co dzień, 
możemy eksperymentować.

N.T.: A co z koszulą: biała, kolorowa, a może różowa?
A. M-K.: Klasyczna biała koszula to opcja ponadczasowa, 

którą można łączyć z wieloma częściami garderoby. Mężczyźni 
najczęściej wykorzystują białe koszule w eleganckich zestawach, 

ale warto pamiętać, że w zależności od tkaniny, kołnierzyka czy 
innych detali, biała koszula może świetnie pasować również do 
jeansów lub chinosów. Przy wybieraniu innych kolorów należy pa-
miętać o tym, aby dopasować je do pozostałych elementów stroju. 
A różowa koszula? To wybór bardzo odważny, ale nie jest to kolor 
przypisany wyłącznie dla kobiet. Delikatny, pastelowy róż świetnie 
skomponuje się z granatowymi lub niebieskimi marynarkami.

N.T.: Na jaki dodatek postawiłby Pan w tym sezonie?
A. M-K.: Zdecydowanie na poszetkę. Dawniej wykorzystywana 

była wyłącznie w połączeniu z eleganckimi garniturami, a obecnie 
nosimy ją na co dzień do marynarki. Mnogość wzorów, kolorów 
i rodzajów materiałów pozwala na rozmaite eksperymenty modowe 
z poszetkami. Zachęcam do zapoznania się z ich wyborem w na-
szym sklepie. Produkty sygnowane logo Recman dostępne są 
w Chełmie w nowej siedzibie przy ul. Lwowskiej 21.  (opr. mg)

RECMAN. Co słychać w świecie
męskiej mody?

Mężczyzna
z klasą

CHEŁMSKIE. Wszyscy liczą na węgiel 

Pilnują inwestycji 
które jeszcze zanim powstanie kopalnia 
przygotują część nowej kadry. 

- Dzięki inwestycji zyska nie tylko gmina, 
w której lokowany jest szyb, ale wszystkie 
gminy dookoła - mówi Tomasz Szczepa-
niak, wicestarosta chełmski. - Inwestycja 
przewiduje budowę zakładu przeróbki, linii 
kolejowej. A tak duża firma ruszy rynek 
pracy w całym regionie. 

W spotkaniu z ministrem oprócz S. Bo-
dysa i T. Szczepaniaka uczestniczyli także: 
Hieronim Zonik - burmistrz Siedliszcza, 
Wiesław Prażnowski - przewodniczący 
Rady Gminy Siedliszcze, Zbigniew Droń 
- radny z Siedliszcza oraz przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rejo-
wiec Fabryczny - Robert Szwed i Marian 
Leszczyński.  (bf)
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Pędzący Peugeot 406 zjechał 
z drogi, odbił się od dwóch 
drzew i zatrzymał na trzecim. 
Kierowcę wyrzuciło z auta. 
Lekarzom nie udało się go ura-
tować, zmarł w szpitalu.

Kolejny wypadek na krajowej „dwunast-
ce” w miejscowości Janów (gm. Chełm). 
Tym razem jednak auto rozbiło się nie na 
odcinku wiodącym przez tamtejszy las 
(tuż za wylotem z Chełma), a kilka kilo-
metrów dalej (niedaleko skrzyżowania z 
drogą do Janowa).

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w 
Chełmie wezwanie do wypadku otrzymał 
kilka minut przed godz. 21 w niedzielę (8 
maja). Na miejsce pojechały dwa radiowo-
zy policyjne, dwa zastępy straży pożarnej 
i karetka pogotowia ratunkowego. Jak 
udało się ustalić, 47-letni chełmianin w 
pewnym momencie stracił panowanie nad 
pojazdem i zjechał z drogi. Samochód zje-
chał na pobocze, ściął dwa drzewa i ude-
rzył w trzecie.

- W momencie zderzenia licznik zatrzy-
mał się na prędkości 170 km/godz. Kie-

rowcę wyrzuciło z pojazdu, leżał w polu 
przy drodze - informuje Tomasz Błaziak, 
naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Chełmie.

Peugeot był kompletnie zniszczony - ze 
ściętym dachem, została jedynie pokrywa 
silnika. Służby ratownicze miały problem 
z rozpoznaniem marki pojazdu. Strażacy 
okleili zawory gazu, żeby nie dopuścić do 
pożaru i oświetlili teren. Ratownicy me-
dyczni jeszcze na miejscu przeprowadzili 
kilkudziesięciominutową akcję reanima-
cyjną. 47-letni kierowca w krytycznym 
stanie został przewieziony do chełmskie-
go szpitala. Tam zmarł w wyniku dozna-
nych obrażeń ciała.

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności 
wypadku. Badanie krwi (robione „na szyb-
ko” w szpitalu) wykazało w organizmie 
mężczyzny ponad 4 promile alkoholu. To, 
w jakim stanie znajdował się kierowca, w 
połączeniu z zawrotną szybkością, jaką 
jechał, wyjaśniałoby przyczynę tragiczne-
go wypadku. Policja jednak nie przyjmuje 
wyników za miarodajne i czeka na wyniki 
sekcji zwłok.  

(pc, fot. Lublin 112)

GMINA CHEŁM. 170 km/h i 4 promile

Roztrzaskał się  
o drzewo

Włodawscy policjanci ustalają 
przyczyny wypadku drogowe-
go, do którego doszło we wto-
rek (10 maja) w Wyrykach. Tuż 
przed godziną 21 kierujący 
motocyklem 15-latek zderzył 
się z dostawczym lublinem 
i z licznymi obrażeniami ciała 
trafił do szpitala w Lublinie.

Do wypadku doszło we wtorek tuż 
przed godziną 21 w Wyrykach. - Poli-
cjanci wstępnie ustalili, że 15-letni mo-
tocyklista z gminy Wyryki nie zachował 
należytej ostrożności podczas wykony-
wania manewru wyprzedzania samocho-

Opłakany finał        przejażdżki

WYRYKI.
Zabrał motocykl
rodziców
i zderzył się
z busem

Tylko tyle musi zapłacić Ra-
fał P. w ramach nawiązki za 
spowodowany wypadek. Sąd 
skazał mężczyznę na karę 2 
lat więzienia w zawieszeniu na 
4 lata. 8-latka, którą potrącił 
na przejściu dla pieszych, 
do dziś nie odzyskała pełnej 
sprawności.

Dramatyczne sceny rozegrały się na 
początku listopada 2014 r. ok. godz. 7.20 
w Horodyszczu (gm. Chełm). 8-letnia 
wówczas Marysia wyszła rano z domu. 
Chciała, jak co dzień, dojść do przystan-
ku i poczekać na autobus, który miał ją 
zawieźć do szkoły. Już prawie zeszła z 
przejścia dla pieszych na drodze Chełm 
- Włodawa, kiedy znienacka pojawił się 
Nissan Primera. 36-letni kierowca (Rafał 

P.) był trzeźwy, ale jechał z prędkością 
prawie 100 km/h.

Dziewczynka doznała poważnych obra-
żeń ciała. Została przetransportowana do 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lubli-
nie, gdzie lekarze utrzymywali ją w stanie 
śpiączki farmakologicznej. Udało się ją 
uratować, ale do dziś Marysia nie odzyska-
ła pełnej sprawności. 36-latek bezpowrot-
nie zniszczył jej życie.

Rafał P. nie przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. 
Otrzymał karę 2 lat pozbawienia więzienia 
w zawieszeniu na 4 lata i 2400 zł grzywny. 
Dodatkowo mężczyzna przez rok nie może 
prowadzić pojazdów mechanicznych. W 
ramach odszkodowania ma też zapłacić 
rodzinie dziewczynki 7 tys. zł. Na tyle Sąd 
Rejonowy w Chełmie wycenił szkody, jakie 
spowodował bezmyślny kierowca.  (pc)

Pustki w magazynach Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa. - Szczególnie alarmujący jest stan 
zapasów A Rh-, B Rh- i 0 Rh- - mówi Mał-
gorzata Legieć, pielęgniarka z chełmskie-
go oddziału RCKiK.

Krew można oddawać od poniedziałku 

do piątku przy ul. Szpitalnej 53. Może to 
zrobić osoba pełnoletnia, z ogólnie do-
brym stanem zdrowia, ważąca powyżej 
50 kg. Musi mieć przy sobie dokument 
tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL 
i adresem. Rejestracja dawców odbywa się 
w godz. od 7.30 do 12.30.  (mg)

GMINA CHEŁM

Siedem tysięcy
za zmarnowane życie

Brakuje grup minusowych
Potrzebna krew
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Okoliczności śmierci 4,5-miesięczne-
go Nikodema nie są jasne. Sprawą zajęła 
się prokuratura. Według wstępnych śled-
czych wygląda to tak: Agnieszka S. i Ka-
rol Sz. zajmowali mieszkanie w jednym z 
budynków przy ul. Rejowieckiej, w pobli-
żu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
3 w Chełmie. W niedzielę popołudniu (8 
maja) kobieta miała zostawić chłopczyka 
pod opieką jego ojca i wyjść z domu, by 
odpocząć i spotkać się ze znajomymi przy 
szklaneczce „czegoś mocniejszego”. Pod 
jej nieobecność w odwiedziny przyszła 
babcia niemowlaka (matka Karola Sz.). 
Korzystając z okazji, ojciec dziecka zosta-
wił chłopca z babcią i wyszedł po zakupy. 
Po drodze wstąpił na kilka piw. Gdy wró-
cił do domu, nakarmił małego Nikodema 
i położył go spać. Wtedy zwolnił babcię z 
obowiązku opieki nad dzieckiem. Gdy ko-
bieta wyszła, a dziecko przestało kwilić 
i spokojnie usnęło, tata postanowił sam 
uciąć sobie drzemkę na wersalce. Około 

godziny 17 do mieszkania wróciła babcia. 
Zobaczyła śpiącego syna i podeszła do 
niemowlaka. Dziecko nie dawało żadnych 
oznak życia - nie oddychało i było przera-
żająco sine. Wstrząśnięta i przestraszo-
na, co się dzieje z jej kilkumiesięcznym 
wnuczkiem, wezwała służby ratunkowe. 
Niestety, na pomoc było już za późno. 
Chłopczyka nie udało się uratować.

Do mieszkania przy ul. Rejowieckiej 
przyjechała policja i prokurator dyżurny. 
Zapadła decyzja o konieczności przepro-
wadzenia sekcji zwłok dziecka. Ta odbyła 
się w ubiegły wtorek. Jej wstępne wyniki 
wykazały jedynie obecność dwóch krwia-
ków (podtwardówkowego i podpajęczy-
nówkowego). Podczas oględzin zwłok nie 
było widać żadnych oznak przemocy w 
rodzinie - na ciele nie stwierdzono żad-
nych innych obrażeń zewnętrznych ani 
wewnętrznych. Chłopczyk był czysty i 
schludnie ubrany. Był też wcześniakiem 
i chorował. Nie wiadomo zatem, co było 

CHEŁM. Makabryczna tragedia przy Rejowieckiej

Niemowlę nie żyje, rodzice pijani

przyczyną powstania krwiaków. Na to py-
tanie odpowiedzą dopiero szczegółowe 
wyniki sekcji. Opinię biegłego poznamy 
za kilka tygodni.

Jeszcze w niedzielę rodzice Nikodema 
zostali zatrzymani, przesłuchani i zwol-
nieni do domu. Niedzielne badanie krwi 
wykazało obecność alkoholu u obojga. 
Kiedy kobieta i jej partner wsiadali do 
policyjnego radiowozu, sąsiedzi wyszli 
na ulicę i krzyczeli na całe gardło: „Mor-
dercy!”.

Osoby, które znają Agnieszkę S., mó-
wią wprost - kobieta nie wylewa za koł-
nierz i lubi wypić. Młoda matka jest też 
dobrze znana chełmskiej policji, była wie-
lokrotnie notowana. Karol Sz., jej partner, 

pod opieką którego chłopczyk zmarł, też 
nie jest bez skazy.

Na dodatek, jak poinformował serwis 
informacyjny Lublin 112, kobieta jeszcze 
tego samego dnia, przed godz. 22, za-
mieściła na swoim profilu na Facebooku 
wpis „KAROL Sz. ZABIŁ MI DZIECKO”. 
Pod postem posypały się komentarze, 
ale kobieta usunęła informację. Praw-
dopodobnie poszła po rozum do głowy 
dopiero, gdy otrzeźwiała. Zostawiła za 
to niedzielne zdjęcia, na których pozuje 
z uśmiechem na twarzy i te opatrzone 
wyznaniami miłości do ojca swojego 
dziecka. Pod jedną z fotografii ktoś z jej 
znajomych nie wahał się i nazwał kobietę 
„morderczynią”…  (pb)

Zwłoki kilkumiesięcznego dziecka leżały w łóżeczku. 
Obok spał pijany ojciec chłopczyka. Matka, która 
sama poszła w cug i w tym czasie „balowała” ze 
znajomymi, oskarża partnera o morderstwo.

Do zabójstwa doszło na początku 
kwietnia. W wynajmowanym mieszkaniu 
w Hadze jeden z domowników znalazł za-
krwawione zwłoki 33-letniego Adama N. 
O dokonanie tego morderstwa holender-
skie służby ścigania podejrzewały kilku 
mężczyzn. Początkowo żaden z nich nie 
przyznawał się do winy. W końcu pękł 
Krzysztof M. - 30-letni mieszkaniec Wło-
dawy, który wynajmował pokój u ofiary. 
Mężczyzna przyznał się do zabicia go-
spodarza. Najprawdopodobniej mężczyź-
ni pokłócili się o pieniądze. Krzysztof M. 
zalegał z czynszem, a Adam N. chciał od 
niego pieniądze wyegzekwować. Właśnie 
to miało być motywem zbrodni. Sprawę 
bada haska policja, której reprezentanci 
odwiedzili chełmski wydział zamiejscowy 
Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz 
Komendę Powiatową Policji we Włoda-
wie. - Policjanci z Holandii stwierdzili, że 
Krzysztof M. przyznał się do popełnienia 
morderstwa na Adamie N. - mówi prokura-
tor Marek Czmielewski. - Z tego, co udało 
się do tej pory ustalić, wiadomo, że Krzysz-
tof M. był uzależniony od narkotyków i że 
był niezrównoważony psychicznie. Jeszcze 
przed wyjazdem do Holandii był doskonale 

znany policji i wielokrotnie karany za prze-
stępstwa narkotykowe. Odsiadując wyrok 
w Zakładzie Karnym we Włodawie dostał 
przerwę. W tym czasie za namową dziew-
czyny wyjechali do pracy do Holandii, gdzie 
miał też się poddać leczeniu. Tam sympatia 
Krzysztofa M. zaszła w ciążę i wróciła do 
kraju, by tu urodzić dziecko. Mężczyzna 
został w Hadze. Miał zarabiać na utrzyma-
nie rodziny. Niestety, prawdopodobnie na-
łóg okazał się silniejszy. Doszło do kłótni 
ze współlokatorem, która przerodziła się 
w bójkę. Nie wiadomo, co było przyczyną 
zgonu Adama N. - prawdopodobnie został 
on uduszony. Gdy policjanci z Holandii 
wytypowali go jako mordercę, zwrócili się 
do nas o pomoc prawną przy tej sprawie. 
Podejrzany w rozmowach i wiadomościach 
tekstowych do dziewczyny i rodziny groził, 
że zabije Adama N., zaś po zabójstwie 
przyznał się do zbrodni. Dokonaliśmy 
odczytu tych billingów i przekazaliśmy je 
Holendrom - wyjaśnia Czmielewski. W Ho-
landii Krzysztofowi M. grozi maksymalnie 
30 lat więzienia, o ile sąd nie uzna go za 
niepoczytalnego. Będzie też mógł starać 
się o przeniesienie odbycia kary w polskim 
zakładzie.  (bm)

Narkoman z Włodawy udusił współlokatora. 
Zbrodnią pochwalił się w sms-ie
do dziewczyny

Udusił,
bo nie miał na czynsz
Mieszkaniec Włodawy zamordował w Holandii swojego współ-
lokatora, także Polaka. Do tragedii doszło na początku kwiet-
nia. Podejrzanego zdradziły zapisy rozmów telefonicznych 
i smsy do dziewczyny, w których najpierw groził, że zabije 
Adama N., a później informujących, że zbrodni już dokonał.

Opłakany finał        przejażdżki
du dostawczego marki lublin kierowanego 
przez 42-latka z tej samej gminy - mówi 
Elwira Tadyniewicz z KPP we Włodawie. 
- W efekcie motocyklista przewrócił się, 
doznając licznych obrażeń ciała. Chłopiec 
został przetransportowany do szpitala 
w Lublinie. Z ustaleń policjantów wyni-
kało, że nie ma uprawnień do kierowa-
nia, a motocykl wziął bez wiedzy i zgody 
rodziców. Ponadto pojazd, którym się 
poruszał, był niezarejestrowany i nie po-
siadał ubezpieczenia. Natomiast kierujący 
lublinem nie posiadał przy sobie dowodu 
rejestracyjnego, zaś pojazd nie miał ak-
tualnych badań technicznych. Obydwaj 
kierowcy byli trzeźwi.  (b)



�

2 - 8 marca 2015 r.

OGŁASZA SPRZEDAŻ W DRODZE 
LICYTACJI USTNEJ:

MIEJSKIE PRZĘDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHEŁMIE  UL. TOWAROWA 9

nieruchomości składającej się z trzech działek  
o łącznej powierzchni 1 093 m2 położonej w Chełmie 

przy ul. Powstańców Warszawy 2A  
w tym jednej zabudowanej budynkiem 

jednokondygnacyjnym podpiwniczonym 243 m2:

1. Prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 651 m2 zabudowanej budyn-
kiem o powierzchni 243 m2 oznaczonej numerem 230/11, obręb 23, wraz z prawem 
własności budynku. KW nr LU1C/00055476/9. 

2. Prawo własności działek o powierzchni 406 m2 i 36 m2 oznaczone nr 230/88  
i 230/87, obręb Nr 23, KW nr LU1C/00088371/3.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm oznaczone 
symbolem C4.UH-24. 

Licytacja odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 50  
w siedzibie Spółki przy ulicy Towarowej 9 w Chełmie. Cena wywoławcza: 330 000 
zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych). Wadium: 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy 
tysiące złotych) płatne do dnia 23 maja 2016 r.

Szczegółową informację w spawie sprzedaży można znaleźć w zakładce „Przetargi” 
na stronie internetowej Spółki: www.mpec.chelm.pl
Spółka zastrzega sobie prawo odwołania licytacji, o czym poinformuje zaintereso-
wanych w prasie oraz na stronie internetowej, oraz prawo zamknięcia postepowania 
bez wyboru oferty.

Telefon kontaktowy: 82/ 565 34 51 wew. 134

Na wewnętrznym spotkaniu 
grupy G9 wójtowie i radni psio-
czyli na starostę chełmskiego 
Piotra Deniszczuka. Już dzień 
później starosta podobno 
„toczka w toczkę” wiedział, co 
i kto o nim mówił. Czyżby miał 
wtykę u koalicjantów? 

Pod koniec kwietnia wójtowie i radni z 
G9 spotkali się i rozmawiali o sytuacji w 
powiecie. Podobno nie szczędzili krytyki 
pod adresem działań starosty Deniszczu-
ka. Wytykali, że sam decyduje o podzia-
le ogromnych pieniędzy na inwestycje 

drogowe i lokuje remonty w gminach ze 
swojego okręgu wyborczego. G9 nie po-
doba się też polityka kadrowa starosty w 
urzędzie i podległych jednostkach. Swoje 
uwagi, zapewne w delikatniejszej formie, 
mieli przekazać staroście. Ale zanim się 
z nim umówili, ten już o wszystkim wie-
dział.

- Tak, jakby ktoś nagrał całe spotkanie - 
mówi jeden z członków G9. 

Przeciek wywołał poruszenie wśród 
członków grupy. Komentują, że to niespo-
tykane, jak do czegoś podobnego mogło 
dojść.

- Rzeczywiście słyszałem, że starosta 
miał dokładną relację z naszego spotkania, 
ale nie padły tam żadne słowa, których 
moglibyśmy się wstydzić - mówi z ko-

Stanęło mu serce
W jednym z poprzednich wydań 
„Nowego Tygodnia” opisaliśmy 
okoliczności śmierci młodego 
kierowcy tira, który zmarł w 
Szwajcarii. Okazuje się, że nie 
wszystkie informacje wtedy 
przekazane były prawdziwe. 
Otóż przyczyną zgonu nie były 
powikłania po zapaleniu płuc. 
O przebiegu tragedii opowiada 
brat zmarłego:

Brat pracował dla firmy Topeks Radom, 
która zatrudnia kierowców dla włoskiego 
przewoźnika Matelda. W niedzielę wyjechał 
do Włoch, gdzie w podwójnej obsadzie 
miał jeździć na trasie z bazy TNT Milano do 
Aarau w Szwajcarii. W piątek, ok. południa, 

ciężarówka dotarła do Aarau. Zmiennik 
brata poszedł do biura załatwiać sprawy 
papierowe. Gdy po ok. 10 minutach wrócił 
do składu, okazało się, że drzwi do szoferki 
są zablokowane. Gdy wspiął się na schod-
ki, zobaczył, że mój brat jest nieprzytomny. 
Szybko wezwał pomoc, a sam wybił szy-
bę od strony pasażera i zaczął cucić bra-
ta. Na miejsce bardzo szybko przyjechało 
pogotowie. Po ok. 25 minutach reanimacji 
ratownicy przywrócili bratu akcję serca i 
zabrali go miejscowego szpitala. Niestety, 
wieczorem, mimo podłączenia do zaawan-
sowanej aparatury, brat zmarł. Przyczyną 
zgonu była niewydolność mięśnia serco-
wego. W Szwajcarii odstąpiono od sekcji 
zwłok, a rodzina sprowadziła ciało na włas-
ny koszt. Firmy, w których zatrudniony był 
kierowca, czyli Topeks i Matelda, odmówiły 
jakiejkolwiek pomocy.  (not. bm)

Potwierdziły się nasze infor-
macje dotyczące zmian na sta-
nowiskach szefów Prokuratury 
Rejonowej w Chełmie i chełm-
skiego Ośrodka Zamiejscowe-
go Prokuratury Okręgowej w 
Lublinie. Szefem tej pierwszej 
został Lech Wieczerza, zaś 
drugiej przewodzić będzie 
Zbigniew Koszuk. Bez zmian 
w prokuraturach we Włodawie 
i Krasnymstawie.

W poniedziałek (9 lutego) nastąpiły 
zmiany na stanowiskach Prokuratorów 
Rejonowych i Zastępców Prokuratorów 
Rejonowych w obrębie działania Proku-
ratury Okręgowej w Lublinie. Największa 
rewolucja dotknęła Prokuraturę Rejonową 
w Chełmie. Jej dotychczasowa szefowa 
Marzenna Kucińska trafiła do chełmskie-
go Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury 
Okręgowej w Lublinie. Jej niegdysiejsza 
zastępczyni Magdalena Sochoń od wtor-
ku pełni funkcję prokuratora rejonowe-

Po ostatnim sporze z miesz-
kańcami ulicy Poleskiej pra-
cownicy Zakładu Oczyszcza-
nia Miasta w Chełmie zostali 
przeszkoleni, jak zachować się 
w sytuacjach konfliktowych. 
Zakazano im między innymi 
polemizować z trudnymi klien-
tami. 

O awanturze między mieszkańcami ulicy 
Poleskiej a załogą Zakładu Oczyszczania 
Miasta w Chełmie informowaliśmy przed 
dwoma tygodniami. Poszło o źle zapako-
wane odpady, które pracownicy ZOM nie od 
razu zabrali spod posesji. Dwoje mieszkań-
ców ul. Poleskiej skarżyło się, że załoga ZOM 
wulgarnie się do nich odnosiła, a kierowca 
śmieciarki omal ich nie staranował. Miesz-

kańców ul. Poleskiej również poniosły ner-
wy, bo na nagraniu zarejestrowanym przez 
ZOM widać, jak kobieta i mężczyzna blokują 
przejazd ciężarówce, stojąc na środku drogi 
i napierając na maskę auta. Policjanci wyjaś-
niali, że kierowca, widząc ludzi na drodze nie 
powinien kontynuować jazdy, z kolei piesi 
nie powinni w żaden sposób utrudniać ruchu 
pojazdów na drodze. W ZOM nadal deliberu-
ją z radcą prawnym i rozważają skierowanie 
sprawy do sądu przeciwko mieszkańcom 
Poleskiej. Na razie zorganizowano szkolenie, 
podczas którego tłumaczono pracownikom, 
w jaki sposób powinni reagować w sytua-
cjach konfliktowych.

- Incydent z ulicy Poleskiej był pierw-
szym aż tak drastycznym - mówi Andrzej 
Brudnowski, kierownik ZOM w Chełmie. 
- Zorganizowaliśmy szkolenie dla kierow-

W ciągu ostatniego roku do 
powiatowych struktur PSL w 
Chełmie zapisało się ponad 
250 nowych członków. To chy-
ba ewenement w skali kraju, 
że struktury partii, która nie-
dawno straciła władzę, rosną 
w takim tempie. A może to 
zasługa prezesa, który - czym 
sam się chwali - nie przepuści 
żadnej okazji, by spotykać 
się z mieszkańcami, np. aby 
wręczyć kwiaty z okazji Dnia 
Kobiet? A i zatrudnić swoich 
nie omieszka.

Dotychczas to raczej do partii zdobywa-
jących władzę w kraju pchali się nowi człon-
kowie. Większość z nich czyniła to, licząc 
na pracę w instytucjach, urzędach i spół-
kach podlegających skarbowi państwa. A w 
Chełmie niespodzianka. Chociaż PSL wła-

dzę w kraju straciło, to od roku rośnie licz-
ba członków chełmskich struktur partii. I to 
w nienotowanym do tej pory tempie. Mówi 
się, że do powiatowego PSL - odkąd prezes 
Piotr Deniszczuk jest też starostą - zapi-
sało się już prawie 300 nowych członków. 
Niektórzy twierdzą, że to właśnie nowa 
władza w powiecie (poprzednią kadencję 
powiatem rządziło G9) przyciąga chętnych 
do wstąpienia do partii. Też liczą na pracę 
i - jak wielokrotnie pisaliśmy - etatów dla 
członków PSL w powiecie przybywa. 

- Powody są różne, ale zanim zostałem 
starostą, uczestniczyłem w imprezach lo-
kalnych, uroczystościach z okazji np. Dnia 
Kobiet, nawiązaliśmy kontakt z kołami 
gospodyń wiejskich, które zawsze wspie-
ramy, a tego do tej pory nie było - mówi 
P. Deniszczuk. - Ludzie widzą, że gdy nas 
zapraszają, to nie odmawiamy, a gdy pro-
szą o pomoc, to staramy się pomóc. Utoż-
samiają się z nami nie tylko politycznie, ale 

Wtorek (10 maja) Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa otrzyma-
ło emaila, że w urzędach wo-
jewódzkich na terenie całego 
kraju ktoś podłożył chemiczny 
ładunek wybuchowy. Do akcji 
weszli policjanci.

Informację o podłożonym ładunku 

wybuchowym w jednym z pomieszczeń 
„Gmachu” dyżurny chełmskiej komendy 
otrzymał tuż po godz. 16. O tej porze w ca-
łym budynku została garstka urzędników, 
którzy akurat tego dnia musieli zostać po 
godzinach, pracownicy portierni i firmy 
sprzątającej. Łącznie około kilkunastu 
osób. Nie zapadła decyzja o ewakuacji. 
Policjanci w obecności prokuratora dy-
żurnego i pracowników ochrony sprawdzili 
wszystkie pomieszczenia. Przez około 
godzinę wszyscy czekali w napięciu przed 
budynkiem na placu Niepodległości. 

Mundurowi nie znaleźli nigdzie ładunku, 

ale - jak się okazało - email z informacją o 
bombie chemicznej wpłynął do Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa. Ktoś napisał, że 
ładunki wybuchowe są umieszczone na te-
renie wszystkich urzędów wojewódzkich, 
nie tylko w delegaturze w Chełmie. W Lub-
linie informacja została podana po godz. 15 
- pojawiła się na monitorach pracowników 
i ogłoszono ją przez radiowęzeł. Wojewoda 
podjął decyzję o ewakuacji, a pracowników 
urzędu zwolniono wcześniej do domów.

Trwa ustalanie tożsamości sprawcy fał-
szywego alarmu. Grożą mu dwa lata wię-
zienia.  (pc)

CHEŁMSKIE. Członkostwo za kwiatek i uścisk dłoni?

Partia Deniszczuka 

Śledczy poznali nowych szefów

Zmiany w prokuraturach 
go w Lubartowie. Stanowisko zastępcy 
utrzymała jedynie Mariola Puławska. 
Szefem Prokuratury Rejonowej w Cheł-
mie został Lech Wieczerza - prokurator z 
30-letnim doświadczeniem, zaś kolejnym 
wiceszefem jest Andrzej Lebiedowicz. 
Bez zmian natomiast obyło się w Prokura-
turze Rejonowej we Włodawie. Tu kolejną 
już kadencję szefować będzie Bogusław 
Lechocki, a jego zastępcą będzie Jolanta 
Sołoducha. W Krasnymstawie prokurato-
rem rejonowym wciąż jest Andrzej Sta-
sieczek, a jego zastępcą Zenon Bolesta, 
choć od jakiegoś czasu mówi się, że ten 
pierwszy może pożegnać się ze stanowi-
skiem.  (bm)

CHEŁMSKIE. Afera prawie podsłuchowa

Kret z G9

Bomba 
w urzędzie

CHEŁM. Zakazy w ZOM

Nie rozjuszać klientów
ców i ładowaczy odpadów, aby wiedzieli, 
jak mają się w tego typu sytuacjach zacho-
wać. Zakazaliśmy kierowcom podejmować 
jazdę i poleciliśmy, aby kontaktowali się 
z przełożonym albo powiadomili policję. 
Zakazaliśmy też podejmowania polemi-
ki z klientami. My jesteśmy od tego, aby 
odpady odebrać, a jeśli klienci mają jakieś 
wątpliwości odnośnie kwestii merytorycz-
nych, to powinni je wyjaśniać w Biurze Go-
spodarki Odpadami w Urzędzie Miasta, na 
zlecenie którego działamy. 

Kierownik Brudnowski wyjaśnia, że po 
2013 r., kiedy weszła w życie nowa ustawa 
o gospodarce odpadami, nakładająca na 
wszystkich obowiązek płacenia za śmieci, 
liczba incydentów z udziałem mieszkań-
ców miasta wzrosła.

- Wcześniej spotykaliśmy się ze zjawi-
skiem palenia śmieci, podrzucania ich, 
a teraz każdy musi wnieść opłatę i nie 
wszystkim się to podoba - mówi kierownik 
Brudnowski. - Te negatywne emocje nieraz 
odbijają się na nas.  (mo)

i towarzysko, co pokazuje frekwencja np. 
podczas ostatniego Balu Chłopskiego, w 
którym uczestniczyło prawie pięćset osób. 
Powstają też nowe koła gminne, np. w Re-
jowcu. A istniejące koła przestały być her-
metyczne i otworzyły się na nowe osoby.

Ziemskie struktury PSL liczyły jeszcze 
przed rokiem około 750 członków. - Rze-
czywiście przybyło nam od tego czasu po-
nad 250 osób - przyznaje prezes.

Oficjalne przyjęcie nowych członków z 
wręczeniem legitymacji i uściskiem preze-
sa ma się podobno odbyć w czasie święta 
ludowego. 

- W imprezie uczestniczą zazwyczaj 
przedstawiciele władz wojewódzkich par-
tii, to przy okazji będzie swoisty pokaz siły 
Deniszczuka - mówią członkowie PSL. 

Już od pewnego czasu mówi się, że De-
niszczuk „zdusił” wewnętrzną opozycję w 
PSL. A przeciwnicy zarzucali mu, że buduje 
armię oddanych mu urzędników. Wygląda 
jednak na to, że starosta-prezes myśli bar-
dziej perspektywicznie. Chyba już nawet o 
kolejnych wyborach samorządowych.  (bf)

lei Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca 
Fabrycznego. - Sami chcieliśmy przeka-
zać staroście nasze uwagi, bo co prawda 
wiemy, jaka jest sytuacja arytmetyczna w 
radzie powiatu, to przecież jesteśmy ko-
alicjantem i nie możemy tylko asystować 
przy jego działaniach.

O przeciek ze spotkania spytaliśmy P. 
Deniszczuka. - Jak przychodzi do mnie 
czterech po spotkaniu i mówi, co było, to 
jak miałbym nie wiedzieć? - śmieje się De-
niszczuk. - A na poważnie to nie widzę po-
wodów do narzekań. Koalicjant powinien 
się cieszyć, że są oszczędności w podle-
głych placówkach, że robota na drogach 
idzie, jak nigdy dotąd. Chociaż rozumiem, 
że nie wszystkim można dogodzić. 

Ciekawe, czy w G9 już dotarli do kreta? 
Podobno niektórzy członkowie grupy mają 
swoje typy.  (bf)
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Minęło 15 lat, odkąd Roman 
Kandziora jest wójtem gminy 
Kamień. Z okazji jubileuszu 
radni kupili mu w prezencie 
walizki. Ale wcale nie po to, aby 
się spakował i wyjechał…

Wiosną 2001 r. Roman Kandziora został 
wójtem gminy Kamień. Kandziora nie lubi 

fet i jubileuszu nie obchodził uroczyście. 
O rocznicy pamiętali jednak radni gminy 
Kamień, którzy na ostatniej sesji dzięko-
wali mu za współpracę i podarowali w pre-
zencie walizki. 

- Nie chodziło o to, aby się spakował 
i nas opuścił - zapewnia Zbigniew Czer-
wonka, przewodniczący Rady Gminy Ka-
mień. - To taki prezent na prywatne wy-

GMINA KAMIEŃ. Walizki dla wójta

Warszawski sąd zastoso-
wał dwumiesięczny tym-
czasowy areszt wobec 
pochodzącej z Krasne-
gostawu Patrycji Z., byłej 
wiceprezes Agencji Roz-
woju Przemysłu, której 
zarzuca się przyjmowanie 
i wręczanie łapówek.

Kilka dni temu funkcjonariusze Central-
nego Biuro Antykorupcyjnego zatrzymali 
pochodzącą z Krasnegostawu byłą wice-
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patry-
cję Z., wiceprezesa zarządu i współwłaści-
ciela Grupy Nowy Styl Jerzego K., prezesa 
WASKO S.A. Wojciecha W. oraz trzy inne 
osoby, których tożsamości nie ujawniono. 
Sprawa ma związek z przyjmowaniem i 
wręczaniem korzyści majątkowych oraz 
tzw. praniem brudnych pieniędzy i doty-
czy lat 2014 i 2015. - Wszystkim zostały 
przedstawione zarzuty korupcyjne, wrę-
czania i przyjmowania korzyści majątko-

wych oraz udzielania pomocy w przyjęciu 
tych korzyści - czytamy w oświadczeniu 
Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. 
Ponadto Patrycja Z. usłyszała zarzut prze-
kroczenia uprawnień, a jedna z osób jest 
także podejrzana o pranie brudnych pie-
niędzy. Działania są prowadzone w ramach 
śledztwa dotyczącego korupcji i bezpraw-
nego załatwiania spraw w Agencji Rozwoju 
Przemysłu. Prowadzi je delegatura CBA w 
Rzeszowie pod nadzorem Mazowieckiego 
Wydziału Zamiejscowego Departamentu 
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej 
i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu, której 
wiceprezesem była Patrycja Z., to spółka 
ze stuprocentowym udziałem Skarbu Pań-
stwa z aktywami powyżej 6 mld zł. - To 
dysponent wielkich środków budżetowych 
i pieniędzy z Unii Europejskiej - informuje 
CBA.

Sąd zdecydował o dwumiesięcznym 
areszcie dla byłej mieszkanki Krasnego-
stawu. Uznał, że zachodzi realna obawa 
matactwa w śledztwie. Byłej wiceprezes 
ARP grozi 8 lat więzienia.  (rh)

Prezes z Krasnegostawu
zatrzymana przez CBA 

Drzewa poleciały
W niedzielne popołudnie (8 maja) 

chełmscy strażacy nie narzekali na nudę. 
Tuż po godz. 16 posypały się zgłoszenia 
do kilku powalonych drzew. W Rudce 
(gm. Ruda-Huta) jedno z nich (i to dość 
potężne) runęło przed drzwiami kościoła. 
Kilka minut później dwa kolejne powaliły 
się pod wpływem silnych podmuchów 
wiatru na drogę w Pobołowicach (gm. 
Żmudź).  (pc)

Straż Graniczna w tym roku 
planuje przyjąć do służby ok. 
65 osób. Telefoniczne zgłosze-
nia kandydatów przyjmowane 
są do 20 maja.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej 
w Chełmie wznowił przyjmowanie podań 
do służby. Pierwsza dziesiątka zostanie 
przyjęta do służby przygotowawczej jesz-
cze w lipcu, a pozostałe 55 osób w paź-
dzierniku.

O pracę w formacji mogą starać się oso-
by posiadające wyłącznie obywatelstwo 
polskie, nieposzlakowaną opinię, które 
były niekarane za przestępstwo (także 
skarbowe) oraz posiadają co najmniej 
średnie wykształcenie. Ponadto kandydat 
powinien mieć uregulowany stosunek do 
służby wojskowej (nie dotyczy kobiet oraz 
absolwentów szkół wyższych), zaś w dniu 
przyjęcia do służby jego wiek nie może 
przekroczyć 35 lat.

Aspirujący do służby po weryfikacji 
złożonych dokumentów kierowani są na 
rozmowę kwalifikacyjną, potem kilkugo-
dzinne testy psychologiczne, aż wreszcie 
badanie wariografem. Ci, którzy zaliczą te 
najtrudniejsze części, pojadą do jednego z 
ośrodków SG zdawać testy sprawnościo-
we, z wiedzy ogólnej i języka obcego. Tam 
też przechodzą kolejną rozmowę kwalifi-
kacyjną. Zero punktów na którymkolwiek 
z etapów eliminuje automatycznie z rekru-
tacji. Do służby przyjęci zostają wyłącznie 
najwyżej ocenieni.

Mimo że na starcie młodzi funkcjo-
nariusze na kokosy nie mają co liczyć, 
chętnych do służby co roku nie brakuje. 
Praca w mundurówce to bezpieczna op-
cja na przyszłość, a oprócz samej pensji 
dostaje się jeszcze dodatek mundurowy i 
„trzynastkę”. Nic dziwnego, że w ostat-
nio prowadzonym naborze zgłosiło się aż 
1600 chętnych. Pracę w służbie rozpo-
częło 110 osób.  (pc)

Ruszają nabory do SG

Załóż mundur

Grozi jej do ośmiu lat więzienia

jazdy. Przyda się, gdy wójt będzie chciał 
odpocząć i gdzieś wyjechać. 

Wójt Kandziora życzy sobie zdrowia 
i wytrwałości na dalsze lata urzędowania.

- Chciałbym, aby polityka, ta na gó-
rze, była bardziej przewidywalna - mówi 
Kandziora. - Jeśli już na samorządy 
mają być przerzucane zadania, to niech 
one będą odpowiednio dofinansowane 
przez rząd.

Wśród najważniejszych inwestycji zre-
alizowanych w ciągu piętnastu lat wójt 
wymienia: budowę oczyszczalni ścieków, 

zbiornika wodnego w Natalinie, moderniza-
cję ujęć wody w Kamieniu oraz Rudolfinie, 
remonty szkół w Strachosławiu i Kamieniu, 
modernizację świetlic w Kamieniu i Stra-
chosławiu, budowę świetlicy w Pławani-
cach, budowę trzydziestu przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Wyremontowano 
też kilkanaście kilometrów dróg, przybyło 
chodników oraz około stu pięćdziesięciu 
lamp oświetleniowych. Wartość zrealizo-
wanych inwestycji opiewa na około 20 mln 
zł, z czego dużą część stanowią unijne do-
tacje.  (mo)
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŻMUDŹ

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻMUDŹ  
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póz. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Żmudź

Uchwały Nr XLI/356/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Żmudź, zmienionej Uchwałą Nr XIV/114/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Żmudź i przystąpieniu do sporządzania planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące 
sporządzania planu i prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żmudź:  Żmudź 2, 22-
114 Żmudź w terminie do dnia 7 czerwca 2016 roku. Organem właściwym w sprawie 
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żmudź. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa obrębu oraz 
nr nieruchomości). Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do proto-
kołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@zmudz.gmina.pl

    Wójt Gminy Żmudź
    Edyta Niezgoda

Powiesił się
na klamce

Mieszkańcy bloku przy ul. Wołyńskiej w Cheł-
mie są w szoku. W niedzielę (8 maja) po godz. 5 
nad ranem znaleziono ciało 62-latka. Mężczyzna 
powiesił się we własnym mieszkaniu, na klamce 
od drzwi. Znajomy, który znalazł nieboszczyka, 
natychmiast wezwał ratowników medycznych. Ci 
odcięli samobójcę. Jak zeznali sąsiedzi, z miesz-
kania 62-latka w nocy słychać było podniesione 
krzyki. Awantury u sąsiada były na porządku 
dziennym. Po wstępnych oględzinach ciała wy-
kluczono jednak udział osób trzecich.  (p)

Przed tygodniem 
z a j r z e l i ś m y  d o 
oświadczeń mająt-
kowych za 2015 rok 
che łmskich rad -
nych. Dziś zagląda-
my do oświadczeń 
naszych samorzą-
dowych tuzów – wi-
cemarszałka woje-
wództwa Krzysztofa 
Grabczuka i prezy-
dent Chełma Agaty 
Fisz.

 
Prezydent Agata Fisz zarobiła w ubie-

głym roku 157 tys. złotych. I wygląda na 
to, że pieniędzmi nie szasta, bo w ciągu 
dwunastu miesięcy odłożyła prawie 40 
tys. złotych i jej oszczędności na koniec 
2015 roku wzrosły do 171 tys. zł. Kredy-
tów prezydent nie ma. Ale poza dochodami  
i oszczędnościami oświadczenie majątko-
we A. Fisz nie robi wrażenia. Pani prezy-
dent od pięciu lat jeździ tym samym samo-
chodem – Hondą CR-V wartą dziś ok. 55 
tys. złotych i dotąd nie dorobiła się żadnej 
swojej nieruchomości. 

Pod tym względem imponować może 
wicemarszałek województwa Krzysztof 
Grabczuk, który ma blisko 200-metrowy 
dom, dwa mieszkania, gospodarstwo 

Prezydent ma klawo, ale marszałek 
jeszcze bardziej…

Samorządowi 
ciułacze 

Dochód za 2015 r. A. Fisz – 157 tys. zł,  
K. Grabczuk – 240 tys. zł

W niedzielę (15 maja) grupa 
chełmian przemaszerowała 
ulicami miasta, wyrażając swój 
sprzeciw wobec dopuszczal-
ności aborcji w kraju. Była to 
część ogólnopolskiej akcji 
„Marsz dla życia i rodziny”. 

Marsz, przebiegający pod hasłem „Każ-
de życie jest bezcenne”, rozpoczął się 
po mszy św. przy Bazylice NNMP. Trasa 
wiodła ulicami Lubelską, Wojsławicką, 
Powstańców Warszawy, Lwowską, do ko-
ścioła Rozesłania Apostołów. Organizato-
rem akcji było Katolickie Stowarzyszenie 

Wyjątkową imprezę z okazji 
odzyskania praw miejskich 
przygotowały dla mieszkańców 
władze gminy i miasta Siedlisz-
cze oraz polsko-australijskie 
PD Co. W minioną niedzielę 
oprócz artystycznych wystę-
pów mogli obejrzeć profesjo-
nalne rozgrywki w krykieta.

Siedliska Majówka Sportowa to pierw-
sza impreza, która ma upamiętnić odzy-
skanie praw miejskich przez Siedliszcze i 
zapewne wpisze się na stałe do kalendarza 
gminnych uroczystości. Feta zoragnizo-
wana została przy udziale PDCo, które 
planuje budowę w Kuliku kopalni węgla 

SIEDLISZCZE. Świętowali odzyskanie praw miejskich 

Australijska majówka 

Przeciw aborcji

Marsz 
dla życia

„Civitas Christiana” Oddział w Chełmie, 
a także trzy chełmskie parafie: Bazylika 
NNMP, Rozesłania św. Apostołów oraz 
Chrystusa Odkupiciela. Celem Marszu 
było zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
rolę wartości rodzinnych i szacunku do 

życia ludzkiego od momentu poczęcia do 
naturalnej śmierci. W marszu uczestniczy-
li m.in. członkowie grupy Młodzi Patrioci 
Chełm, którzy nieśli transparent z hasłem 
„Polsce niesiem odrodzenie, depcząc pod-
łość, fałsz, brud”.  (mo)

Jan Karski. Firma na dobre 
zadomowiła się w Siedlisz-
czu. Od dawna uczestniczy i 
wspiera organizowane przez 
samorząd przedsięwzięcia. 
Tym razem organizatorzy po-
stanowili przybliżyć miesz-
kańcom krykiet- dyscyplinę 
sportu charakterystyczną 
dla Australii. W mini turnieju 
wzięły udział profesjonalne 

kluby z Lublina, Warszawy i Krakowa. Nie 
zabrakło też dyscyplin uprawianych przez 
mieszkańców Siedliszcza. Pokaz sztuk 
walki zaprezentowała drużyny Krav Magi 
z LO w Siedliszczu oraz drużyna zapaśni-
ków z miejscowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Dragon”. Ze sceny zaśpie-
wała pochodząca z Siedliszcza Weronika 
Jędruszak, a po niej z recitalem wystąpił 
Mariusz Matera. Wieczorem odbyła dys-
koteka z zespołem WiFi.  (reb)

rolne, działkę letniskową i cztery inne 
działki. Swoje nieruchomości marsza-
łek wycenia na blisko 1,5 mln zł. Zaczął 
również oszczędzać. W 2015 roku odłożył 
prawie 40 tys. zł i powiększając swoje re-
zerwy finansowe do 52 tys. zł i 900 euro. 
W ubiegłym roku marszałek zarobił w su-
mie niemal 240 tys. zł, z czego 160 tys. zł 
z tytułu umowy o pracę, ponad 60 tys. zł 
na wynajmie lokalu i prawie 13 tys. zł za 
wykłady na uczelniach w Chełmie i Lubli-
nie. Ma peugeota 206 z 2008 roku i spła-
ca dwa kredyty - ponad 24 tys. franków  
i 53,6 tys. euro. 

Kolejne oświadczenia naszych decy-
dentów w następnych numerach Nowego 
Tygodnia.  (RN)
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CHEŁM
Tydzień Polskiego 
Czerwonego Krzyża

Razem
dla zdrowia

W poniedziałek, 16 maja, w godz. 
14-16 chełmski oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża zaprasza na plac 
Łuczkowskiego. - Wspólnie ze Szkol-
nym Kołem PCK Medycznego Studium 
Zawodowego w Chełmie oraz młodzie-
żą ze szkolnych kół PCK szykujemy 
prozdrowotną akcję - mówi kierownik 
Irena Kondraciuk.

Podczas imprezy będą prowadzone 
pokazy z udzielania pierwszej pomocy, 
można będzie sprawdzić poziom ciśnie-
nia tętniczego czy poziom BMI.  (mg)

Pracownicy firmy budującej aquapark zastawili 
paletami z kostką brukową kopertę dla niepeł-
nosprawnych. - Co za brak wyobraźni! - oburza 
się niepełnosprawny kierowca, który chciał tam 
zaparkować.

- Podjechałem na parking przy skrzyżowaniu Trubakowskiej z 
Lubelską i mnie zatkało - opowiada nasz Czytelnik. - W miejscu 
parkowania dla niepełnosprawnych - bardzo dobrze oznakowanym 
- z kopertą i znakiem pionowym, piętrzyła się góra palet z kostką 
brukową. Ktoś, kto rozładował tę kostkę, musiał przecież widzieć, 
gdzie ją ustawia. Złośliwość czy brak wyobraźni?

Kiedy nasza dziennikarka zjawiła się na miejscu, aby sprawdzić 
sygnał Czytelnika, kierowca koparki właśnie przestawiał palety w 
inne miejsce. Na pytanie, dlaczego kostkę ustawiono na kopercie, 
odpowiedział, że to przez niedopatrzenie. 

- Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, zwrócimy na to uwagę 
osobom odpowiedzialnym - zapewnił Krzysztof Tomasik, dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.  (mo)

(10 maja) W gminie Chełm Koło Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Gminy ma nowego prezesa i sekretarza.

Po uczczeniu minutą ciszy pamięci zmarłego prezesa Józefa 
Bartoszuka, Franciszek Golik - prezes Zarządu Okręgu ZKRPi-
BWP, oficjalnie podziękował władzom gminy za odsłonięcie w 
lipcu ub. roku w Rożdżałowie tablicy upamiętniającej poległego 
podczas działań wojennych pilota Antoniego Ostowicza.

Po przedstawieniu zmiany statutu Związku Kombatantów 
(uwzględniającej od tej pory możliwość przyjmowania członków 
wspierających na członków nadzwyczajnych) jednogłośnie wybra-
no nowego prezesa Zarządu Koła Gminnego. Został nim urodzony 
w 1930 r. Jan Wolski. Pełne wybory zarządu odbędą się w 2017 
r., ale zebrani wybrali już Mirosława Mysika na sekretarza zarzą-
du koła. Poza nimi w skład zarządu wchodzą: Helena Borkowska 
(wiceprezes), Antonina Farima (skarbnik), Marianna Nafalska, 
Wanda Grusza i Stanisława Kuśniewska. Komisję rewizyjną two-
rzą: Henryk Kazański (przewodniczący) oraz Jan Orzechowski, 
Stefan Łękawski i Irena Wacht.

Uczestnicy wtorkowego posiedzenia nie zapomnieli o Cicho-

ciemnym ze Strupina Dużego. Ppor. Wiktor Karamać (nazwisko 
konspiracyjne: Łukasz Witkowski) to bohater II wojny światowej 
i okresu powojennego, dlatego na wniosek Golika powołano Ko-
mitet Honorowy uczczenia jego pamięci. Przewodniczącym został 
Ryszard Mielniczuk, a w skład weszli: Wiesław Kociuba, Artur 
Kubacki, Jan Wolski, Ewa Grusza, Antonina Farima, Lech Lepian-
ko, Mirosław Mysiak, Franciszek Golik i Monika Pokrzycka (czło-
nek roddziny zmarłego podporucznika).  (pc)

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Sybi-
raków w końcu przejdzie modernizację. I chociaż 
urzędnicy obiecywali to już cztery lata temu, 
teraz przekonują, że tym razem to już na serio.

Zlokalizowany w śródmieściu Chełma skwer dzisiaj nie wzbu-
dza nazbyt pozytywnych emocji. - To wstyd, żeby miejsce w cen-
trum miasta doprowadzić do takiego stanu. Ścieżkę przecinają 
wystające z ziemi kawałki betonu. Z ławek odpryskuje farba. Od 
strony przedszkola zapadła się ziemia. Codziennie przechodzi tędy 
mnóstwo ludzi. Czy naprawdę to miejsce nie mogłoby wyglądać 
inaczej? - od lat skarżą się mieszkańcy ul. Pocztowej. 

Rewitalizację zieleńca, po wielokrotnych apelach chełmian, 
miasto zapowiadało w 2012. - Pamiętamy o tym skwerze. Sukce-
sywnie i w miarę posiadanych funduszy będziemy go remontować 
- zapewniali wtedy włodarze. Jednak oprócz usunięcia kilku su-
chych drzew niewiele się tu zmieniło.

Tym razem ma być jednak inaczej. Do końca czerwca plan ma 
przejść gruntowną modernizację. 

- Zakres prac obejmuje rozbiórkę pozostałości chodników, wy-
konanie nowych alejek, zagospodarowanie zieleni, w tym wykona-
nie trawników i nowych nasadzeń. Na skwerze powinny również 
pojawić się elementy małej architektury w postaci ławek parko-

wych, koszy na śmieci itd. - wymienia prezydent Agata Fisz. Koszt 
tych prac to ok. 60 tys. zł.  (mg)

CHEŁM. Przykre niedopatrzenie

Kostka na kopercie

GMINA CHEŁM. Zarząd uzupełnili, bohatera upamiętnili

Wybrali prezesa

CHEŁM. Wyremontują skwer przy ul. Pocztowej

Doczekał się
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Zarząd Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie 
zawiadamia, że w dniu 01.06.2016 r. o godz. 1100   

w sali nr 208 przy ul. Lwowskiej 51 

odbędzie się przetarg 
ustny – licytacyjny nieograniczony na najem na czas nieokreślony  

lokali użytkowego położonych w Chełmie:

1. ul. Lwowska 51 (IV piętro) o pow. 77,59 m2 .
Cena wywoławcza za najem lokalu – 7,73 zł/1m2  (netto)+ koszty ( c.o.- 2,75 zł/1m2; fundusz 
remontowy – 1,20 zł./1m2 , zimna woda – 8,86 zł/1 m3),wywóz nieczystości stałych (opłata 
zależna od rodzaju prowadzonej działalności) wadium w kwocie 3.000,00 zł. 

2. ul. Lwowska 51 (IV piętro) o pow. 9,99 m2 .
Cena wywoławcza za najem lokalu – 7,73 zł/1m2  (netto)+ koszty ( c.o.- 2,75 zł/1m2 ; fun-
dusz remontowy – 1,20 zł./1m2 , zimna woda – 8,86 zł/1 m3),wywóz nieczystości stałych 
(opłata zależna od rodzaju prowadzonej działalności) wadium w kwocie 1.000,00 zł. 

Istnieje możliwość połączenia w/w lokali - lokale sąsiadują ze sobą. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej w dniu prze-
targu na konto Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w BGŻ BNP PARIBAS SA O/Chełm nr 
12203000451110000000111730. Osoba fizyczna uczestnicząca w przetargu musi okazać 
dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, natomiast Firma winna okazać dowód 
wpłaty wadium oraz aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców.    Oferenci przystępujący 
do przetargu mają obowiązek złożyć komisji przetargowej oświadczenie na piśmie, że:
1. Zapoznali się z niniejszym ogłoszeniem przetargowym i przyjęli jego treść do wia-

domości.
2. Zapoznali się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.
3. Zapoznali się z projektem umowy najmu (dostępny na stronie internetowej  

www.chsm.chelm.pl lub w siedzibie ChSM ul. Lwowska 51 pok. 207 ).
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na Spółdzielnię jeżeli : 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny najmu co najmniej równej kwocie 
wywołania plus jedno postąpienie, 

- osoba, która przystąpiła do przetargu (tj. wpłaciła wadium i przed rozpoczęciem prze-
targu nie zgłosiła chęci wycofania się ) jest nieobecna podczas licytacji, 

- przed podpisaniem umowy uczestnik nie wniósł kaucji w wysokości 3-krotnych mie-
sięcznych opłat za używanie lokalu. 

- osoba której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 
Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 0,50 zł/m2  i może również odpowiadać 

jej wielokrotności. Postępowanie przetargowe uważa się za prawidłowe i przetarg jest 
ważny jeżeli do licytacji przystąpi przynajmniej jeden uczestnik.  

ATRAKCYJNE  LOKALE  DO  WYNAJĘCIA !!!
Ponadto informujemy, że dysponujemy następującymi lokalami użytkowymi 

do wynajęcia, w dobrych lokalizacjach i po atrakcyjnych cenach :
1. Al. I Armii W.P. 41A I piętro  o pow. 141,59 m2.

2. Lwowska 51   IV piętro  o pow.    36,55  m2 .

3. Lwowska 51   IV piętro  o pow.    18,07  m2 .

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dział Gospodarki Zasobami i Samo-
rządu pokój 207, tel. 565 83 14 wew. 359.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Policjanci zatrzymali mężczy-
znę wyłudzającego pieniądze 
metodą na tzw. wnuczka. To 
25-letni mieszkaniec gminy 
Zamość. Przestępca, wyko-
rzystując ufność starszych 
osób, wzbogacił się o blisko 
280 tys. zł. Jego ofiarami były 
m.in. mieszkanki Izbicy i Kras-
negostawu. 

W niedzielę policjanci z wydziału krymi-
nalnego KWP w Lublinie, wspólnie z funk-
cjonariuszami zajmującymi się zwalcza-
niem przestępczości przeciwko mieniu z 
KMP w Lublinie, zatrzymali młodego męż-
czyznę wyłudzającego pieniądze na tzw. 
wnuczka lub krewnego. - Policjanci usta-
lili, że oszustem jest mieszkaniec gminy 
Zamość w wieku 25 lat. Zatrzymany odbie-
rał pieniądze z mieszkań pokrzywdzonych 
starszych osób. W jednym przypadku była 
to złota biżuteria. Po odbiorze przekazywał 
pieniądze kolejnym osobom. Mężczyzna 
ten działał co najmniej od 14 marca do 
25 kwietnia tego roku. Pokrzywdzeni to 
mieszkańcy Zamościa, Krasnegostawu, 
Izbicy, Kraśnika, Lublina i Przemyśla - in-
formuje sierżant Kamil Karbowniczek z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

Kwota wyłudzona przez 25-latka prze-
kracza 280 tys. zł. Podejrzany został już 
doprowadzony do Prokuratury Rejonowej 
Lublin-Północ, gdzie usłyszał zarzuty. Zo-
stał też tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące. Grozi mu 8 lat więzienia. 

Głośny był zwłaszcza przypadek oszu-
stwa na 80-letniej mieszkance Izbicy, do 
którego doszło kilka tygodni temu. Za-
dzwoniła wówczas do niej kobieta podają-
ca się za jej córkę. - Mówiła, że ma proble-
my, że pożyczyła pieniądze od koleżanki, 
która pracuje w banku, a ta ma teraz w 
pracy kontrolę. Z rozmowy wynikało, że 
„córka” musi natychmiast oddać tej ko-
leżance dużą kwotę - opowiadał wówczas 
Piotr Wasilewski, rzecznik krasnostaw-
skiej policji. Starsza pani, wierząc, iż 
rozmawia z swoim dzieckiem, zaofero-

wała, że zlikwiduje 
swoje lokaty ban-
kowe. Następnie 
skontaktowała się 
z pracownikami 
Banku Spółdziel-
czego w Izbicy, 
by potwierdzić, 
czy będzie mogła 
wypłacić wszyst-
kie swoje oszczędności. Gdy rzekoma 
córka zatelefonowała ponownie, kobieta 
oświadczyła, że właśnie idzie po pienią-
dze. Następnie oszustka telefonowała 
kilkakrotnie do mieszkanki Izbicy, ciągle 
ją ponaglając. Gdy 80-latka wróciła z 
kasą do domu, usłyszała przez telefon, że 
„córka” osobiście po pieniądze nie może 
się zgłosić, ale wyśle swojego kolegę. Po 
jakimś czasie do jej domu zapukał młody 
mężczyzna. Teraz wiadomo, że był to za-
trzymany kilkanaście dni temu 25-latek 
z gminy Zamość. - Po oddaniu mu go-
tówki, kobieta zatelefonowała do swojej 
prawdziwej córki, by powiedzieć, że już 
przekazała pieniądze. Córka nie wiedziała 
oczywiście, o czym jej matka mówi. Wów-
czas starsza pani zorientowała się, że pa-
dła ofiarą oszustwa - opowiadał rzecznik 
krasnostawskiej policji. Kobieta, która 
podawała się za córkę 80-latki z Izbicy, 
nadal jest poszukiwana. 25-latek z gmi-
ny Zamość brał też udział w wyłudzeniu 
pieniędzy od mieszkanki Krasnegostawu, 
która straciła w ten sposób 32 tys. zł. 

- Po raz kolejny apelujemy o ostrożność 
i przypominamy. Oszuści często podają 
się również za pracowników różnych firm 
i instytucji, ostatnio także za policjantów. 
Przekazują informację o rzekomym za-
trzymaniu kogoś z rodziny, oferują pomoc  
w trakcie prowadzonego postępowania. 
Pamiętajmy, w żadnym przypadku funkcjo-
nariusz policji nie może żądać ani przyjmo-
wać pieniędzy za korzystne zakończenie 
sprawy. W przypadku podobnych sytuacji 
należy jak najszybciej skontaktować się z 
najbliższą komendą - podkreśla Karbowni-
czek.  (kg)

IZBICA / KRASNYSTAW

Złapali oszusta!

W numerze 17. „Nowego Tygodnia”, w tekście pt. „Narkotyki w więzieniu” podaliśmy 
błędną informację o okolicznościach znalezienia podejrzanej substancji w chełmskim 
Zakładzie Karnym. Otóż narkotyki nie zostały znalezione w celi, lecz ujawniono je przy 
osadzonym, który wracał z widzenia. - Dzięki profesjonalizmowi i czujności funkcjona-
riuszy Służby Więziennej uniemożliwiono przedostanie się tabletek na teren jednostki 
penitencjarnej - informuje ppłk Artur Gajewski, dyrektor ZK w Chełmie.  (redakcja)

Kierowcy samochodów powin-
ni baczniej zerkać w lusterka. 
Po zimowej przerwie na dro-
gach coraz więcej miłośników 
dwóch kółek.

Wraz ze słoneczną pogodą rozpoczął 
się sezon motocyklowy. Dla kierowców 
samochodów to znak, że powinni zacho-
wać dużo większą ostrożność na drodze. 
Niejednokrotnie jadący z dużą prędkością 
motocykliści potrafią umknąć ich uwadze, 
co w konsekwencji może doprowadzić do 
bardzo niebezpiecznych sytuacji.

- Najczęstszą przyczyną zderzenia z mo-
tocyklistą jest nieudzielenie mu pierwszeń-
stwa przejazdu lub niedostosowanie pręd-
kości do panujących warunków na drodze 
- informuje Tomasz Błaziak, naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Chełmie.

Sytuacje wyglądają zawsze podobnie: 
kierowca samochodu wyjeżdża z bocznej 

drogi wprost przed motocykl, albo zmienia 
pas ruchu nie widząc w lusterku mającego 
pierwszeństwo jednośladu, albo dostrze-
ga go z oddali i sądzi, że mimo wszystko 
zdąży, bo motocyklista jest daleko. Tylko 
że pędzący motocykl może pojawić się w 
ułamku sekundy. Bywa tak, że zasłonięte 
przez inne pojazdy motocykle mogą znaj-
dować się w tzw. martwym punkcie. Warto 
zatem po włączeniu kierunkowskazu dać 
czas innym na zauważenie sygnalizacji 
manewru, a przy wyprzedzaniu zachować 
odpowiednią odległość.

Oczywiście nie można przerzucać całej 
odpowiedzialności na kierowców samocho-
dów. Miłośnikom dwóch kółek policjanci no-
torycznie w okresie wiosenno-letnim przy-
pominają o jednym - nadmierna prędkość i 
brawura do niczego dobrego nie prowadzą. 
Po zderzeniu z samochodem to motocykli-
sta jest bardziej poszkodowany (chroni go 
jedynie kask), a nierzadko kończy się na jego 
śmierci lub trwałym kalectwie.  (pc)

Urażone dziewczyny potrafią 
być bardzo pamiętliwe. Ale w 
ferworze walki z „wrogiem” 
lub konkurentką, łatwo się 
zapomnieć...

Ponad dwa tygodnie temu na faceboo-
kowych profilach (na których każdy może 
zamieścić informację od siebie, zadać 
pytanie lub przesłać pozdrowienia), po-
jawiły się obraźliwe wpisy. Najwyraźniej 
porzucona przez chłopaka dziewczyna 

nie potrafiła sobie poradzić z rozstaniem, 
a jej nienawiść do nowej wybranki lube-
go sięgnęła zenitu. Zapomniała przy tym 
o jednym - za teksty typu: „Ta szmata 
pcha się każdemu chłopakowi do łóżka. 
Nie przepuszcza żadnej okazji i rozbija 
związki (...)” można nieźle beknąć. Oplu-
wać w sieci nikogo bezkarnie nie można. 
Oczerniona na forum zgłosiła sprawę do 
chełmskiej prokuratury. Teraz autorka 
wpisu odpowie za zniesławienie konku-
rentki.  (p)

Radni uchwalili regulaminy me-
czu piłki nożnej oraz korzysta-
nia ze stadionu. Teraz łatwiej 
będzie karać za przestępstwa 
i wykroczenia na stadionie. 

Uchwalenie Regulaminu korzystania 
ze Stadionu Miejskiego przy ul. I Pułku 
Szwoleżerów oraz Regulaminu Meczu Piłki 
Nożnej ma zdyscyplinować kibiców i osoby 
przebywające na stadionie do prawidłowe-
go zachowania. O sprawie dyskutowano 
podczas komisji rady miasta. Wątpliwości 
radnego Mariusza Kowalczuka wzbudził 
zapis, mówiący o tym, że korzystać ze 
stadionu mogą tylko osoby, które uzyskały 
zgodę administratora i zapoznały się z re-
gulaminem. 

- Czy osoba, która po prostu ma ocho-
tę przyjść na stadion i pobiegać na bieżni, 
może to zrobić? - zapytał Kowalczuk.

Wiceprezydent Józef Górny odpowie-

dział, że „stadion to nie park”.
- Osoba, która chce pobiegać na bieżni, 

przy każdym wejściu powinna zgłosić to w 
biurze obsługi stadionu - oznajmił wicepre-
zydent Górny. - Obiekt wyposażony jest w 
kosztowne urządzenia i może dojść do ak-
tów wandalizmu. Obsługa obiektu powinna 
wiedzieć, kto i po co wchodzi na stadion. 
Po uchwaleniu tych dokumentów, jeśli na 
stadionie zostanie wyrządzona jakaś szko-
da, będzie możliwość dochodzenia przed 
sądem roszczeń. 

Wątpliwości wzbudził też Regulamin 
Meczu Piłki Nożnej na stadionie. Radny 
Andrzej Pieńkowski zasugerował, że po-
winny być w nim uregulowane dodatkowe 
kwestie. 

- Obecnie utrudnieniem dla chełmskich 
kibiców, zwłaszcza rodzin z dziećmi, jest 
to, że mogą opuścić tzw. sektor rodzinny 
dopiero po tym, gdy goście wyjdą z prze-
znaczonego dla nich sektora, czyli tzw. 

Tania siła robocza
Funkcjonariusze NOSG z Placówki w 

Woli Uhruskiej przeprowadzili w poniedzia-
łek (9 maja) kontrolę legalności zatrudnie-
nia w gospodarstwach rolnych na terenie 
powiatu chełmskiego. W jednym z nich (w 
gm. Ruda-Huta) zastali pięciu obywateli 
Ukrainy, których właściciel gospodarstwa 
zatrudnił w charakterze pracowników po-
rządkowych. Niestety, mężczyźni przeby-
wali tam nielegalnie i nie mieli wymaga-
nych zezwoleń na pracę.

- Wobec zatrzymanych cudzoziemców 
wszczęto postępowania administracyjne. 
Wydano także decyzje zobowiązujące ich 
do powrotu i zakazu wjazdu na terytorium 
Polski na okres jednego roku. W stosunku 
do pracodawcy zostanie skierowany wnio-
sek do sądu o ukaranie - informuje Anna 
Koszałko-Słomiany z Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Fajki stale na topie

Niemal każdego dnia pogranicznicy i 
celnicy przechwytują kolejne kontrabandy. 
(7 maja) Funkcjonariusze straży granicznej 
znaleźli w terenowym subaru (w pobliżu 
rzeki Bug) papierosy bez polskich znaków 
akcyzy o wartości prawie 200 tys. zł. Po 
krótkim pościgu, pogranicznicy zatrzymali 
uciekającego mężczyznę. Jak się później 
okazało, w domu 35-latka ze Srebrzyszcza 
(gm. Chełm) znajdowały się kolejne fajki. 
Tym razem o wartości ponad 7 tys. zł.

Dwa dni później ukraińskie papierosy o 
wartości ponad 170 tys. zł ujawniono na 
terenie jednej z posesji w Andrzejowie (gm. 
Kamień). W związku ze sprawą zatrzyma-
nych zostało dwóch mieszkańców wsi. 
Wszystkie paczki miały trafić do sprzedaży 
na targach miejskich w całym kraju.

Do Warszawy jechało z kolei 3,6 tys. 
paczek papierosów skrzętnie schowanych 
w ukraińskim autokarze. Właścicielem 
był kierowca (25-latek z Ukrainy). Celni-
cy, którzy zatrzymali autokar w Brzeźnie, 
postawili mężczyźnie zarzut popełnienia 
przestępstwa skarbowego, skonfiskowali 
też wart 48 tys. zł towar oraz zajęli 20 tys. 
zł na poczet grożącej mu kary.

Sytuacja powtórzyła się podczas kon-
troli innego autobusu jadącego w stronę 
Chełma. Celnicy wyjęli z pojazdu ok. 1,7 
tys. paczek o szacunkowej wartości blisko 
23 tys. zł. Tym razem na pomysł szybkiego 
dorobku wpadła teściowa kierowcy. Kobie-
ta jechała jako pasażerka i pilnowała „do-
bytku”. 57-latka dobrowolnie poddała się 
odpowiedzialności, wpłacając na poczet 
kary 15 tys. zł.  (pc)

CHEŁM. Będzie łatwiej karać chuliganów

Bat na kiboli?
klatki - ubolewał radny Pieńkowski. - Go-
ście wcale się do tego nie kwapią i często 
trwa to ponad pół godziny. 

Głos w tej sprawie zabrał Paweł Łuka, 
pełniący obowiązki zastępcy komendanta 
miejskiego policji w Chełmie.

- Te regulaminy, które macie Państwo 
przed sobą, to nic nowego. One widnie-
ją przy wejściu na stadion i obowiązują 
od kilku lat - mówił podinsp. Łuka. - Ich 
uchwalenie ma ułatwić pociągnięcie do 
odpowiedzialności osób, które popełnią 
wykroczenie. Co do kolejności opusz-
czania sektorów, my dbamy o bezpie-
czeństwo osób, a nie o to, czy ktoś chce 
wyjść wcześniej, bo tak mu wygodniej. 
Decydujący głos w tej sprawie ma dowo-
dzący akcją. Za bezpieczeństwo osób na 
stadionie odpowiada organizator meczu, 
a nie policja. My jesteśmy tam, bo chce-
my być.

Ta wypowiedź była na tyle stanowcza, 
że radni nie zadawali więcej pytań, tylko 
bez głosu sprzeciwu pozytywnie zaopinio-
wali projekt uchwały o regulaminach, obo-
wiązujących na stadionie. Podczas sesji 
radni większością głosów przyjęli uchwały 
w sprawie obu dokumentów.  (mo)

Opluła ją w sieci

Sezon rozpoczęty

Uwaga na motocyklistów

SPROSTOWANIE. Narkotyki nie w celi
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o wartości 1790 zł
+ 60 Euro

Wygraj obóz 
młodzieżoWy 
riWiera adriaTyCKa, gaTTeo a mare

Podaj adres siedziby w Chełmie 
Centrum Turystyki Kama Tours - Viki Bus

.........................................................................................................................................................................................................
Kupony należy wrzucać do naszych skrzynek lub do redakcji Nowego Tygodnia

Imię nazwisko ....................................................................................................................................................................

adres  ............................................................................................................. telefon .......................................................

Wyniki losowania podamy 4 lipca 2016 r.

Odpowiedz na jedno pytanie i...

Wycieczki programowe: 
Wiedeń, Wenecja, 
San Marino, Rimini, 
Mirabilandia.
Termin: 31.07 - 11.08.2016 r. 
Wiek uczestników: 
10-18 lat + ważny paszport

* Regulamin konkursu na stronie 
Nowego Tygodnia i Kama Tours

Do końca maja potrwa wio-
senna akcja ochrony kaszta-
nowców. W tym roku na 399 
drzewach pojawiły się żółte 
opaski.

Urząd miasta kontynuuje coroczną 
akcję ratowania drzew. Konkretnie cho-
dzi o kasztanowce dotknięte działaniem 
szrotówka kasztanowcowiaczka (niewielka 
ćma, która atakuje liście).

- Akcję prowadzimy od dawna, ale 
najpierw kasztanowce poddawane były 
szczepieniom. W drzewach wiercone były 
trzy lub cztery otwory, przez które wpusz-
czano specjalny preparat. Od kilku lat 
jednak, zamiast tej metody, stawiamy na 
żółte opaski z feromonami zakładane na 
pnie - wyjaśnia Irena Żółkiewska, dyrek-
tor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Chełm.

Do końca maja opaski będą zdobić 339 
drzew. W tym roku, poza skupiskiem przy 
jednostce wojskowej, pod ochronę doszły 
drzewa w parku miejskim przy Kamenie 
oraz ul. Hrubieszowskiej 102. W następ-
nym roku urząd planuje leczyć zespoły 
kasztanowców na terenie I Liceum Ogólno-
kształcącego, przy Zespole Szkół Ekono-
micznych i III Liceum Ogólnokształcącym 
oraz w parku na Chełmskiej Górze. - Na ten 
i następny rok mamy łącznie około ośmiu-
set drzew do leczenia. Tyle wynika z inwen-
taryzacji, choć podejrzewam, że w całym 

Chełmie kasztanowców jest o wiele więcej. 
Do tego dochodzą wnioski o objęcie ochro-
ną od osób fizycznych. W tej sprawie moż-
na nawet wysłać maile na adres urzędu, 
a wówczas naniesiemy na mapkę drzewo 
i uwzględnimy je w następnym terminie - 
mówi dyrektor Żółkiewska.

Feromony samicy szrotówka znajdujące 
się w opaskach mają przyciągnąć samce 
szkodnika (owady latające i larwy żerujące 
w glebie). Owady, które po zimie szukają po-
żywienia i próbują przedostać się w korony 
drzew, przyklejają się do taśmy i giną. Wy-
dział ochrony środowiska celowo postawił 
na kolor żółty. Cztery lata temu kasztanowce 
obklejano biało-czerwoną taśmą z rysunka-
mi małych muszek. W ciągu zaledwie trzech 
dni urzędnicy znaleźli sześć martwych 
ptaków, przyklejonych do folii. Pracownicy 
Katedry Metod Ochrony Roślin w Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Poznaniu (z którą 
współpracuje chełmski ratusz) byli zszoko-
wani - był to pierwszy tego typu zgłoszony 
do nich przypadek z całego kraju.

Po zdjęciu opasek na koronach drzew 
pojawią się pułapki typu delta, czyli prze-
strzenne domki w kształcie trójkątów, 
dzięki którym z kolei uda się wyłapać sa-
mice szkodnika. - Najważniejsza i zarazem 
najtańsza metoda walki ze szrotówkiem to 
usunięcie opadłych liści spod drzew. Zbie-
ranie ich do papierowych worków trwa od 
września do końca listopada - dodaje Żół-
kiewska.  (pc)

Co roku tysiące chełmskich 
gapowiczów słono płaci za 
jazdę autobusem bez biletu. 
Trzeba przyznać, że wielu na-
uczkę zrozumiało i nie próbują 
ponownie. Wciąż jednak nie 
brakuje tych, którzy żerują na 
uczciwości innych pasażerów 
i hamują rozwój miejskiej ko-
munikacji.

Tłumaczeniom gapowiczów nie ma końca. 
Jedni mówią, że chcieli podjechać tylko jed-
nak przystanek. Inni przekonują, że już wła-
śnie podchodzili do kasownika. - A zdarzają 
się też tacy, którzy bez ogródek przyznają, że 
liczyli na łut szczęścia - mówi Damian Zie-
liński, kierownik ds. kontroli w CLA.

Przepisy są jednak bezwzględne. Dla 
wszystkich gapowiczów spotkanie z kon-
trolerem oznacza naliczenie tzw. opłaty 
dodatkowej. Ta jest aż pięćdziesiąt razy 
wyższa od ceny normalnego biletu (2,6 zł) 
i wynosi 130 zł. Na częściową ulgę mogą 
liczyć ci, którzy kwotę uregulują natych-
miast u kontrolera - zapłacą 65 zł lub w 
ciągu 7 dni - 91 zł.

Kara okazuje się być na tyle dotkliwa, 
że wielu dotychczasowych „ryzykantów”, 

decyduje się zaprzestać jazdy „na gapę”. 
W 2013 roku kontrolerzy tylko w ciągu 
jednego miesiąca wystawiali blisko 350 
opłat dodatkowych, rok później 280, a w 
ubiegłym roku było ich już tylko 130. Naj-
częściej otrzymywali je mężczyźni do 35. 
roku życia.

Zabawa w kotka i myszkę między kon-
trolerami a gapowiczami nie kończy się 
jednak w autobusie. Pasażerowie przy-
łapani na gorącym uczynku często za nic 
mają naliczoną karę i zwyczajnie jej nie 
płacą. - Jeżeli pieniędzy nie uda się wyeg-
zekwować, kolejnym krokiem jest windy-
kacja wewnętrzna. Jeżeli ona nie przynosi 
skutków, takie osoby wpisywane są do 
Krajowego Rejestru Długów, a to uniemoż-
liwia im w przyszłości choćby zaciągnięcie 
kredytu - tłumaczy Zieliński. 

Tylko w ubiegłym roku liczba gapowi-
czów z CLA wpisanych do KRD sięgnęła 
tysiąca. Być może tak surowe kary przy-
czynią się do tego, że tych, którzy nie do-
kładają się do zwiększania komfortu jazdy 
chełmskimi autobusami, będzie coraz 
mniej. Za to z pewnością nie przysłuży się 
temu wciąż istniejące przyzwolenie spo-
łeczne na jazdę bez biletu i postrzeganie 
kontrolerów jako największe zło.  (mg)

Pisarz Marcin Wroński pisze powieść krymi-
nalną, której akcja rozgrywa się w Chełmie. 
- Wybrałem Chełm, bo to miasto pełne tajemnic. 
Kojarzy mi się z niedźwiedziem, który drzemie, 
a gdy się obudzi, stać go na wielkie rzeczy - 
mówi Wroński.

Marcin Wroński pochodzi z Lublina, jest autorem słynnego 
cyklu kryminałów retro o komisarzu Maciejewskim. Jego po-
wieści, rozgrywające się przed lub tuż po wojnie, cieszą się dużą 

Sportowcy, tajemnicze morderstwa...

Kryminał w Chełmie popularnością. W styczniu br. Wroński uczestniczył w spotkaniu 
autorskim w Bibliotece Publicznej w Chełmie. Podczas rozmowy 
z chełmskimi fanami zdecydował, że akcja jego najnowszej powie-
ści będzie rozgrywała się w Chełmie. W ubiegłym tygodniu pod-
czas dwudniowej wizyty w Chełmie Wronski zbierał materiały do 
powieści pt. „Czas Herkulesów”. Wcześniej w naszym mieście był 
już kilkakrotnie. Zapewnia, że ma pewną wiedzą na temat Chełma, 
ale musi lepiej wczuć się w jego klimat. Założenia fabuły Wroń-
ski zdradził podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. 
Pisarz opowiedział, co zafascynowało go w Chełmie i dlaczego 
umiejscowił bohaterów swojego kryminału właśnie tutaj, a nie 
w Kazimierzu Wielkim, który również brał pod uwagę.

- Niezmiernie lubię wyłaniający się zza wieży w Stołpiu obraz 
tego miasta - mówił Wroński. - Już wcześniej rozważałem, aby 
akcja mojej powieści rozgrywała się w Chełmie, ale dopiero po 
spotkaniu z tutejszymi czytelnikami o tym zdecydowałem. Chełm-
ska gościnność przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Ogromne 
znaczenie ma pomoc oferowana przez historyków i regionalistów. 
Wczoraj miałem okazję poznać pana Andrzeja Rybaka, który 
oprowadził mnie po mieście. Abym dobrze opisał uczucia bohate-
ra, spacerującego ulicami miasta, sam najpierw muszę taki spacer 
odbyć. Cieszę się na spotkanie ze Zbigniewem Lubaszewskim, 
o którym słyszałem, że jest kopalnią anegdot. To bardzo ważne, 
bo jeśli lokuje się akcję powieści kryminalnej w jakimś mieście, 
to trzeba też znać ciekawe historie i plotki na jego temat. Powieść 
kryminalna wymaga tajemnicy i ta tajemnica w Chełmie jest. Po-
czątkowo zastanawiałem się, czy nie umiejscowić akcji powieści 
w Kazimierzu, ale to miasto wydało mi się za małe. Poza tym jest 
ono już obecne w literaturze, co innego Chełm. 

Powieść „Czas Herkulesów” przeniesie czytelnika do Chełma z lat 
30. XX wieku. Książka opowiadać będzie o zapaśnikach. Na pewno 
wykorzystany w nich będzie motyw podziemi kredowych, zakładu 
karnego, a także wątek budowy osiedla Dyrekcja. Powieść ukaże 
wielonarodowość przedwojennego Chełma. Pojawią się w niej tacy 
chełmianie jak m.in.: Kazimierz Andrzej Jaworski, poeta, pedagog, 
wydawca, a także Wacław Mrozowski, poeta, prozaik. 

- Chełm kojarzy mi się z niedźwiedziem, który drzemie, ale gdy 
się obudzi stać go na wielkie rzeczy, chociażby takie, jak budowa 
osiedla Dyrekcja - stwierdził Wroński.  (mo)

CHEŁM. Feromonem w szrotówka

CHEŁM. Bat na gapowiczów: ponad 8 tysięcy 
kar przez trzy lata

Bileciki do kontroli
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Victoria to system rynnowy 
wykonany z najlepszej jakości 
fińskiej stali powlekanej dwu-
stronnie powłoką pural.

Powłoka pural jest szczególnie zalecana 
do stosowania w pokryciach dachowych 
oraz systemach rynnowych, gdzie wymaga-
na jest maksymalna odporność na zmiany 
warunków atmosferycznych i różnorodność 
zanieczyszczeń zawartych w opadach. Pural 
jest powłoką organiczną na bazie poliureta-
nu o nominalnej grubości 50 μm.

System orynnowania Victoria został za-
projektowany tak, aby odprowadzić z Pań-
stwa dachu każdą ilość wody, bez względu 
na rodzaj jego pokrycia. System składa 
się z rynien o przekroju półokrągłym 125 i 

150 mm oraz nowatorsko dopracowanych 
kształtek i ich sposobów mocowania.

Jedną z zalet naszego systemu, oprócz 
tradycyjnego sposobu montażu, jest za-
stosowanie specjalnych wewnętrznych 
uchwytów stalowych ECO, co poprawia 
estetykę, ułatwia montaż oraz stanowi o 
atrakcyjności cenowej naszego produk-
tu. Ponadto w systemie zastosowaliśmy 
złączkę rynny o zamknięciu klamrowym 
wyposażoną w długowieczną uszczelkę 
EPDM, która zapewnia zawsze idealną 
szczelność.

Dla Państwa wygody stworzyliśmy uni-
katowe rozwiązanie montażu rury spusto-
wej za pomocą zaciskowej obejmy, która nie 
wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Na 
specjalne życzenie wykonujemy rynny na 

Rynny Stalowe Victoria 
na dowolną długość!

dowolną długość. Victoria to system dostęp-
ny w sześciu podstawowych kolorach oraz 
dziewięciu dodatkowych na zamówienie.

System rynnowy Victoria wykorzystuje 
metale, które łączą wysoką wytrzymałość 
i plastyczność z odpornością na korozję 
oraz estetyką.

Co Państwo zyskujecie?
BRAK PRZECIEKÓ W
Dzięki zastosowaniu rynny z ciągłej z 

jednego arkusza blachy unikamy łączeń 
rynny, na których najczęściej powstają 
przecieki.

 DOKŁADNY WYMIAR
Rynnę blaszaną wykonujemy i montuje-

my bezpośrednio u klienta, dlatego jeste-
śmy w stanie wykonać rynnę na idealny, 
odpowiadający klientowi wymiar. W tym 
przypadku nie ma miejsca na pomyłki.

 OBNIŻENIE KOSZTÓW
Dzięki temu iż wytwarzamy rynny sta-

lowe na dokładny wymiar, eliminujemy 
wszystkie ewentualne odpady podczas 
montażu, dzięki czemu koszty całościowe 
są niższe.

 ŻYWOTNOŚĆ I BEZAWARYJNOŚĆ
Do produkcji naszych rynien blaszanych 

na wymiar używamy wyłącznie najwyższej 
jakości blach z powłoką Pural, co zapew-
nia maksymalną odporność na zmiany wa-
runków atmosferycznych i różnorodność 
zanieczyszczeń zawartych w opadach.

Firma Ryn-Dach  jest wyłacznym przed-
stawicielem systemu rynnowego Victoria 
na województwo lubelskie, rynna jest pro-
dukowana na miejscu u klienta z fińskiej 
stali obustronnie powlekanej, w kształcie 
półokrągłym co jest nowością  

www.ryn-dach.pl



13

16 - 22 maja 2016 r.

Zabudowa balkonów systemem ramo-
wym to jeden ze sposobów zabudowy po-
mieszczeń, które  nie wymagają ogrzewa-
nia, a także do wykonania wewnętrznych 
drzwi lub ścianek działowych.

Takie zabudowy stosuje się w przypadku  
bloków mieszkalnych jak i pojedynczych bal-
konów w domach jednorodzinnych. Dosko-
nale wyglądają i sprawdzają się w przypadku 
zabudowy loggii oraz  balkonów wysunię-
tych. W naszym klimacie wysunięte duże 
tarasy czy balkony wymagają odpowiedniej 
osłony przed wiatrem, deszczem lub śnie-
giem aby w pełni były eksploatowane.

Zalety systemu ramowego to przede 
wszystkim lekkość konstrukcji, prosty 
montaż, niesamowita elastyczność na eta-

pie projektowania zaś wysoka  sztywność 
profili, oraz łatwe w utrzymaniu czystości. 

Ramowe systemy do zabudowy balkonów 
to doskonała izolacja od deszczu i wiatru, a 
jednocześnie nie pozbawiają nas możliwo-
ści wentylacji zabudowanej przestrzeni.

Natomiast systemy przesuwne stosuje 
się do lekkiej zabudowy okien i drzwi, za-
budowy balkonów, tarasów, werand, drzwi 
i ścianek przesuwnych we wnętrzach, za-
budowy garderób i wnęk, Zaletą tego sys-
temu jest też duża  sztywność profili, która  
pozwala budować konstrukcję powyżej 3 
metrów wysokości.

Więcej informacji znajdziesz u jedy-
nego producenta drzwi przesuwnych 
SUNgraf Okna.

Profesjonalna zabudowa

Nowy asfalt, który opozycja już podczas 
planowania budowy wytykała staroście 
chełmskiemu, Piotrowi Deniszczukowi, 
leży na drodze powiatowej w Wólce Tar-
nowskiej, Tarnowie i Wygodzie w gmi-
nie Wierzbica. I trzeba przyznać, że ciąg 
komunikacyjny z tych miejscowości do 
Wierzbicy jest już w doskonałym stanie. 
Ekipy drogowe zabierają się już za kolejne 
odcinki tej drogi w gminie Sawin. A kierow-
cy z jednej strony chwalą prace, a z drugiej 
wskazują na bardzo niebezpieczny uskok, 
który pojawił się na krawędzi jezdni i po-
bocza. 

- Nowa nakładka wyniosła całą ulicę, a 
pobocze zostało niżej - mówią. - To bardzo 
niebezpieczne, bo przy mijaniu się samo-
chodów, albo przy wyprzedzaniu można 
„złapać” pobocze i wylecieć z drogi. 

Do tragedii jeszcze nie doszło, ale na no-
wej drodze były już przez to bardzo groźnie 
wyglądające wypadki. 

- Wiemy o tym, ale inwestycja nie jest 
jeszcze zakończona. Teraz własnymi eki-
pami będziemy nawozić ziemię i tłuczeń na 
pobocza i zjazdy na drogi gminne - mówi P. 
Deniszczuk. - Na krawędziach jezdni poja-
wią się też białe pasy.  (bf) 

Grad, który spadł w minioną niedzielę 
(8 maja) wyrządził spore spustosze-
nia w przydomowych ogrodach i na 
niektórych polach. Ucierpiały drzew-
ka i krzewy owocowe oraz rzepak.

Burza z gradem przeszła m.in. przez część gminy 
Sawin i Wierzbica. Mieszkańcy z niepokojem pa-
trzyli z okien czy spory grad nie potłucze karoserii 
samochodów, przydomowych ogrodów, a rolnicy 
po burzy ruszyli liczyć straty w uprawach. I chociaż 
burza trwała chwilę, to szkód nie udało się uniknąć. 
Najbardziej ucierpiały przydomowe ogrody. Lodo-
we bryły potłukły drzewka i krzewy owocowe. - Kto 
miał porzeczki albo agrest, to grad zbił wszystko - 
mówi Andrzej Chrząstowski, wójt Wierzbicy. - Są 
też straty w uprawach rzepaku, ale burza zajęła tyl-
ko część naszej gminy, głównie centralną - w Chyli-
nie Małym i samej Wierzbicy. (bf)

GMINA WIERZBICA. Noga z gazu 

Szosa gładka,
ale krawędź wysoka
Z Wólki Tarnowskiej do Tarnowa i Wygody można już przejechać 
po nowiutkim, gładkim asfalcie, a rusza budowa kolejnego od-
cinka „powiatówki” w Sawinie. Kierowcy z jednej strony chwalą 
nową drogę, ale skarżą się na dużą różnicę poziomu z poboczem, 
przez którą doszło już do kilku groźnych wypadków. 

Gmina Kamień liderem projektu

Chrapka na unijne 
miliony

W gminie Kamień ruszyła przebudowa dróg w siedmiu miej-
scowościach. Przedsięwzięcie obejmuje remont 990 m odcin-
ka drogi w Pławnicach Kolonii. Inwestycja pochłonie 108 tys. 
zł. Gmina wykłada te pieniądze z własnej kieszeni, ale jedno-
cześnie urzędnicy starają się o dotację na ten cel z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt naprawy dróg w pozostałych 
miejscowościach - Czerniejowie, Haliczanach, Kamieniu Kolo-
nii, Koczowie, Pławnicach, Rudolfinie - to 65 tys. zł. Pieniądze 
te pochodzą z funduszy sołeckich. W ramach tego przedsię-
wzięcia zużytych zostanie 816 ton tłucznia. Prace drogowe wy-
kona Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta z 
Wólki Tarnowskiej. Wśród kolejnych zaplanowanych inwestycji 
są m.in.: budowa oświetlenia ulicznego w Ignatowie, a także 
budowa placu zabaw w Kamieniu na osiedlu Malinowe. Wkrót-
ce dokończony ma być chodnik w Strachosławiu. W tym roku 
zaplanowano również budowę chodnika w Natalinie.

Kolejną inwestycją w Natalinie, na którą liczą urzędnicy z 
Kamienia, jest zagospodarowanie otoczenia wokół tamtejszego 
zbiornika wodnego. Wniosek o dotację na ten cel został już złożo-
ny. Jest to część projektu realizowanego wraz z pięcioma innymi 
gminami (Białopole, Żmudź, Dorohusk, Wojsławice, Horodło) w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Liderem opie-
wającego na prawie 2 mln zł przedsięwzięcia jest gmina Kamień. 

Urzędnicy szykują się do złożenia w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego wniosku o dotację na kolektory sło-
neczne, na które są już pierwsi chętni.  (mo)

GMINA LEŚNIOWICE. 
Brakuje ratownika

O pracy na plaży 
nikt nie marzy
Gmina Leśniowice od miesięcy bezskutecznie 
poszukuje ratownika, który strzegłby bezpie-
czeństwa plażowiczów nad zalewem w Horo-
dysku. Brakuje nawet chętnych do zdobycia 
uprawnień ratowniczych. 

Zalew „Maczuły” w Horodysku w sezonie letnim przyciągał tłu-
my turystów. To dzięki unijnej dotacji, w ramach której zmoder-
nizowano otoczenie wokół kąpieliska. Bezpieczeństwa turystów 
strzegło dwóch ratowników. Najpierw były to osoby zatrudnione 
przez gminę. Potem urzędnicy musieli posiłkować się ratownika-
mi z WOPR. Od kilku miesięcy na stronie internetowej gminy Le-
śniowice zamieszczano kolejne ogłoszenia z ofertą pracy. Poszu-
kiwano ratownika wodnego posiadającego aktualne uprawnienia 
albo chętnego do zdobycia tych uprawnień. Nie było ani jednego 
chętnego. Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, nie kryje 
rozczarowania. 

- Tak naprawdę szukamy ratownika już od momentu zakończenia 
ubiegłego sezonu - mówi wójt Radzięciak. - Byliśmy gotowi nawet 
wyszkolić taką osobę, ale nikt się nie zgłosił. Trudno to zrozumieć. 

Urzędnicy szukali odpowiedniej osoby także za pośrednictwem 
urzędu pracy. Bezskutecznie. W końcu ogłoszenie wycofano. - Po-
nownie skorzystamy z pomocy WOPR - informuje wójt Radzięciak. 
- Kąpielisko musi mieć ratownika.  (mo)

WIERZBICA. 
Klęski nie ma, ale 
straty spore

Grad tłukł 
w ogrodzie 
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KINDER PARTY to nagroda dla grupy przedszkolnej oraz klasy szkoły podstawowej, 
które uzyskają w głosowaniu (na kuponach) największą liczbę głosów. 

WIELKIE, NIEZWYKLE ATRAKCYJNE PACZKI z grami planszowymi i logiczny-
mi, układankami, puzzlami, książkami i przyborami plastycznymi to nagrody dla przed-
szkoli, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Konkurs „KINDER PARTY dla MOJEJ KLASY” potrwa do końca maja 2016 r. 
Kupony można dostarczać do redakcji „Nowego Tygodnia” osobiście, pocztą lub wrzu-
cać do skrzynek ogłoszeniowych „Nowego Tygodnia”.

KINDER
PARTY 
dla MOJEJ
KLASY
Jeśli uważasz, że przedszkole lub szkoła, do którego uczęszcza 
lub uczęszczało Twoje dziecko albo wnuk, jest wyjątkowe, 
zagłosuj na nie i pomóż mu wygrać atrakcyjne KINDER PARTY  
z dmuchanymi zamkami oraz wieloma innymi atrakcjami i nie-
spodziankami oferowanymi przez „Ranczo Budrysa”.

KINDER PARTY dla MOJEJ KLASY
.................................................................................................................
Nazwa przedszkola / Nazwa szkoły  (miejscowość)

.................................................................................................................
Grupa / Klasa

.................................................................................................................
Opiekunka grupy / Wychowawca klasy

Konkurs dla przedszkoli
i szkół podstawowych

Przedszkole samorządowe  
w Dorohusku Marta Kupracz Grupa Starszaków 369

Szkoła Podstawowa  
w Strachosławiu Grażyna Wietrzyk-Neckier II 135

Szkoła Podstawowa Nr 2 Agnieszka Rejman IV 273
Przedszkole Miejskie Nr 3 Delfina Litwin Baran grupa czterolatków 125
Przedszkole Miejskie Nr 2 Beata Skubij I Oddział 63
Szkoła Podstawowa Nr 11 Grażyna Wiśniewska II E 221
Akademia Małego Księcia Ewelina Kuchta I d 22

Przedszkole Miejskie Nr 14 Małgorzata Gugała  
i Henryka Janiuk grupa czterolatków 155

Szkoła Podstawowa Nr 5 Jarosław Rafalski IV C 29
Szkoła Podstawowa w Okszowie Dorota Włochal II B 185
Szkoła Podstawowa Żmudź Lucyna Białowąs 19
Przedszkole Arka Justyna Kondej II B 12
NSP w Żulinie Karolina Oleszczuk oddział przedszkolny 381
Przedszkole Miejskie Nr 12 Marzena Kobus Grupa 5-latków 11
Przedszkole Miejskie Nr 10 Anna Lachowska 1-grupa 30
ZSO Nr 7 Tomasz Ochera V B 114
Szkoła Podstawowa w Rejowcu Bozena Jaszczuk O „a” 444
Szkoła Podstawowa Wołkowiany Lucyna Białowąs 17

Przedszkole Miejskie Nr 14 Barbara Tomaszewska  
i Magdalena Cisak Żabki 92

Szkoła Podstawowa Ruda-Huta Jadwiga Wolan I b 347
Przedszkole Miejskie Nr 2 Marzanna Piech Grupa I 22
Przedszkole Miejskie Rejowiec 
Fabryczny Danuta Wójcik Biedronki 83

Szkoła Podstawowa Świerże Sylwia Dumin O 231
Przedszkole Miejskie Nr 15 Renata Adamczyk Delfinki 27

Przedszkole Miejskie Nr 10 Kasia Kozaczuk,  
Marzena Jasik Grupa II 147

NISP Arka Agnieszka Pieniążek Klasa Id 8
Przedszkole NR 5 Krasnystaw Małgorzata Gwarda 5 latki 5
Szkoła Podstawowa Rejowiec Michalina Maziarczuk OB 2
Szkoła Podstawowa Czerniejów Stanisława Nafalska IV 33
Szkoła Podstawowa w Krasnem Jolanta Błaziak Klasa I 13

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych do udziału w kolejnej edycji plebiscytu na najlepszego 
wychowawcę. 

Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

„WYCHOWAWCA ROKU”

Na kuponie należy wpisać nazwę swojej szkoły oraz dane wychowawcy wytypowanego 
do tytułu WYCHOWAWCA ROKU, a kupony dostarczyć do naszej redakcji.

Rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec maja 2016 r. WYCHOWAWCA ROKU otrzyma 
nagrodę rzeczową w postaci sprzętu RTV-AGD a klasę, której wychowawca zwycięży 
w plebiscycie, uhonorujemy SPOTKANIEM KLASOWYM w Masters Bowling & Bilard 
Chełm. Dodatkowo wśród osób biorących udział, wyłonimy zwycięzcę nagrody w postaci  
ROWERU mIEJsKIEGO ufundowanego przez sklep Składnica Sportowa i Trial w Chełmie.

Na łamach „Nowego Tygodnia” zaprezentujemy również sylwetki najpopularniejszych  
pięciu wychowawców.

Wycinajcie kupony, wypełniajcie i dostarczajcie do redakcji!

.................................................................................................................
Nazwa szkoły     (miejscowość)

.................................................................................................................
Imię i nazwisko wychowawcy    klasa  
   

.................................................................................................................
Moje dane     numer telefonu

„WYCHOWAWCA ROKU”

Seroka Jolanta ZS Wierzbica III B 173
Sadowska Beata Gimnazjum Nr 2 II GM 84
Rak Iwona Gimnazjum Nr 6 I G 30
Krawczyk Kinga II LO I D 149
Koziej-Kawka Beata ZSE i III LO II BT 79
Gaj Grzegorz Gimnazjum Nr 6 I 30
Stocki Dariusz ZS Strachosław II A 119
Woźniak Agata Gimnazjum Rejowiec II B 56
Cielepałka Jolanta Gimnazjum Rejowiec III A 218
Sienicka Beata ZSGiH IV HT 48
Kalińska Bogumiła ZS w Pawłowie III 202
Staszewska Wioletta ZS w Wierzbicy III A 7
Mazurek Barbara PSG w Chełmie IG 54
Stangryciuk Marlena Gimnazjum Rejowiec II B 4
Klimczuk Joanna SP Nr 4 IV B 4

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych rozegrano 8 
maja. O miano najlepszej drużyny walczyły nad 
Zalewem w Żółtańcach trzy drużyny młodzieżo-
we i sześć dorosłych OSP.

Strażacy-ochotnicy mieli okazję wykazać się umiejętnościami 
w takich konkurencjach jak sztafeta pożarnicza 7x50m z prze-
szkodami oraz ćwiczenie bojowe. Był też pokaz musztry, ale mimo 
starań i nienagannej prezencji zawodników, nie wliczał się on do 
klasyfikacji końcowej. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: 
młodzieżowej i męskiej. Sędziowali druhowie z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod dowództwem mł. 
bryg. Sławomira Watrasa.

W kat. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze I miejsce zajęła dru-
żyna z Weremowic, II - ze Strupina Dużego, III - z Rożdżałowa. W 
kat. Ochotnicze Straże Pożarnicze: I miejsce - Stare Depułtycze, II 
- Strupin Duży, III - Weremowice, IV - Krzywice, V - Rożdżałów, 
VI - Żółtańce.

Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowa-
ne przez gminę Chełm, które wręczali: komendant miejski PSP w 

Chełmie, bryg. Zbigniew Raźniewski, wójt gminy Wiesław Ko-
ciuba, zastępca wójta Lucjan Piotrowski oraz przewodniczący 
Rady Gminy Chełm Artur Kubacki.  (pc)

66-letni mieszkaniec Leszczan 
domaga się od urzędników ze 
Żmudzi pomocy w sfinanso-
waniu remontu domu. - Ten 
pan wciąż czegoś od nas chce 
- irytują się urzędnicy. 

66-letni pan Piotr mieszka samotnie w 
Leszczanach. Większość życia przepra-
cował, ma przyznaną grupę inwalidzką. 
Utrzymuje się z renty. Twierdzi, że nie stać 
go na remont drewnianego, popadającego 
w ruinę domu. O pomoc w tej kwestii prosił 
urzędników ze Żmudzi, ale jej nie otrzymał. 
66-latek uważa też, że niesłusznie naliczo-
no mu część podatku od nieruchomości. 

- Pani wójt i pracownicy ośrodka po-
mocy społecznej uważają mnie za natrę-
ta i wciąż odsyłają z kwitkiem - mówi ze 
łzami w oczach mężczyzna. - Dach prze-
cieka, zimą woda zamarza, wiosną cieknie 
po ścianach. Żyję w fatalnych warunkach. 
Kredytu nikt mi nie udzieli, bo mam niecały 
tysiąc złotych dochodu. W opiece społecz-
nej powiedzieli mi, że przekraczam próg 
dochodowy i żadna pomoc mi się nie nale-
ży. Jestem samotny, znikąd pomocy.

Mężczyzna zwracał się o wsparcie także 
do kancelarii prezydenta i wojewody lu-
belskiego, ale rację przyznawano urzędni-
kom ze Żmudzi. Jolanta Bureć, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmudzi, 
doskonale zna pana Piotra.

- To bardzo roszczeniowy człowiek, któ-
ry wciąż pisze na nas jakieś skargi - mówi 
kierownik Bureć. - Ma lekkie upośledzenie, 
ale całe życie sobie radził. Nie kwalifikuje 
się do tego, aby udzielić mu pomocy fi-
nansowej. Nasi pracownicy odwiedzają 
go. Wiemy, że jego dom wymaga remontu. 
Ten pan wymaga od nas, abyśmy go prze-
prowadzili, ale to niemożliwe. Nie stać nas 
na to. Ludzie w jego sytuacji biorą kredyty 
i radzą sobie. Udzielamy mieszkańcom w 
trudnej sytuacji finansowej zasiłków ce-
lowych, ale są to osoby przewlekle cho-
re, które żyją w gorszych od pana Piotra 
warunkach i to im w pierwszej kolejności 
pomagamy. To nieprawda, że naliczamy 
mu zbyt duże podatki. Wszystko odbywa 
się zgodnie z przepisami.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Żmudź 
radni rozstrzygali złożoną przez pana Pio-
tra skargę na działalność kierownik Bureć 
oraz Edyty Niezgody, wójt gminy Żmudź. 
Skarga została odrzucona.  (mo)

Radny Zdzisław Szwed zwraca 
uwagę na popadające w ruinę 
pustostany, których w Chełmie 
jest sporo. Urzędnicy tłuma-
czą, że trudno o ich rozbiórkę, 
gdy nie ma kontaktu z właści-
cielami ruder. 

- Z budynku dawnego sklepu zoolo-
gicznego przy ul. Szkolnej 15 odpadają 
elementy gzymsu - zauważył radny Zdzi-
sław szwed podczas jednej z ostatnioch 
komisji rady miasta. - Na dachu kamieni-
cy przy ul. Obłońskiej 26 wyrosło drze-
wo, które niedługo już pewnie będzie 
owocowało. Ten budynek stoi opusto-
szały chyba od trzydziestu lat i nic się 
tam nie dzieje. Będzie tak stał, dopóki się 
nie rozpadnie? To szpeci miasto. Podob-
na sytuacja jest z budynkiem przy Mic-
kiewicza 13. 

Jacek Osmoła, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Chełmie, od-
powiedział, że problem z popadającymi 

w ruinę pustostanami polega głównie na 
tym, że ich stan własnościowy jest nieure-
gulowany. 

- Jeśli chodzi o Szkolną 15, to zabezpie-
czyliśmy ten budynek, zdejmując z niego 
luźne elementy, które zagrażały bezpie-
czeństwu przechodniów - mówił inspek-
tor Osmoła. - Po zimie być może sytuacja 
znowu się pogorszyła i znowu konieczne 
są poprawki. Jest tam dwóch współwła-
ścicieli, z którymi staramy się współpra-
cować. Jeśli chodzi o Obłońską 13, to jest 
to budynek w zarządzie Przedsiębiorstwa 
Usług Mieszkaniowych, podobnie jak bu-
dynek przy Mickiewicza 13. W ubiegłym 
roku rozebraliśmy budynek na własny 
koszt, a teraz próbujemy odzyskać pie-
niądze od właścicieli. Z tym jest problem. 
Mamy ograniczone możliwości finansowe. 
Ledwo wystarcza nam pieniędzy na bie-
żącą działalność. Staramy się robić, co w 
naszej mocy. Pamiętajmy jednak, że chodzi 
o prywatne mienie, musimy działać w gra-
nicach prawa.  (mo)

CHEŁM. Nie zawsze można wyburzyć

Pat z ruinamiGMINA CHEŁM. Strażacy stanęli w szranki

GMINA ŻMUDŹ
Sygnał Czytelnika

Żyje
w ruinie
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O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.), 

Burmistrz Krasnegostawu 
informuje o wywieszeniu wykazu w/s przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 
3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Krasnystaw, położonej  
w Krasnymstawie przy ul. Grobla, ozn. nr działek 840 o pow. 595 m2 w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz wnioskodawcy, z przeznaczeniem na cele gospodarcze.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krasnystaw przez 
okres 21 dni tj. od dnia 12.05.2016.r. do dnia 03.06.2016 r. Z pełną treścią wykazu zapo-
znać się można na stronie internetowej Urzędu Miasta Krasnystaw www.krasnystaw.pl  
(BIP → mienie komunalne →  przetargi 2016). Krasnystaw, dnia 12.05.2016 r. 

21 maja w Krasnymstawie 
odbędą się obchody 25-lecia 
działalności Caritasu Archidie-
cezji Lubelskiej. Rozpocznie 
je msza święta w kościele pw. 
św. Franciszka Ksawerego, 
sprawowana przez biskupa 
Józefa Wróbla zaplanowana na 
godzinę 12.00.

25 lat temu, 24 maja 1991 r., dekretem 
biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka 
została reaktywowana, po prawie 50-let-
niej przerwie, lubelska Caritas, zamknięta 
przez komunistów w 1950 r. - Od tego 
czasu przez ponad dwie dekady każdego 
dnia nasza organizacja staje na wysokości 
zadania, aby otoczyć wsparciem potrze-
bujących, bez względu na wiek, wyzna-
nie czy pochodzenie - mówi ks. Wiesław 
Kosicki z lubelskiego Caritasu. - To 25 
lat, podczas których wielu wspaniałych 
księży, księży dyrektorów, pracowników, 
wolontariuszy, darczyńców, przyjaciół, 
ale i podopiecznych poświęciło się misji 
pomagania w imię „Caritas”. Jubileusz to 
wspaniała okazja, aby im podziękować i 
otoczyć ich modlitwą - dodaje. Jubileusz 

25-lecia działalności Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej obchodzony jest w roku szcze-
gólnym, Roku Miłosierdzia. Uroczystość 
połączona będzie z poświeceniem i ofi-
cjalnym otwarciem nowej placówki Cari-
tas, Centrum Charytatywnego Caritas w 
Krasnymstawie. Główną jej działalnością 
jest hospicjum domowe, które zapewni 
opiekę medyczną obłożnie chorym w ich 
domach. Początek jego funkcjonowania 
planowany jest na czwarty kwartał 2016 r. 
W ramach Centrum funkcjonuje już Ośro-
dek Terapii, który swoją pomocą otacza 
osoby w trudnej sytuacji życiowej, zapew-
niając im poradnictwo psychologiczne. 
Od stycznia opiekę nad dziećmi sprawuje 
świetlica, do której uczęszczają uczniowie 
ze szkół podstawowych. Swoją działal-
ność rozpoczęło już Centrum Wolonta-
riatu - wspierające i koordynujące pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym, a 
jednocześnie kształtujące charaktery i 
postawy młodych ludzi. W przyszłym 
miesiącu zostanie uruchomiony Ośrodek 
Rehabilitacyjny, wyposażany w nowocze-
sny sprzęt do fizykoterapii.

Jubileuszowe uroczystości i otwarcie 
krasnostawskiego Caritasu odbędą się 21 
maja. Początek o 12.00 - msza święta pod 
przewodnictwem księdza Józefa Wrób-
la w kościele św. Franciszka Ksawerego 
w Krasnymstawie. Następnie uczestnicy 
święta przejdą do Centrum Charytatyw-
nego Caritas. - Tam odbędzie się poświę-
cenie budynku, a po nim festyn rodzinny, 
z mnóstwem atrakcji dla dzieci - zaprasza 
Monika Kowalczyk, kierownik CCHC w 
Krasnymstawie.  (kg)

Caritas świętuje 25-lecie

Szczęście, że policjanci z krasnostawskiej 
drogówki postanowili sprawdzić stan busa 
wożącego ludzi na trasie  Krasnystaw - Kraśni-
czyn. Okazało się, że dostawczy mercedes nie 
miał ważnego badania technicznego, miał za to 
niesprawne hamulce.

W czwartek tuż przed godz. 15 w Małochwieju Dużym funkcjo-
nariusze z krasnostawskiej drogówki zatrzymali do kontroli busa. 
Mundurowych zainteresowała nierówna praca jego silnika. Pojazd 
marki mercedes przewoził pasażerów z Krasnegostawu do Kraś-
niczyna. - W chwili zatrzymania jechało nim czworo pasażerów. 
Już podczas kontroli dokumentów, które okazał kierujący 62-letni 
mieszkaniec Krasnegostawu, okazało się, że bus nie posiada waż-
nego badania technicznego od marca 2015 r. - mówi Piotr Wasi-
lewski, rzecznik krasnostawskiej policji.

Następnie funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny mer-
cedesa. Okazało się, że auto ma skorodowane elementy nośne 
konstrukcji, niesprawny układ hamulcowy, niesprawną instala-
cję elektryczną, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne 
oświetlenie, a nawet niedziałające wycieraczki. - Ponadto brako-
wało w nim elementów układu wydechowego. Funkcjonariusze na 

miejscu podjęli decyzję o niedopuszczeniu pojazdu do dalszego 
ruchu - podkreśla Wasilewski. 

Przeciwko 62-letniemu kierowcy zostanie skierowany do sądu 
wniosek o ukaranie. Będzie on odpowiadać za kierowanie pojaz-
dem niesprawnym i niedopuszczonym do ruchu. Przy okazji poli-
cja apeluje do pasażerów busów i autobusów, by wszelkie podej-
rzenia co do sprawności pojazdów, jakimi mają jechać, od razu 
zgłaszać na policję. - Trzeba też zwracać uwagę na zachowanie 
kierowcy. Jeżeli wskazuje ono na to, że ten może być nietrzeźwy, 
najlepiej od razu poinformować policjantów o swoich wątpliwo-
ściach - podsumowuje rzecznik.  (kg)       

W czwartek, po godzinie 10.00 na dro-
dze krajowej nr 17 w Łopienniku Nadrzecz-
nym kierujący skodą 36-letni mieszkaniec 
powiatu puławskiego podczas manewru 
wyprzedzania zaczepił o dostawczego 
mercedesa. - Stracił panowanie nad sa-
mochodem, koziołkował i zatrzymał się na 
sąsiednim pasie ruchu. Karetką pogotowia 
został przewieziony do szpitala. Po bada-
niach okazało się, że na szczęście doznał 
tylko ogólnych potłuczeń - mówi Piotr Wa-
silewski, rzecznik krasnostawskiej policji. 

Zarówno kierujący skodą jak i dostawczym 
mercedesem 42-letni mieszkaniec Zamo-
ścia byli trzeźwi. Na sprawcę nałożono 
mandat oraz zostały mu naliczone punkty 
karne. Utrudnienia w ruchu trwały do go-
dziny 13. - Po raz kolejny apelujemy do 
wszystkich użytkowników dróg o szczegól-
ną ostrożność! Pamiętajmy, że jako kierow-
cy ponosimy odpowiedzialność nie tylko za 
własne zdrowie i życie, ale i życie osób, któ-
re przewozimy oraz innych kierowców, czy 
pieszych - podsumowuje Wasilewski.  (kg)

W ciężkim stanie trafił do szpi-
tala mężczyzna, która pomagał 
w remoncie dachu w Kolonii 
Surhów. W pewnym momencie 
na nieszczęśnika spadł spory 
kawałek blachy i roztrzaskał 
mu głowę.

 Do tragedii doszło w środę. W jednym z 
domków jednorodzinnych w Kolonii Surhów 
(gmina Kraśniczyn) trwał remont dachu. - 
W pewnym momencie wskutek silnego 
podmuchu wiatru z domu oderwał się ka-
wałek blachy, który spadł na stojącego na 
dole mężczyznę – mówi Piotr Wasilewski, 
rzecznik krasnostawskiej policji. Mieszka-

niec gminy Skierbieszów natychmiast zalał 
się krwią i stracił przytomność. Ma pękniętą 
czaszkę i połamaną szczękę. Lekarz przyby-
ły na miejsce stwierdził, że stan mężczyzny 
jest bardzo poważny, szybko trafił on do 
szpitala w Zamościu. Przez weekend lekarze 
walczyli o uratowanie mu życia. Okoliczno-
ści wypadku bada policja.  (kg)

Krasnostawskie Zakłady Prze-
mysłu Odzieżowego Cora-Tex 
mają połączyć się z Wojsko-
wym Przedsiębiorstwem Han-
dlowym i skupić na produkcji 
mundurów dla wszelkiego 
rodzaju służb. Dzięki temu 
uratowanych zostanie 200 
miejsc pracy.

Zapytanie o aktualną sytuację i plany no-
wych władz wobec Zakładu Przemysłowo-
Odzieżowego Cora-Tex w Krasnymstawie 
złożyły na jednym z ostatnich posiedzeń 
sejmu posłanki z naszego regionu - Beata 
Mazurek i Teresa Hałas. Mazurek przypo-
mniała, że Cora-Tex to zakład z wieloletnią 
tradycją, zatrudniający na dziś dzień aż 200 
osób. Tymczasem firma od lat zmaga się z 
finansowymi kłopotami, jej dług wobec ZUS 

i urzędu miasta Krasnystaw stale rośnie. 
- Cora-Tex działa w warunkach dużej kon-
kurencji, zwłaszcza z tanimi firmami z Chin. 
A koszty produkcji stale rosną - mówiła w 
sejmie poseł Mazurek. - Chciałam zapytać 
ministra skarbu państwa o dalsze losy Cora-
Texu. Czy jego pracownicy nie stracą pracy, 
co ich czeka? - dopytywała Mazurek. 

W odpowiedzi Marek Zagórski, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa, zapewnił, że obecny rząd zrobi 
wszystko, by Cora-Tex uratować. - Jednym 
z klientów krasnostawskiej firmy były ostat-
nio włoskie służby mundurowe - zauważył 
Zagórski. I właśnie skupienie się na produk-
cji mundurów ma być szansą dla Zakładu. 
- Podjęliśmy decyzję o jego połączeniu z 
Wojskowym Przedsiębiorstwem Handlo-
wym, które ma doświadczenie w handlu 
mundurami. Powstałą w ten sposób spół-

kę dofinansujemy, by mogła konkurować 
na polskim rynku i zabiegać o kontrakty 
u polskich służb mundurowych. Nie może 
być tak, że polskie służby mundurowe szyją 
mundury w Chinach - mówił wiceminister. 

Pierwszy zysk firma powstała z połą-
czenia Cora-Texu i Wojskowego Przedsię-
biorstwa Handlowego ma wypracować w 
2017 r. Rocznie ma produkować 82 tys. 
mundurów. - Te 200 miejsc pracy zostanie 
uratowanych, załoga może być spokojna o 
swoją przyszłość - obiecał. 

Teresa Hałas, posłanka z Krasnego-
stawu, jest bardzo zadowolona z takiego 
obrotu sprawy. - Odpowiedź ministra jest 
bardzo satysfakcjonująca, decyzja o połą-
czeniu obu firm bardzo dobra - komentuje 
Hałas. Niewykluczone, że liczba etatów w 
Cora-Texie nie tylko nie spadnie, ale wręcz 
się zwiększy.  (kg)

GMINA ŁOPIENNIK GÓRNY

Koziołkowanie skody

KRASNYSTAW / KRAŚNICZYN

Woził ludzi busem bez hamulców

KRAŚNICZYN. Blacha roztrzaskała głowę

KRASNYSTAW. 200 pracowników zakładów odzieżowych nie musi 
się bać utraty pracy

Mundury uratują Cora-Tex!
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Setki szklanych i plastikowych 
butelek, konserwy, a nawet 
lodówkę wyłowiono z Wieprza 
podczas piątej edycji ekospły-
wu kajakowego zorganizowa-
nego przez fundację Sanctus 
Nemus.

- Dzika rzeka Wieprz, której izbicki prze-
łom jest obszarem chronionym Natura 
2000, stanowi niewątpliwie jedną z atrakcji 
turystycznych naszego regionu, a ta zależy 
od walorów środowiska naturalnego i jego 
czystości - zauważa Alicja Barcikowska 
z fundacji Sanctus Nemus. Tymczasem 
nadal w okolicy Krasnegostawu wiele jest 
dzikich wysypisk śmieci, które zanieczysz-
czają środowisko naturalne, stanowią 
zagrożenie dla zwierząt, ale też zdecydo-
wanie psują estetykę krajobrazu, obniża-
jąc walory turystyczne powiatu. Dlatego 
A. Barcikowska i inni członkowie Sanctus 
Nemus kilka lat temu wpadli na pomysł, 

by połączyć przyjemne z pożytecznym i 
podczas spływu kajakowego jednocześnie 
Wieprz posprzątać. - W ubiegłych latach 
czterokrotnie zorganizowaliśmy już takie 
ekospływy. Zbieraliśmy śmieci z nurtu i 
brzegów rzeki Wieprz na odcinku Dworzy-
ska-Krasnystaw. 7 maja, w piątej edycji 
ekospływu, wyłowiliśmy z rzeki 10 dużych 
worków śmieci oraz lodówkę - informuje 
Barcikowska. Wyciągnięcie jej oraz dowie-
zienie do punktu zbiórki odpadów wyma-
gało sporo wysiłku. - Dlatego wszystkim 
uczestnikom spływu należą się podzięko-
wania - podkreśla. Wydarzenie zakończył 
piknik przy grillu z wegetariańskim po-
częstunkiem, podczas którego wręczono 
nagrody za największą ilość uzbieranych 
śmieci. Ekospływy po rzece Wieprz or-
ganizowane są przez fundację Sanctus 
Nemus we współpracy z firmą Kanukam, 
która użyczyła bezpłatnie kajaków. Akcja 
była współfinansowana ze środków miasta 
Krasnystaw.  (kg)

To było ich święto. 107 ucz-
niów klas trzecich I LO w 
Krasnymstawie zakończyło 
rok szkolny i przystąpiło do 
matury.

Na pożegnanie klas trzecich do I LO 
przybyli m.in.: naczelnik wydziału oświa-
ty, kultury, kultury fizycznej i turystki sta-
rostwa powiatowego w Krasnymstawie 
Marek Majewski, zastępca przewodni-
czącej rady rodziców Artur Rogowski, a 
także wszyscy wychowawcy i nauczyciele 
z Jagiełły. W tym roku I LO ukończyło 107 
uczniów, ze średnią ocen bliską 4,0.

Ważnym punktem uroczystości było 
wręczenie Nagrody im. Jana i Heleny 
Stefańczyków-Steftleben dla najwybit-

niejszego absolwenta I LO. W tym roku 
trafiło ono do Macieja Sypetkowskiego, 
o czym piszemy oddzielnie. Świadectwa 
z wyróżnieniem otrzymało dziewięciu 
absolwentów ze średnią powyżej 4,75, 
w tym dwie uczennice ze średnią 5,0. 
Nagrodami książkowymi, ufundowanymi 
przez Radę Rodziców I LO, uhonorowa-
no też uczniów ze średnią powyżej 4,2, 
którzy jednocześnie osiągnęli znaczące 
sukcesy w konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych oraz uczniów z 
najwyższą frekwencją. Podczas uroczy-
stości wicedyrektor I LO Anna Król po-
dziękowała dotychczasowym członkom 
pocztu sztandarowego: Kornelii Ba-
nach, Natalii Hubie, Idze Kwiecińskiej, 
Agacie Siwiec, Karolowi Miszczakowi i 

Szymonowi Nadolskiemu. Godnymi na-
stępcami wymienionych uczniów okazali 
się: Adrianna Chodorowska, Martyna 
Marczewska, Natalia Sulowska, Kamila 
Weremko, Wiktor Kościuk i Patryk Wią-
cek. W części artystycznej przedstawio-
no krótkie humorystyczne informacje na 
temat każdej z klas maturalnych. W galo-
wym koncercie wystąpili: Paulina Sob-
styl, Alan Kwiecień, Szymon Warchul-
ski, Dorota Marczyńska, Agata Parada 
i Jakub Sokół. Młodzież pracowała pod 
opieką: Anny Kosmowskiej i Jacka Woj-
ciechowskiego (scenariusz i reżyseria), 
Agnieszki Chwaszcz (scenografia) oraz 
Teresy Atras. Za techniczną stronę uro-
czystości odpowiadali uczniowie: Adam 
Szymoniak i Bartłomiej Berbeć.  (k)

W 2015 r. w wyniku wypadków 
drogowych zmarło prawie 3 
tys. osób, rannych było 40 
tysięcy. Często w tych tragicz-
nych zdarzeniach brała udział 
młodzież, dlatego w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego zorganizowano 
specjalne zajęcia pod nazwą 
Crash, podczas których uczo-
no młodych kierowców bez-
piecznej jazdy samochodem.

Warsztaty poprowadziła specjalistka z 
Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Per-
spektywa” Agnieszka Okła-Barwicka. 
Uczniowie zostali zapoznani z danymi 
statystycznymi wypadków w Polsce, 
przyczynami zdarzeń oraz wpływem 
alkoholu i innych środków o działaniu 

psychoaktywnym na sprawność prowa-
dzenia pojazdów. Prowadząca spotka-
nia sugestywnie zobrazowała, jak różne 
rozpraszacze, typu komórka, głośne 
słuchanie muzyki, poprawianie makijażu, 
zmęczenie, czy brak snu, przyczyniają się 
do wzrostu prawdopodobieństwa spowo-
dowania lub udziału w wypadku. Najcie-
kawsze dla uczniów okazały się ćwiczenia 
praktyczne z użyciem symulatorów. Mło-
dzi kierowcy mogli sprawdzić swoją ko-
ordynację wzrokowo-ruchową z liniowym 
układem bodźców świetlnych i dźwięko-
wych, a także zbadać szybkość reakcji 
psychofizycznej w sytuacji zagrożenia na 
drodze. Mamy nadzieję, że zajęcia przy-
czynią się do zachowania większej rozwa-
gi młodych osób jako potencjalnych lub 
początkujących kierowców, a także jako 
pasażerów.  (k)

W Powiatowej Bibliotece Pub-
licznej odbyła się promocja 35. 
już numeru czasopisma arty-
stycznego Nestor połączona z 
wystawą malarstwa Antoniny 
Dudkiewicz.

Antonina Dudkiewicz urodziła się w 
Rejowcu. Swoją przygodę z malarstwem 
rozpoczęła 17 lat temu z grupą osób za-
ciekawionych malarstwem. Nie mając 
żadnego przygotowania zawodowego do 
uprawiania tej trudnej dziedziny sztuki, do-
skonalła swój warsztat wraz z koleżankami 
i kolegami z Grupy Plastycznej Paleta pod 
okiem artystki i pedagoga Bronisławy Żuk. 
- Malarstwo traktuje wyłącznie w katego-
riach hobbystycznych, jako swoją wielką 
pasję. Bierze udział w plenerach malar-
skich, wystawach zbiorowych. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w 
kraju i za granicą, w Portugalii, Włoszech 
i Francji - opowiada Dorota Korkosz z PBP. 
Na wystawie można oglądać 30 obrazów 
malowanych głównie akwarelami. Są to 
pejzaże, bawiące się dzieci czy martwa 
natura. Podczas spotkania pani Antonina 
przyjęła wiele gratulacji i życzeń od władz 
powiatu krasnostawskiego, urzędu miasta 
oraz przyjaciół i rodziny. Następnie goście 
trzymając już w rękach 35 numer Nestora 
mogli zapoznać się z jego treścią, którą 
ciekawie omawiał red. naczelny Andrzej 
David Misiura. Znajdziemy w nim ważne 
fakty historyczne z życia Krasnegostawu i 
okolic oraz losy osób i rodzin związanych 
z Ziemią Krasnostawską. Głos w dyskusji 
nad nowym Nestorem zabrali między inny-
mi Monika Nagowska, Sławomir Franc i 
Józef Stępień. (kg)

Kolejny numer Nestora

Pożegnanie maturzystów I LO

SIENNICA RÓŻANA

Edukują młodych kierowców

Z Wieprza wyłowili... 
lodówkę

Choć przyznają, że nie ślęczą nad książkami 
całymi dniami, ciężko w to uwierzyć. To dla-
tego, że sukcesy, jakie odnoszą, są naprawdę 
imponujące. Julia Bobryk i Katarzyna Dudek są 
lauratkami nie jednego, ale aż trzech kuratoryj-
nych konkursów przedmiotowych.

Julia Bobryk znalazła się w czołówce najlepszych uczniów 
województwa lubelskiego z ortografii, języka polskiego i języka 
angielskiego, choć uczy się dopiero w pierwszej klasie gimnazjum 
i w zmaganiach startowała ze starszymi od siebie. - To wyjątkowa 

dziewczyna - przyznaje Małgorzata Morylowska, dyrektor ZS nr 
1 w Krasnymstawie. - Bardzo dużo czyta, a do tego wybiera tak 
wyszukaną literaturę, o której często my dorośli nie mamy zielo-
nego pojęcia. Stąd takie sukcesy w ortografii i języku polskim. A 
w przypadku języka angielskiego nie bez znaczenia jest to, że ma 
koleżankę w Hiszpanii, z którą porozumiewa się właśnie w tym 
języku - mówi dyrektor. 

Takim samym sukcesem pochwalić się może także Katarzyna 
Dudek, laureatka kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z ję-
zyka polskiego, francuskiego i historii. Uczennica ZS nr 4 w Kra-
snymstawie. Jak udało jej się to osiągnąć? - Recepta jest prosta. 
Dochodzi się do tego ciężką pracą - mówi gimnazjalistka.  (mg)

KRASNYSTAW. Najzdolniejsze z najzdolniejszych

Mają głowę na karku

Julia BobrykKatarzyna Dudek
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Grupa uczniów z klasy II „a” 
ZS nr 4 w Krasnymstawie za-
prosiła kolegów z klas szó-
stych szkół podstawowych 
z Krasnegostawu i okolic do 
udziału w pierwszej edycji Gry 
Miejskiej „Śladami Stanisława 
Bojarczuka”.

Przed przystąpieniem do zabawy jej 
uczestnicy musieli poznać życiorys Stani-

sława Bojarczuka i wykonać zadanie wstęp-
ne - rysunek inspirowany sonetem poety 
„Do jesieni”. Do gry zgłosiło się 9 drużyn ze 
szkół w Krasnymstawie, Krupem, Orłowie, 
Łopienniku i Siennicy Różanej. Uczniowie 
rozwiązywali szyfry, krzyżówki, rebusy i 
zadania logiczne. Odwiedzili przy okazji 
Muzeum Regionalne, Powiatową Bibliote-
kę Publiczną, Bibliotekę Miejską, a także 
dowiedzieli się, gdzie mieściła się stara 
poczta w Krasnymstawie. W oczekiwaniu 

na ogłoszenie wyników gry młodzież spo-
tkała się z wnuczką Stanisława Bojarczu-
ka. W Grze zwyciężyła drużyna z Zespołu 
Szkół w Łopienniku. Drugie miejsce dla ZS 
nr 1 w Krasnymstawie, trzecie - ZS w Or-
łowie, a czwarte - ZS nr 4 w Krasnymsta-
wie. Zwycięskim ekipom nagrody wręczyła 
burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Wszyscy 
uczestnicy zabawy otrzymali tomiki wierszy 
Stanisława Bojarczuka przekazane przez Bi-
bliotekę Miejską w Krasnymstawie.  (k)

Rekordowo wielu zawodników, 
316, rywalizowało w dwudzie-
stym ósmym biegu z okazji 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
zorganizowanym przez krasno-
stawski MOSiR.

Imprezie patronowała burmistrz Kras-
negostawu Hanna Mazurkiewicz. Najlep-
sze zawodniczki i najlepsi zawodnicy na 
poszczególnych dystansach otrzymali 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, 
a najlepsze szkoły puchary. Wyróżnienia 
wręczał nowy dyrektor MOSiR Tomasz 
Żerebiec. Oto wyniki zawodów: kat. szko-
ły podstawowe - rocznik 2005 i młodsze 
dziewczęta bieg na 600 m - 1. Anita Maj-
kut (SP Żółkiewka), 2. Julia Mrowińska 
(SP Żółkiewka), 3. Natalia Kowalczyk (SP 
Gorzków), 4. Natalia Weremko (SP Jaśli-
ków), 5. Nikola Hajdo (SP Żółkiewka), 6. 
Paulina Bodio (SP nr 4 Krasnystaw), rocz-
nik 2005 i młodsi chłopcy bieg na 600 m 
- 1. Piotr Korzeniowski (SP Jaślików), 2. 
Wojtek Sławacki (SP nr 5 Krasnystaw), 
3. Damian Pachuta (SP Jaślików), 4. Kac-
per Kiszczak (SP Żółkiewka), 5. Mateusz 
Pachuta (SP Jaślików), 6. Piotr Lizut (SP 
Żółkiewka), roczniki 2004-2003 dziew-
częta 600 m - 1. Nikola Kowalczyk (SP 
nr 4 Krasnystaw), 2. Kornelia Frączek 
(SP Gorzków), 3. Olga Dudzińska (SP nr 
1 Krasnystaw), 4. Weronika Wasilewska 
(SP Gorzków), 5. Laura Olech (SP nr 4 

Krasnystaw), 6. Dominika Skrzypek (SP 
Żółkiewka), roczniki 2004-2003 chłopcy 
600 m - 1. Sebastian Książek (SP Żółkiew-
ka), 2. Patryk Chyrchel (SP Żółkiewka), 3. 
Radosław Drąg (SP nr 5 Krasnystaw), 4. 
Mateusz Gzik (SP Gorzków), 5. Piotr Ko-
rzeniowski (SP nr 5 Krasnystaw), 6. Szy-
mon Jabłoński (SP nr 4 Krasnystaw). Kat. 
gimnazja: roczniki 2002-2001 dziewczęta 
bieg na 1000 m - 1. Natalia Sulkowska 
(Gimnazjum nr 1 Krasnystaw), 2. Julia 
Lisowska (Gimnazjum nr 1 Krasnystaw), 
3. Martyna Darmochwał (Gimnazjum nr 
4 Krasnystaw), 4. Oliwia Stępień (Gimna-
zjum nr 4 Krasnystaw), 5. Anna Terlecka 
(Gimnazjum nr 1 Krasnystaw), 6. Klaudia 
Kuśmirska (Gimnazjum Gorzków), roczni-
ki 2002-2001 chłopcy 1000 m - 1. Łukasz 
Żyłowski (Gimnazjum nr 5 Krasnystaw), 
2. Olaf Szymaniak (Gimnazjum Gorzków), 
3. Norbert Krupa (Gimnazjum Gorzków), 
4. Paweł Korzeniowski (Gimnazjum nr 5 
Krasnystaw), 5. Michał Kondraciuk (Gim-
nazjum nr 1 Krasnystaw), 6. Kamil Go-
lec (Gimnazjum Gorzków), rocznik 2000 
dziewczęta 1000 m - 1. Zuzanna Pitucha 
(Gimnazjum nr 5 Krasnystaw), 2. Sabina 
Drąg (Gimnazjum nr 5 Krasnystaw), 3. Ad-
rianna Kostrzanowska (Gimnazjum nr 5 
Krasnystaw), 4. Adrianna Ścibor (Gimna-
zjum nr 4 Krasnystaw), 5. Wiktoria Sawa 
(Gimnazjum nr 4 Krasnystaw), 6. Paulina 
Hawryluk (Gimnazjum nr 1 Krasnystaw), 
rocznik 2000 chłopcy 1200 m - 1. Igor 

Pawlak (Gimnazjum nr 4 Krasnystaw), 
2. Mateusz Łukaszczyk (Gimnazjum nr 
4 Krasnystaw), 3. Mateusz Kołodziej-
czyk (Gimnazjum nr 1 Krasnystaw), 4. 
Bartosz Kasprzak (Gimnazjum Gorzków), 
5. Kamil Sykuła (Gimnazjum nr 1 Kras-
nystaw), 6. Adrian Bielecki (Gimnazjum 
nr 1 Krasnystaw). Kat. szkoły ponadgim-
nazjalne: rocznik 1999-1997 dziewczęta 
bieg na 1200 m - 1. Katarzyna Mróz (I LO 
Krasnystaw), 2. Maryla Rewerska (I LO 
Krasnystaw), 3. Paulina Miszczak (ZSP 
nr 2 Krasnystaw), 4. Agnieszka Miszczak 
(ZSP nr 2 Krasnystaw), 5. Ewelina Karau-
da (I LO Krasnystaw), 6. Natalia Sulow-
ska (I LO Krasnystaw), rocznik 1999-1997 
chłopcy bieg na 1500 m - 1. Aleksander 
Urbański (ZSP nr 2 Krasnystaw), 2. Pa-
tryk Pachuta (II LO Krasnystaw), 3. Woj-
ciech Maj (II LO Krasnystaw), 4. Krystian 
Golec (I LO Krasnystaw), 5. Ireneusz Ma-
zurek (ZSP nr 1 Krasnystaw), 6. Patryk 
Kornicki (I LO Krasnystaw). Klasyfikacja 
szkół: szkoły podstawowe - 1. SP w Żół-
kiewce, 2. SP nr 5 Krasnystaw, 3. SP nr 4 
Krasnystaw, 4. SP w Gorzkowie, 5. SP nr 
1 Krasnystaw, gimnazja - 1. Gimnazjum nr 
4 Krasnystaw, 2. Gimnazjum nr 1 Krasny-
staw, 3. Gimnazjum nr 5 Krasnystaw, 4. 
Gimnazjum w Gorzkowie, szkoły ponad-
gimnazjalne- 1. I LO Krasnystaw, 2. ZSP 
nr 2 Krasnystaw, 3. II LO Krasnystaw, 4. 
ZSP nr 1 Krasnystaw.  
 (kg)

W I LO w Krasnymstawie zor-
ganizowano warsztaty z za-
rządzania wizerunkiem i public 
relations, które poprowadził 
dla uczniów klas o profilu 
humanistycznym dr Zbigniew 
Chmielewski.

- Dr Chmielewski jest absolwentem 
naszej szkoły, a obecnie pracownikiem 
naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej - mówi Edyta Fidecka, dyrek-
tor I LO. Zbigniew Chmielewski wprowa-
dził licealistów w arkana zagadnień public 
relations, w ciekawy sposób mówił o zasa-

dach, znaczeniu oraz sposobach kształto-
wania się publicznego wizerunku. Po części 
teoretycznej poprowadzonej w konwencji 
dialogu ze słuchaczami, prelegent zaprosił 
uczniów do przećwiczenia zdobytych wia-
domości. Podzielił zespół na grupy ćwicze-
niowe i przydzielił im określone zadania 
związane z konkretną sytuacją wizerunko-
wą. Każda grupa prezentowała swoją pracę 
w ramach ćwiczeń medialnych, co było na 
bieżąco omawiane i konsultowane. - Nasi 
uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi 
specjaliści public relations, zdobyli wiele 
nowych wiadomości i umiejętności, do-
skonale bawiąc się w czasie tej niecodzien-
nej nauki - dodaje Fidecka.  (k)

Miłośnicy biegania z Kras-
negostawu wzięli udział w 
dwóch maratonach - lubelskim 
i praskim.

8 maja odbył się IV Maraton Lubelski. To 
bieg przez niektórych nazywany najtrudniej-
szy biegiem górskim rozgrywany w mieście. 
W zawodach wzięli udział biegacze ze Sto-
warzyszenia Krasnystaw Biega. Debiutujący 
Bartłomiej Maciąg uzyskał czas 3 godz. 38 
min. i 4 sek. W Maratonie Lubelskim ponad-
to startowali: Ewa Furmanik, która z wyni-
kiem 3 godz. 36 min. i 58 sek., zajęła piąte 

miejsce w kat. open kobiet oraz Grzegorz 
Rycyk (4 godz. 11 min. i 46 sek.), Zbigniew 
Oleszczuk (4 godz. 11 min. i 47 sek.) oraz 
Kazimierz Sysa (4 godz. 46 min. i 36 sek.). 
W tym samym dniu w czeskiej Pradze odbył 
się Volkswagen Prague Maraton 2016. To 
jeden z prestiżowych maratonów rozgry-
wanych w Europie. Startuje w nim światowa 
czołówka biegaczy. Nie mogło tam zabrak-
nąć przedstawicieli krasnostawskiego klu-
bu. Ireneusz Hawryluk zajął 937 miejsce w 
kategorii open z czasem 3 godz. 32 min. i 
24 sek., a Paweł Ruszniak - 1019 miejsce z 
czasem 3 godz. 35 min. i 16 sek.  (k)

21 maja w Krasnostawskim 
Domu Kultury rozpocznie się 
show lubelskiego kabaretu 
Smile. Komicy przyjadą ze 
swoim nowym programem „To 
Ci tłumaczę!”.

Kabaret Smile, dziś jeden z najpopular-
niejszych w Polsce, powstał w Lublinie w 
2003 r. Tworzą go: Andrzej Mierzejewski, 
Paweł Szwajgier i Michał Kincel. Pierwsze 
ważne wyróżnienie Smile otrzymał na Prze-
glądzie Kabaretów Amatorskich (PAKA) w 
Krakowie w 2006 r. (trzecie miejsce), dwa 
lata później z tego samego konkursu wrócił 
z nagrodą publiczności. W 2010 r. lubelska 
grupa wywalczyła nagrodę publiczności 
i tytuł DeBeściaka na Dąbrowskiej Ście-

mie Kabaretowej, a w 2011 r. triumfowała 
na Ryjku, gdzie zajęła pierwsze miejsce i 
również wywalczyła nagrodę publiczności. 
„Preferujemy skecze obyczajowe, bazujące 
na humorze sytuacyjnym oraz na charakte-
rystycznych postaciach. Lubimy bawić się 
formą. Szukamy absurdów życia codzien-
nego i przenosimy je na scenę. Uwielbiamy 
śpiewać, jeden z nas nawet potrafi, dlatego 
też naszą silną stroną jest piosenka kaba-
retowa. Unikamy humoru politycznego, bo 
po co parodiować komedię” - piszą o sobie 
na stronie internetowej komicy. Do najsłyn-
niejszych skeczy Smile’a należą: „Uczel-
nia”, „Marylin Manson”, „Dom kultury”, 
„Pan Stanisław, kierowca tira”, czy „Bitwa 
pod Grunwaldem”. Kabaret Smile wystąpi 
w KDK 21 maja (sobota) o 16.00.  (k)

Śladami Stanisława Bojarczuka

KRASNYSTAW

Pobiegli, by uczcić Konstytucję

Uczyli się kształtowania 
wizerunku

Smile rozśmieszy 
w Krasnymstawie

Krasnostawianie  
w maratonach 
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Uczniowie ZS nr 5 w Krasnymstawie 
uczcili 225. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Montaż słowno-muzyczny 
przygotowała klasa V. Chór szkolny za-
prezentował dawne i współczesne pieśni 

poświęcone ojczyźnie. Podczas akademii 
miała również miejsce uroczysta ceremo-
nia przekazania Sztandaru Szkoły. Chorąży 
oraz przyboczne przekazali sztandar ZS nr 
5 młodszym uczniom.  (k)

W krasnostawskim szpitalu 
przeprowadzono akcję „Czy-
ste Ręce”. Przedsięwzięcie to 
odbywa się z inicjatywy firmy 
Healthcare i ma na celu uświa-
domienie znaczenia i edukację 
w zakresie poprawnej higieny 
dłoni. 

- To już trzecia edycja akcji Czyste Ręce 
i my po raz trzeci bierzemy w niej udział - 
mówi Teresa Borys - naczelna pielęgniar-
ka w krasnostawskim szpitalu. - Chcemy 
uświadamiać przede wszystkim pacjentów, 
ale również osoby odwiedzające chorych. 
W każdym oddziale, w każdej sali chorych, 
a także przy wyjściu z budynku szpitala 
znajdują się dozowniki z płynem dezynfe-
kującym. Zachęcamy do częstego z nich 
korzystania - dodaje. Ręce są najczęściej 
wykorzystywanym i zarazem najbardziej 
precyzyjnym „narzędziem” w praktyce me-

Maciej Sypetkowski z klasy III 
„a” został tegorocznym laure-
atem nagrody im. Jana i Heleny 
Steftleben, najważniejszego 
wyróżnienia przyznawanego 
uczniom I LO w Krasnymsta-
wie.

Maciej Sypetkowski, uczeń klasy III A o 
profilu matematyczno-przyrodniczym, ma 
wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,38. 
Jest m.in. finalistą (z wyróżnieniem) XXI 
olimpiady informatycznej, zajął pierwsze 
miejsce w XXIII olimpiadzie informatycz-
nej, jest uczestnikiem II etapu LXV i LXVII 
olimpiady matematycznej, zdobywcą 
trzeciego miejsca konkursu logicznego 
oraz drugiego w IV konkursie logicznym 
organizowanym przez Katedrę Logiki KUL 
w Lublinie, finalistą X konkursu z fizyki 
„Rok przed Maturą”, zdobył też wyróż-
nienie w międzynarodowym konkursie 
matematycznym „Kangur 2015”. Maciej 

Grypy taneczne z Krasnostaw-
skiego Domu Kultury przywio-
zły kilka medali z turnieju tańca 
hip hop i freestyle, jaki odbył 
się w Jastkowie. 

Tancerze KDK zaprezentowali się w 
różnych stylach i kategoriach wiekowych. 

Wszystkie formacje wypadły świetnie. 
Zespoły prowadzone przez Izabelę Ćwir 
zdobyły aż trzy pierwsze miejsca (Adri-
sio, Twine, Fleksi) i jedno trzecie (Nexus). 
Zespół Logo Dance prowadzony przez 
Paulinę Bożko zajął pierwsze miejsce w 
debiutach, a grupy kierowane przez Żane-
tę Poźniak wywalczyły: pierwsze miejsce 

- najmłodsza grupa z KDK Pink Soul’s, 
drugie - Żan-Tan w debiutach oraz trze-
cie - Black Soul’s w najstarszej kategorii 
wiekowej. Wszystkie zespoły taneczne z 
KDK zaprezentują się w Krasnymstawie 19 
czerwca podczas imprezy Powitanie Lata, 
organizowanego w ramach Dni Krasnego-
stawu 2016.  (k)

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Stanisława So-
kołowskiego w Zakręciu rozpoczęli warsztaty w 
ramach „Szkoły Dialogu” - programu edukacyj-
nego fundacji Forum Dialogu. Podobne zajęcia 
odbyły się dotychczas w ponad 250 szkołach w 
około 165 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego 
celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej 
obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, 
kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przeko-

naniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania 
barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł Szkoły 
Dialogu. Podczas czterech warsztatów uczniowie z Zakręcia po-
znają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, 
a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru 
upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z 
Krasnegostawu. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom mia-
sta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weź-
mie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na 
początku marca 2017 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w 
Warszawie.  (kg)

Spory sukces krasnostawskiej 
piłki dziecięcej. Jedynka Kras-
nystaw pod wodzą Tomasza 
Iwana zajęła trzecie miejsce 
w finale krajowym turnieju „Z 
Podwórka na Stadion o puchar 
Tymbarku” w kat. U10.

W dniach 29 kwietnia-2 maja w Warsza-
wie odbyły się finały krajowe turnieju „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Impreza rozpoczęła się od losowania 
grup, którego dokonali: prezes PZPN Zbi-
gniew Boniek, były selekcjoner reprezen-
tacji Polski Stefan Majewski, były piłkarz 
Roman Kosecki oraz prezes firmy Tym-
bark i trenerzy młodzieżowych reprezen-
tacji Polski. Ceremonię losowania zwień-
czył koncert znanej wokalistki Margaret. 
Jedynce Krasnystaw, zwycięscy turnieju 
wojewódzkiego w kat. do lat 10, przypa-
dło grać w grupie B z reprezentantami 
województwa pomorskiego, śląskiego 
oraz podlaskiego. Pierwszy mecz Jedyn-
ka rozegrała na Agrykoli z AMP Tiki Taka 
(województwo śląskie). Po bramkach Fili-
pa Szkody i Macieja Buka krasnostawianie 
wygrali 2:1. Następne dwa mecze grupo-
we rozgrywane były na boiskach bocznych 

Legii Warszawa. Mecz z SP 19 Białystok 
(woj. podlaskie) także zakończył się zwy-
cięstwem Jedynki 2:0 (po bramkach Jaku-
ba Kukulskiego oraz Mikołaja Kędziery). 
Mimo przegranego meczu z UKS Olimpij-
czyk Kwakowo (woj. pomorskie) drużyna 
z Krasnegostawu awansowała do kolejnej 
rundy turnieju. W ćwierćfinale na boisku 
Agrykoli Jedynka zmierzyła się z UKS GOL 
Brodnica (woj. pomorskie). Po remisie 2:2 
(gole: Maciej Buk, J. Kukulski) w podsta-
wowym czasie gry o awansie decydowały 
rzuty karne gdzie wspaniałą interwencją 
popisał się Szymon Dubaj. W półfinale Je-
dynka przegrała wprawdzie z drużyną FA 
Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 2:4 ( 
M. Kędziera, Maciej Jabłoński), ale za to 
bez większych problemów wygrała mecz 
o trzecie miejsce z UKS UL 2 (woj. mało-
polskie) – bramki: J. Kukulski, M. Buk, M. 
Kędziera oraz M. Jabłoński.

Skład brązowej ekipy Jedynki Krasny-
staw - Szymon Dubaj, Maciej Ciepłowski, 
Marcel Moniakowski, Bartosz Czochrow-
ski, Paweł Bąk, Mateusz Żukowski, Ma-
ciej Jabłoński, Filip Szkoda, Mikołaj 
Kędziera, Maciej Buk, Maciej Jabłoński, 
Jakub Kukulski. Drużyna trenuje pod 
okiem Tomasza Iwana.  (kg)

ZAKRĘCIE
Poznają historię krasnostawskich Żydów

Zespoły taneczne KDK na podium

KRASNYSTAW. Ciekawa akcja w szpitalu

Czyste ręce, zdrowe ciało
dycznej. - Stanowią one jednocześnie głów-
ne źródło zakażenia - zauważa Sławomir 
Kamiński, rzecznik powiatu krasnostaw-
skiego. - Blisko 70 procent odnotowanych 
przypadków zakażeń jest spowodowanych 
niedostateczną higieną rąk - podkreśla. 
Podczas akcji pielęgniarki wraz z przed-
stawicielami firmy Heathcare zachęcali za-
równo pacjentów, jak i osoby odwiedzające 
chorych do mycia rąk. Pacjentów instruo-

wano również, żeby nie obawiali się zwracać 
uwagi lekarzom i pielęgniarkom, że personel 
szpitala powinien zdezynfekować dłonie za-
nim zbliży się do chorego. - Najwierniejszy-
mi odbiorcami akcji były oczywiście dzieci, 
które bardzo chętnie myły ręce i sprawdzały 
ich czystość pod specjalnym urządzeniem, 
za co otrzymywały upominki i książeczki. 
Natomiast dorośli otrzymywali stosowne 
certyfikaty - podsumowuje Kamiński.  (kg)

KRASNYSTAW

Nagroda dla wybitnego ucznia I LO 
przyznana

jest też uczniem PSM w Krasnymstawie, 
w tym roku kończy szkołę średnią, jest w 
klasie dyplomowej klarnetu. - Gra także 
na fortepianie. Spełnia się w orkiestrze 
szkolnej i zespole Jazz Combo. Zespól ten 
zajął pierwsze miejsce w szóstym makro-
regionalnym konkursie Szkół Muzycznych, 
który odbył się w Tomaszowie Lubelskim, 
oraz drugie w Ogólnopolskim Konkursie 
XI Hanza Jazz Festiwal w Koszalinie - in-
formuje Andrzej Skiba, wychowawca Ma-
cieja. Laureat nagrody im. Jana i Heleny 
Steftleben jest także członkiem kapeli 

folkowo-podwórkowej „Uroczysko” działa-
jącej przy KDK w Krasnymstawie. Zespół 
występuje podczas lokalnych uroczystości 
np.: Święta Działaczy i Pracowników Kul-
tury, Pożegnanie lata na Rynku Miejskim, 
Chmielaki Krasnostawskie, Przegląd Ze-
społów Kolędujących. Zespół z sukcesami 
reprezentuje Krasnystaw na festiwalach 
i konkursach w regionie. - Maciej Sypet-
kowski z wielką pasją realizuje swoje za-
interesowania naukowe i muzyczne. Z całą 
pewnością zasługuje na to szczególne wy-
różnienie - podsumowuje Skiba.  (kg)

Piłkarze Jedynki  
trzeci w Polsce!

Piątka pamięta  
o Konstytucji
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Krajobraz za oknem przypo-
mina nam, że czas nie tylko 
na wiosenne spacery, ale też 
na szorowanie, pucowanie, se-
gregowanie… Jednym słowem 
– wiosenne porządki. Brzmi 
strasznie? Niekoniecznie! 
Razem ze sklepem Enercert 
przygotowaliśmy cykl „Na 
wysoki połysk”. Co tydzień 
przekazywać będziemy kolej-
ne porady i wskażemy nieza-
stąpione środki, które pomogą 
w walce z bałaganem. W tym 
tygodniu bierzemy się za szy-
by i lustra!

Nic tak nie wyprowadza z równowagi, 
jak widok smug na świeżo umytych ok-
nach. Jak im zapobiegać? I jak utrzymać 
czystość na dłużej niż tylko do pierwsze-
go deszczu? Sklep Enercert proponuje 
skorzystać z profesjonalnych preparatów.

Mediclean Mc 220 Glass Clean to 
środek do mycia szyb, luster oraz innych 
powierzchni szklanych, takich jak witry-
ny sklepowe czy lady chłodnicze. Dzięki 
zawartości alkoholu szybko wysycha i 
skutecznie myje bez pozostawiania smug. 
Do tego pozostawia przyjemny zapach, 
a pompka samospieniająca ułatwia apli-
kację. Powłoka ochronna zabezpiecza 
umytą powierzchnię przed osadzaniem 
się brudu.

Buzil - G522 Profiglass to preparat do 
codziennej pielęgnacji nawierzchni takich 
jak lustra, szkło, okna, ramy, tworzywo 
sztuczne i szyby samochodowe. Szybko 
wysycha, nie pozostawia smug i posiada 
efekt anti-soiling, który zapobiega po-
nownemu osadzaniu się brudu. Środek 
bez problemu radzi sobie także z tłusty-
mi zabrudzeniami, a praktyczna nasadka 
spryskująca umożliwia zastosowanie 
punktowe.

Tenzi Top Glass GT to preparat do my-
cia szyb, lusterek oraz innych powierzchni 
szklanych w pomieszczeniach oraz samo-
chodach. Preparat nie pozostawia smug i 
zacieków, gwarantuje doskonałą przejrzy-
stość, nabłyszcza oraz pozostawia przy-
jemny świeży zapach.

Sklep Enercert mieści się przy ul. Mi-
ckiewicza 41 w Chełmie.

Wielkie, wiosenne sprzątanie! Część trzecia – szyby i lustra

Na wysoki połysk

Konkurs piękności, w którym 
waga, wzrost i wiek nie mają 
znaczenia. Urszula Bydlińska  
z powiatu chełmskiego i Karoli-
na Kubik z Włodawy walczą o ty-
tuł najpiękniejszej w wyborach 
miss na wózku inwalidzkim.

Mimo niepełnosprawności, chwyta z ży-
cia to, co najlepsze. - Gdy dużo się dzieje 
wokół, jestem w swoim żywiole. Aktywnie 
uczestniczę w życiu mojej gminy i parafii. 
Ponadto pracuję, sprzątam, gotuję. W wol-
nych chwilach maluję, czytam i … ciągle 
szukam nowych wrażeń - mówi Urszula 
Bydlińska z gminy Siedliszcze, która bie-
rze udział w eliminacjach Miss Polski na 
wózku. To wyjątkowy konkurs, w którym 

liczy się nie tylko ładna buzia. - Każda z nas 
ma coś w sobie, co można podkreślić, by 
poczuć się piękną. I to właśnie chcę poka-
zać - przekonuje Urszula.

Karolina Kubik jest rodowitą włoda-
wianką. O sobie mówi, że jest osobą bar-
dzo ambitną, wrażliwą na potrzeby innych 
ludzi, lubiącą aktywny tryb życia. - Chętnie 
podejmuję nowe działania oraz zawieram 
znajomości. W weekendy współpracuję z 
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR w Lub-
linie współprowadząc zajęcia dla dzieci po-
ruszających się na wózkach - mówi kandy-
datka na miss. - O konkursie dowiedziałam 
się z facebooka i postanowiłam spróbować 
swoich sił. Chcę w ten sposób zmienić wi-
zerunek osób niepełnosprawnych i złamać 
mentalne bariery nas dzielące 

Organizatorem konkursu jest Funda-
cja Jedyna Taka, na co dzień zajmująca 
się zmianą postrzegania osób niepełno-
sprawnych. Swymi poczynaniami organi-
zacja chce pokazać, że są to osoby zarad-
ne, odważne i piękne. Stąd też zrodził się 
pomysł na wybory Miss Polski na wózku. 
Zgodnie z regulaminem do ścisłego fina-
łu konkursu zakwalifikuje się dwanaście 
pań, a dwie z nich dostaną się do niego 
automatycznie zdobywając najwięcej gło-
sów w trwającym do końca maja głoso-
waniu. Głosy na reprezentantki naszego 
regionu można oddawać wysyłać sms o 
treści TC.JEDYNA.3 (Urszula Bydlińska) 
lub TC.JEDYNA.18 (Karolina Kubik) na 
numer 72068 lub na stronie www.jedyna-
taka.pl.  (mg)

W  p o w i e c i e  c h e ł m s k i m  
z roku na rok rośnie liczba 
niezaszczepionych dzieci. Jest 
ich dwadzieścia dwoje, z czego 
połowa to mieszkańcy Chełma. 
Rodzice którzy, mimo progra-
mu obowiązkowych szczepień 
ochronnych, podjęli decyzję o 
tym, aby nie szczepić swoich 
pociech, dostali wezwania do 
zapłaty grzywien w wysoko-
ści pięciuset złotych. Prawie 
wszyscy napisali w tej sprawie 
odwołania.

- Lekarze rodzinni tłumaczą rodzicom, 
dlaczego warto szczepić dzieci, ale jeśli 
mimo to rodzice uchylają się od tej powin-
ności, przychodnie zgłaszają nam takie 
przypadki - mówi Grażyna Rejter, dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Chełmie. - Interweniujemy, 
wysyłamy upomnienia i ostatecznie do wo-
jewódzkiego inspektora sanitarnego, który 
nakłada grzywnę na rodziców, którzy nie 
szczepią dziecka. Przeświadczenie o tym, 
że szczepienia mogą wyrządzać szkody, 
nie ma żadnych podstaw naukowych. 
Tacy rodzice przeczytali jakieś nierzetelne 
artykuły w internecie i kierują się pseudo-
modą. Może wynika to z tego, że nie widzą 
namacalnych dowodów na skuteczność 
szczepionek. W latach 50. można było zo-
baczyć na ulicach mnóstwo kalekich dzieci 
- to były powikłania po chorobie Heinego-
Medina. Wtedy nie było jeszcze obowiąz-
kowych szczepień, dzięki którym dziś ta-
kie sytuacje zostały wyeliminowane. Jeśli 
jednak odwrócimy obecne trendy, może-
my szybko powrócić do stanu sprzed lat. 
Nieszczepienie dzieci jest egoistyczne ze 
strony rodziców. Mówią, że kochają swoje 
pociechy, ale tak naprawdę wyrządzają im 
krzywdę. Do tego narażają innych. 

- Rodzice, którym wystawiono grzywny, 
uważają, że to próba ograniczenia ich praw 

i wolności albo, że nie ma podstaw praw-
nych, aby wyciągać wobec nich tego typu 
konsekwencje - mówi Elżbieta Kuryk, kie-
rownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicz-
nego chełmskiego sanepidu. - To niepraw-
da, bo podstawą prawną są m.in. ustawa o 
chorobach zakaźnych oraz rozporządzenie 
ministra zdrowia w sprawie obowiązko-
wych szczepień ochronnych. Najczęściej 
rodzice, którzy nie chcą szczepić swoich 
dzieci, boją się niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Mogą się zdarzyć łagod-
ne skutki typu zaczerwienienie, gorączka, 
ale ja w całej swej pracy zawodowej nie 
spotkałam się z żadnymi poważniejszymi 
przypadkami, wymagającymi na przykład 
hospitalizacji. Z kolei skutki zachorowania 
na choroby zakaźne mogą być tragiczne w 
skutkach. Wiele lat temu był u nas przypa-
dek dwóch małych dziewczynek, które nie 
były zaszczepione na odrę. Zachorowały i 
w konsekwencji wdały się poważne powi-
kłania w postaci ostrego stwardniającego 
zapalenia mózgu. To tragiczne w skutkach. 
To jeden z wielu przykładów powikłań cho-
rób zakaźnych, na które może zachorować 
dziecko niezaszczepione. Nie wolno świa-
domie narażać dziecka na powikłania. 

Mariusz Cios, kierownik NZOZ Prof-
Med w Chełmie, zapewnia, że nie ma żad-
nych przeciwwskazań do szczepień. 

- Gdy tylko zauważymy, że rodzice 
spóźniają się z przywiezieniem dziecka na 
szczepienie, kontaktujemy się z nimi i przy-
pominamy o tym - mówi M. Cios. - Lekarze 
rodzinni i pielęgniarki przekazują rzetelne 
informacje na temat szczepień. Nie można 
wierzyć we wszystko, co się przeczyta w 
Internecie, bo przecież nie wiadomo, jakie 
intencje przyświecają komuś, kto to pisze. 
Gdyby szczepienia były szkodliwe, konkret-
na partia zostałaby po prostu wycofana. 
Przed wojną, gdy nie było obowiązkowych 
szczepień, zdarzało się z powodu różnych 
powikłań z dziesięciorga rodzeństwa prze-
żywało jedynie dwoje.  (mo) 

Kary za nieszczepienie Ula i Karolina walczą o tytuł najpiękniejszej

Jedyne takie miss. Głosuj!

Karolina 
Kubik

Urszula 
Bydlińska
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lnianym, malarstwo na porcelanie, deco-
upage, filcowanie form przestrzennych, 
nunofilc - to tylko nieliczne z technik jakie 
wykorzystywali uczestnicy pracowni pla-
stycznej „Color Wheel” Młodzieżowego 
Domu Kultury przygotowując najnowszą 
wystawę. 

Efekty ich starań można oglądać do 1 
czerwca „Galerii na Górce” do 1 czerwca 
br.

Cyrk Hrynek

14 maja sala teatralna Młodzieżowe-
go Domu Kultury otworzy swe podwoje 
dla małych i dużych miłośników teatru 
lalek. Tego dnia dwukrotnie, o godz. 10  
i 12, obejrzymy spektakl Teatru Nemno pt. 
„Cyrk Hrynek”. Ilość miejsc ograniczona. 
Bezpłatne wejściówki dostępne w Młodzie-
żowym Domu Kultury.

Gwiazdy disco polo  
zjadą do Hanny

W niedzielę, 26 czerwca, błonia nieopo-
dal Hanny (przy drodze do Nowego Hole-
szowa) zapełnią się tłumem fanów muzyki 
disco polo. Wszystko za sprawą Nadbużań-
skiego Festiwalu Piosenki Disco Polo i jego 
gwiazd. A te są naprawdę wielkiego forma-
tu, bo swój udział już zapowiedzieli Zenek 
Martyniuk i jego Akcent, Jorgus, Extasy, 
Kamasutra oraz Never. Zanim na scenę wej-
dą znani disco-polowcy, na deskach odbę-
dzie się finał konkursowej części festiwalu. 
Udział w Debiutach wezmą najlepsi wyko-
nawcy wyłonieni na wcześniejszych cast-
ingach, a ostateczny zwycięzca festiwalu, 
oprócz nagrody, będzie mógł też wystąpić 
z jedną z gwiazd wieczoru. Organizatorzy 
przewidują, że w pierwszą niedzielę waka-
cji do Hanny zjedzie nawet 10 tys. fanów 
muzyki disco polo, co uczyni z festiwalu 
jedną z największych tego typu imprez  
w tej części kraju. Bilety po 20 zł do naby-
cia na stronie www.discodromhanna.pl lub  
w kasach w dniu koncertu.

Monika Kuszyńska  
i Zespół Heaven Up 

Wzorem ubiegłego roku Chełmski Dom 
Kultury zaprasza na Wieczór Chwały, 
koncert odbywający się w dniu Bożego 
Ciała. 26 maja o godz. 19 na skarpie przy 
Chełmskim Domu Kultury zobaczymy ze-
spół Haeven Up oraz wyjątkową osobę: 
Monikę Kuszyńską - wokalistkę zespołu 
Varius Manx, reprezentantkę Polski pod-
czas ubiegłorocznego konkursu piosenki 
Eurowizji. Wstęp wolny!

Powraca Opole 80!

Po raz kolejny Chełmski Dom Kultu-
ry zaprasza na wielki muzyczny show. 
Największe hity opolskiego festiwalu, 
mnóstwo wykonawców, niezwykła sce-
nografia i dużo dobrej zabawy czeka na 
chełmian w piątek 24 czerwca o godz. 
20.30 oraz w niedzielę 26 czerwca  
o godz. 19.00. Wszystko za sprawą 
kolejnych koncertów „Opole 80”, pod-
czas których na scenie zaprezentują się 
chełmscy artyści wcielający się w rolę 
gwiazd muzyki lat osiemdziesiątych. Bi-
lety… rozchodzą się jak świeże bułecz-
ki! Dostępne są w cenie 40 zł w kasach 
ChDK i CFK Zorza oraz na www.chdk.
chelm.pl.

Antysemityzm w Chełmie?
Chełmska Biblioteka Publiczna im. Ma-

rii Pauliny Orsetii oraz Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Lublinie zaprasza-
ją na panel dyskusyjny - Czy w Chełmie  
w okresie międzywojennym panował anty-
semityzm? Poprowadzą go Andrzej Rybak 
z ChBP, Paweł Kiernikowski ze Stowa-
rzyszenia Rocznik Chełmski, Adam Kop-
ciowski z UMCS, Zbigniew Lubaszewski 
z Muzeum Ziemi Chełmskiej, oraz Adam 
Puławski z Instytut Pamięci Narodowej. 
Spotkanie ma charakter otwarty i odbę-
dzie się 20 maja o godz. 16.30 w sali wido-
wiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40.

Color Wheel 
Malarstwo akrylowe na podobraziu 

DziubDziub 
rozdał nagrody

Sztuka tworzona zza krat

Zakład Karny w Chełmie i Chełmska Bi-
blioteka Publiczna zapraszają na otwarcie 
wystawy twórczości osadzonych zorga-
nizowanej w ramach IV Ogólnopolskiego 
Konkursu „Nowe życie starych przed-
miotów”. Więźniowie, którzy przystąpili 
do konkursu, mieli dość trudne zadanie, 
gdyż prace konkursowe, zgodnie z ideą 
upcycling’u, mogły być wykonane do-
wolną techniką, przy doborze dowolnych 
materiałów, jednakże nie mogły zawierać 
materiałów nowych, a tylko z odzysku. 
Wernisaż ich prac odbędzie się 23 maja 
(poniedziałek) o godz. 11 w galerii Nova 
ChBP (ul. Partyzantów 40). Wystawę bę-
dzie można oglądać do 31 maja br.

  Afisz kulturalnyCo, 
gdzie, 
kiedy?

Informacje kulturalne także na stronie 32

Niepowtarzalne tipi, komplet 
pościeli i prezent niespodzian-
ka – już wiemy w czyje ręce 
trafią te niepowtarzalne nagro-
dy przygotowane przez sklep 
DziubDziub!

Sylwia Zakrzewska, właścicielka skle-
pu, miała nie lada orzech do zgryzienia. Na 
konkurs organizowany na łamach Nowego 
Tygodnia wpłynęło mnóstwo kuponów z 
niepowtarzalnymi sloganami promującymi 
jej sklep. Nic dziwnego, bo na autorów naj-
ciekawszych haseł czekały wspaniałe na-
grody. Pierwszą było nietypowe tipi, czyli 
stylowy dziecięcy namiot. – Zimą jest miej-
scem zabaw i wspaniałą ozdobą dziecięce-
go pokoju. Latem można go rozkładać na 
trawie, plaży lub tarasie, aby maluch mógł 
schronić się przed słońcem – mówi Sylwia. 
Tę nagrodę otrzymuje Justyna Sarzyńska, 
która wymyśliła hasło – Dziecięce marze-
nia w DziuDziub do spełnienia!

Drugie miejsce zajmuje Adrianna Dzimi-
ra ze sloganem – Jeśli w ciąży twoja luba, 
wskocz po wszystko do DziubDziuba! Dla 
niej przygotowano komplet: koc i poduszkę. 
A trzecią nagrodę niespodziankę otrzymuje 

Elżbieta Drozd, która, wymyślając hasło 
postawiła na prostotę, a to w marketingu 
nie lada sztuka. Zaproponowała hasło: 
– Handmade w DziubDziubie – to lubię!

Wszystkich zwycięzców po odbiór na-
gród zapraszamy do sklepu DziubDziub 
przy ul. Ogrodowej 39 (nowy szary budy-
nek przy skrzyżowaniu z al. I Armii Kra-
jowej). Otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w godz. od 10 do 17, a w soboty do 
godz. 14.  (mg)

Jej życie przypomina bajkę o Kopciusz-
ku... Była sobie piękna i delikatna jak 
porcelana dziewczyna. Żyła biednie w su-
terenie przy warszawskiej Tamce z matką i 
siostrą. Matka oddała ją do domu dziecka. 
Mimo przeciwności losu, młoda i piękna 
blondynka dostaje się do szkoły teatral-
nej. W ekspresowym tempie staje się jed-
ną z najzdolniejszych i najbardziej uwiel-
bianych przez publiczność i reżyserów, 
aktorką. I nagle, u szczytu popularności, 
zostaje zmuszona do opuszczenia PRL i 
emigracji do Nowego Jorku. I to właściwie 
jest koniec bajki i początek tragedii. Cho-
ciaż, przecież jak w bajce, mogło przecież 
być zupełnie odwrotnie…

Pełnometrażowy, biograficzny film 
dokumentalny o Elżbiecie Czyżewskiej w 
DKF Rewers już w czwartek, 19 maja o 
godz. 18.00. Zapraszamy, bo bilety tanie, 
a atmosfera wspaniała!
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POD PATRONATEM „NOWEGO TYGODNIA”
11-12 czerwca Piknik LOTNICZE DEPUŁTYCZE

To będzie event lotniczy z 
prawdziwego zdarzenia. Dzie-
siątki samolotów, podniebne 
akrobacje i inscenizacja bitwy 
lotniczej - to tylko nieliczne z 
atrakcji, jakie czekają na cheł-
mian na czerwcowym pikniku 
w Depułtyczach. Już za kilka 
dni rusza sprzedaż biletów.

- Największą atrakcją będą z całą pew-
nością wojskowe samoloty historyczne 
pamiętające jeszcze czasy II wojny świato-
wej. Wśród nich znajdą się takie maszyny 
jak amerykański Boeing Stearman, Piper 
Cub, Taylorcraft Auster walczący pod Mon-
te Cassino, czy De Havilland Tiger Moth, na 
którym szkolili się polscy piloci w Wielkiej 
Brytanii - wymienia Damian Majsak, pre-
zes firmy Kagero Publishing, która wspól-
nie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodo-
wą w Chełmie przygotowuje piknik z okazji 
piętnastolecia uczelni. 

To jednak nie koniec atrakcji. Dla widzów 
spragnionych mocnych wrażeń organiza-

torzy przygotowali niezwykłe widowisko 
– inscenizację bitwy lotniczej z czasów I 
wojny światowej, w której zostaną użyte 
ładunki pirotechniczne. 

– Dobrą wiadomość mamy także dla mi-
łośników akrobacji lotniczej. Na nasze za-
proszenie pozytywnie odpowiedziała grupa 
akrobacyjna FireBirds oraz Marek Choim, 
który wystąpi solo w znakomitym pokazie 
akrobacji wyższego pilotażu na samolocie 
Extra 330 SC. Nad głowami uczestników 
pikniku przeszywać powietrze będą także 
odrzutowce z Zespołu Akrobacyjnego Bia-
ło-Czerwone Iskry – mówi Majsak.

Oprócz tego w dniach 11-12 czerwca do 
Depułtycz zawita także wesołe miasteczko. 
Pojawią się też wystawy starych samocho-
dów oraz motocykli Harley i Indiana. Nie 
obędzie się też bez dobrej muzyki i pysznej 
kuchni regionalnej.

Cena biletu w przedsprzedaży została 
ustalona na 15 zł. Bilety będzie można na-
być także w czasie trwania imprezy. Szcze-
gółowe informacje na stronie internetowej 
lotniczedepultycze.pl.  (mg)

W DKF dokument o aktorce

Asy przestworzy
nad Depułtyczami
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Podziel się 
swoją radością. 
Przynieś zdjęcie 

do Nowego 
Tygodnia.

Maluchy tygodnia

Powiedzieli sobie TAK

Pokusa szykuje kolejną atrak-
cję dla milusińskich. Tym ra-
zem zaprasza na dni otwarte 
swojej galerii, podczas któ-
rych na pewno żaden maluch 
nie będzie się nudził. Atrakcji 
zaplanowano co nie miara!

Dni otwarte Pokusy potrwają aż dwa 
dni. Galeria zaprasza w piątek i  sobotę 
(27-28 maja) w godz. od 9 do 17. – To 
będzie impreza, podczas której uśmiech 
z twarzy dzieci nie będzie schodził nawet 
na chwilę – przekonuje Emil Pielecki, 
kierownik galerii. – Przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji. Na dworze, wspól-
nie z firmą LKS Dywizjon, rozstawimy 
dmuchany zamek i basen z piłeczkami. 
Małym miłośnikom szybkiej jazdy pro-

Maluchu, nie może cię tam zabraknąć!

Zabawa na całego

Błażej, ur. 5.05, 2750g, An-
gelika i Krzysztof Krzysiak, 
Żulin

Jagoda, ur. 8.04, 3280g, 
Katarzyna i Grzegorz Monia-
kowscy z Rejowca Fabr.

Lena, 2500g, ur. 04.05., 
Karolina i Ar tur Słomka, 
Ruda-Huta 

Marcelina Róża, 3400g, 
ur. 08.05., Monika i Marcin 
Ćwir, Chełm 

Milan, 3100g, ur. 07.05., 
Katarzyna i Paweł, Chełm

Ignaś, 3660g, ur. 06.05., 
Ewa i Grzegorz, Chełm 

Wiktora, 2480g, ur. 08.05., 
Kamil i Natalia, Chełm 

Anna, 3300g, ur. 04.05., 
Piotr i Sylwia Gajuk, Chełm

Marta Kronyluk i Radosław Bierzanowski pobrali się 30 kwietnia w 
Bazylice NNMP w Chełmie

Patrycja Lenc i Grzegorz Fisz pobrali się 7 maja 2016 r. w USC  
w Chełmie

ponujemy wyścigi zdalnie sterowanymi 
samochodami Carrera na ogromnym 
torze, oraz rywalizacje jeździkami Little 
Tickes. Przed sklepem pojawi się także 
ogromna plansza do gry Osadnicy – wy-
mienia Pielecki.

Na miejscu pojawią się też animato-
rzy, którzy przez całe dwa dni propono-
wać będą dzieciom przeróżne zabawy i 

konkursy. Podczas dni otwartych zapre-
zentują się także najlepsze światowe fir-
my zabawkarskie. Swój udział potwier-
dziły już: Hasbro, Mattel, Libra, Simba, 
Goliath, Zielona sowa, Granna, Egmont, 
Tactic, Little tikes, Carrera, Hapee, Ma-
rioinex, Dante, Trefl, czy Epee.

Galeria Pokusa mieści się przy ul. 
Okszowskiej 39 w Chełmie.  (mg)

Magdalena i Kamil pobrali się 28 marca 2016 r. w kościele Rozesłania Św. 
Apostołów w Chełmie

Wyprawkę wygrała:
Elżbieta Kisiel  z Chełma Po odbiór zapraszamy na ul. Okszowską 39 
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Jakie opony cieszą się naj-
większą popularnością? Na to 
pytanie odpowiemy wspólnie 
z firmą „Baza” - Opon Serwis, 
która przez okres 25 lat dzia-
łalności wyspecjalizowała się 
w szeroko pojętych usługach 
wulkanizacyjnych, oferując 
fachowe doradztwo przy do-
borze ogumienia, a tym samym 
zdobywając szerokie grono 
stałych klientów.

Z doświadczeń serwisantów wynika, że 
wielu kierowców przy wyborze opon do 
swojego samochodu kieruje się renomą 
danego producenta. W czołówce najpopu-
larniejszych, a zarazem najczęściej sprze-
dawanych marek utrzymują się: Michelin, 
Goodyear czy Continental. Jednakże w 
ostatnich kilku latach na rynku oponiar-
skim zaszły nieodwracalne zmiany, poja-
wiły się dziesiątki nowych marek. Wiele z 
nich nie szczędzi nakładów finansowych, 
aby dorównać renomowanym producen-
tom. Dlatego też „Baza” Opon Serwis 
swoją ofertę poszerzyła o opony Imperial, 
które cieszą się coraz większym zainte-
resowaniem na popularnych portalach 
oponiarskich. Produkt stworzony przez 

belgijską firmę Deldo, jednego z czoło-
wych dostawców opon w Europie, cha-
rakteryzuje się wyjątkową przyczepnością 
na mokrej nawierzchni, krótką drogą ha-
mowania, niskimi oporami toczenia oraz 
wysokimi przebiegami. Aby zwrócić uwa-
gę na „nowość”, którą cechuje korzystny 
stosunek ceny do jakości, firma „Baza” 
Opon Serwis promuje „oponę tygodnia” w 
wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Aby być na 
bieżąco z ofertami promocyjnymi warto 
śledzić aktualności na facebooku lub przy 
okazji codziennych zakupów w hipermar-

ketach Tesco i Kaufland odwiedzić stoisko 
firmowe „Bazy”. Od wielu lat dużym zain-
teresowaniem cieszą się opony General 
Tire, które stały się marką premium firmy 
„Baza” Opon Serwis. Właścicielem marki 
jest niemiecki koncern Continental - je-
den z największych producentów opon na 
świecie. General Tire zostały stworzone do 
pokonywania długich przebiegów, a dzięki 
sprawdzonym parametrom zapewniają 
wysoki komfort podróżowania. Należy 
podkreślić, że niesłabnącą popularnością 
nadal cieszą się opony bieżnikowane.

Niekoniecznie 
z górnej  
półki

Honda Jazz 
1,3 102 KM

Nadwozie i wnętrze
Nadwozie małej Hondy jest bardzo ładne 

i auto przyciąga wzrok. To zasługa cha-
rakterystycznego przodu, przetłoczeń na 
drzwiach i ładnych alufeg. W środku kie-
rowca i komplet pasażerów mają naprawdę 
dużą ilość miejsca. Wnętrze jest bardzo 
przestronne, a wrażenie przestrzeni potę-
gują duże powierzchnie okien, dzięki którym 
mamy świetną widoczność do przodu i na 
boki, choć już w cofaniu przeszkadzają sze-
rokie tylne słupki i mała szyba. Wykończe-
nie wnętrza jest typowe dla Hondy - wszyst-
ko znajduje się na swoim miejscu, deskę 
zbudowano z wysokiej jakości materiałów, 
a przełączniki znajdują się w intuicyjnych 
miejscach. Jazzem mogą podróżować spo-
kojnie cztery dorosłe osoby. Jeżeli chcemy 
przewieźć spory bagaż, pomoże nam w tym 
kanapa, której oparcie po złożeniu zmienia 
się w płaską podłogę bagażnika. Honda ofe-
ruje nam również system składania tylnej 
kanapy, po złożeniu której możemy prze-
wieźć całkiem duże przedmioty.

Silnik i skrzynia biegów
Hondę Jazz napędza benzynowa jed-

nostka o pojemności 1,3 litra, do której 
można skonfigurować skrzynię tradycyjną 
lub bezstopniową przekładnię CVT. My 
mieliśmy do dyspozycji „manuala”, który 
w połączeniu ze 102-konnym silnikiem 
całkiem sprawnie radzi sobie z tym autem. 
Oczywiście nie jest to demon prędkości, 
bo do setki rozpędza się w nieco ponad 11 
s i może jechać z maksymalną prędkością 
190 km/h, ale takie parametry zespołu 
napędowego są całkowicie wystarczające 
do bezstresowej jazdy. Szczególnie, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że Jazz powinien 
zadowolić się ok. 5 litrami benzyny na każ-
de 100 km.

Zawieszenie i komfort jazdy
Zawieszenie Jazza to jedna z jego naj-

mocniejszych stron. Jest ono bardzo sprę-
żyste i nie przesadnie twarde, co pozwala 
nam na bardzo dynamiczną i bezpieczną 
jazdę po zakrętach. Samochód jest bardzo 

Dla nas Honda Jazz to najlepszy samochód segmen-
tu „B”, którym jedzie się podobnie, o ile nie lepiej, 
niż nie jednym kompaktem. Samochodem można 
przewieźć całą rodzinę i jeszcze trochę bagażu, bo 
jest zaskakująco pojemny i przestronny. Dłuższa 
trasa na pewno nie będzie udręką.

precyzyjny w prowadzeniu i daje kierowcy 
sporo radości podczas jazdy.

Wyposażenie i cena
Honda Jazz „w podstawie” kosztuje 

56 900 zł. Wersja testowa to jeszcze więk-
szy wydatek - trzeba na nią wydać 66 800 
zł. To dużo, ale zwróćmy uwagę na to, że 
jest naprawdę bardzo dobrze wykonana i 
wyposażona. Na jej pokładzie znajdzie-
my m.in. duży centralny wyświetlacz 
ze wszystkimi funkcjami, klimatyzację, 
wspomaganie parkowania, podgrzewane 
przednie fotele czy antenę w kształcie płe-
twy rekina.
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Kupię samochody osobowe, do-
stawcze, gotówka od ręki, wszyst-
kie marki i modele, roczniki 2015-
1950, również do kasacji Chełm, tel. 
505 379 192, 517 362 012 

BMW 520d E60 limuzyna 08r. (lift-
ing 09r.) czarny bezwyp. garaż. 
serwis. bog.wypos. skóra M-Pakiet, 
tel. 602 699 866

Ogłoszenia drobne

Nieruchomości 
Biuro Obsługi Prawnej „VETO” 

Chełm, ul. Lwowska 59 (koło ChSM), 
tel. 82 562 11 46, 609 44 70 80, godz. 900-1700 

www.nieruchomosci-veto.gratka.pl    nieruchomosci-veto_xl@wp.pl      
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

WyBranE ofErty:
1. M-2, 17m2, nowe budownictwo, wspólnota 
mieszkaniowa, 2 piętro, Chełmska Starówka, 
c: 95.000;
2. M-2, 33m2, 1 piętro, wspólnota miesz-
kaniowa, nowe budownictwo, os. Dyrekcja, 
c: 114.000;
3. Mieszkanie w kamienicy bez czynszowej 
34m2 (2 pokoje, kuchnia, ł z wc), 2 piętro, 
Centrum Chełma, c: 78.000;
4. M-2, 34m2, 3 piętro, wspólnota mieszka-
niowa, niskie koszty utrzymania, os. Dyrekcja 
(okolice Gmachu) – wolne, do zamieszkania od 
zaraz, c: 75.000;
5. Mieszkanie typu M-2, w kamienicy 42m2, 1 
piętro, Centrum Chełma, c: 60.000;
6. M-3, 39m2, 4 piętro, widna kuchnia, balkon, 
os. Dyrekcja, c: 118.0000;

7. Mieszkanie w kamienicy bezczynszowej 
42m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka) 2 pietro, 
balkon, Centrum Chełma, c: 85.000;
8. Mieszkanie w tzw. „bloku kolejowym” 
45m2, pokój połączony z kuchnią, dodatkowo 
sypialnia, kominek, lokal po remoncie, w cenie 
całkowite umeblowanie i wyposażenie, os. 
Dyrekcja, c: 120.000;
9. M-3, 45m2, dwa ustawne pokoje, widna 
kuchnia, parter, os. Dyrekcja, c: 128.000;
M-3, 48m2, 3 piętro, wolne. odrębne wejścia do 
pokoi z przedpokoju, widna kuchnia, balkon typu 
loggia, wc oddzielnie, os. Dyrekcja,  c: 118.000;
10. M-3, 49m2, 3 piętro,  meble kuchenne w 
cenie, os. Kościuszki, c: 128.000;
11. M-3, 51,44m2, 4 piętro, do zamieszkania 
od zaraz, os. Kościuszki, c: 137.000;
12. M-3, 51,41m2, 3 piętro, zabudowa kuchni 
w cenie, os. Zachód, c: 156.000;
13. Mieszkanie w kamienicy  M-3 , 52,30m2, 
2 piętro, centralne ogrzewanie miejskie. Lokal 
wolny, do zamieszkania od zaraz. Centrum 
Chełma, doskonała lokalizacja na biura, kance-
larie, c: 135.000;- możliwość wynajmu
14. M-3, 55m2, parter, po remoncie, zabudowa 
kuchni w cenie lokalu, 2 piwnice, garaż blaszak, 
własne c.o., Centrum Chełma, c: 140.000;
15. M-3, 57m2, 1 piętro, po remoncie, meble 
kuchenne w cenie, własne c.o. gazowe, os. 
Dyrekcja, Górna, c: 146.000;
16. M-3, 58m2, parter, komfortowe, wspólnota 
mieszkaniowa, nowe budownictwo, os. Dy-
rekcja, c: 181.000; możliwość zakupu miejsca 
parkingowego.
17. M-4, 49m2, 4 piętro, po remoncie, z wypo-
sażeniem, os. XXX-lecia, c: 160.000;
18. M-4, 49m2, 3 pietro, trzy odrębne po-
koje, widna kuchnia, balkon, os. Dyrekcja, 
c: 140.000;
19. M-4 w kamienicy 57m2, 1 piętro,ogrzewa-
nie lokalu z sieci miejskiej, Centrum Chełma,c: 
150.000; - doskonała lokalizacja na biura, 
kancelarie
20. M-4, 4 piętro, 60m2, meble kuchenne z 
wyposażeniem w cenie lokalu, czyste, zadbane, 
os. Kościuszki, c: 149.000- do neg.
21. M-4, 61m2, 4 piętro, os. Śródmieście, 
c: 160.000;

22. M-4, 61,50m2, 3 piętro, os. Kościuszki, 
c: 160.000;
23. M-4, 62m2, 2 piętro, Centrum Chełma, 
c: 136.000;
24. M-4, 62m2, 3 piętro, os. Kościuszki, ok. 
Carffoura, c: 170.000;
25. M-4, 62m2, 3 piętro. Zabudowa kuchni wraz 
z wyposażeniem w cenie lokalu, balkon typu 
„loggia” osiedle Kościuszki  c: 185.000;
26. M-4, 63m2 (salon połączony z kuchnią 
(pełne wyposażenie aGD i zabudowa kuchenna 
w cenie), dodatkowo 2 sypialnie, łazienka z wc, 
zabudowany przedpokój, os. Śródmieście, 
c: 179.000;
27. M-4, 65m2, 2 piętro, zabudowa kuchni 
w cenie lokalu. Mieszkanie czyste, zadbane 
– do zamieszkania od zaraz,  os. Zachód, 
c: 167.000;
28. M-4, 64m2, 2 piętro, wspólnota mieszka-
niowa, Centrum Chełma, c: 175.000;
29. M-4, 66m2, 3 piętro, po remoncie, ul. 
Wojsławicka, c: 150.000; - do neg
30. Mieszkanie w kamienicy 70m2, 1 piętro, 
po remoncie, ogrzewanie miejskie, Centrum 
Chełma, c: 160.000;
31. M-4, 74m2 1 piętro,  balkon loggia, wolne, 
os. Zachód, c: 188.000;
32. M-5, 61m2, 3 piętro, po remoncie, panele 
i mozaika, wyposażenie w cenie, os. Dyrekcja, 
c: 180.000;
33. M-5, 69m2, 2 piętro, mieszkanie czyste, 
zadbane, balkon loggia, os. Kościuszki, c: 
162.000; możliwa zamiana na M-3
34. M-5, 69m2, 3 piętro, os. Słoneczne, c: 
168.000;

35. M-5, 74m2, 4 piętro, os. Słoneczne, c: 
165.000;
36. Połowa domu mieszkalnego 60m2 (2 duże 
pokoje, kuchnia, łazienka z wc, spiżarnia), 
1 piętro, os. Hrubieszowska, c: 170.000; 
- do neg.
37. Dom w zabudowie szeregowej, piętrowy 
110m2, podpiwniczony na całości. ogrzewanie 
budynku własne węglowe lub z  sieci miejskiej. 
Działka 190m2, zagospodarowana, ogrodzona, 
os. Hrubieszowska, c: 350.000;
38. Dom w zabudowie szeregowej, piętrowy 
165m2, podpiwniczony na całości, po remon-
cie. ogrzewanie budynku  z  sieci miejskiej. 
Działka 255m2, zagospodarowana, ogrodzona, 
os. Hrubieszowska, c: 370.000;
39. Dom 1/2 bliźniaka parterowy drewniany 
50m2 -3 izbowy, działka 2643m2 ogrodzona 
siatką, Chełm, c: 158.500;
40. Dom mieszkalny parterowy murowany o 
pow. 56m2, działka 630m2, budynek gospo-
darczy z garażem pow. 30m2,  Chełm, os. 
rejowiecka, c: 172.000;
41. Dom 1/2 bliźniaka piętrowy 110m2, nowe 
okna, działka 408m2, garaż murowany wolno 
stojący, os. rejowiecka, c: 220.000;
42. Dom 1/2 bliźniaka piętrowy 240m2 ocie-
plony, nowe okna, działka 387m2, ogrzewanie 
MPEC, Centrum Chełma, c: 320.000;
43. Dom 1/2 bliźniaka piętrowy 150m2 ocieplo-
ny, nowe okna, działka 300m2, garaż blaszak, 
doskonała lokalizacja na prowadzenie dział. 
gosp., Centrum Chełma, c: 330.000;
44. Dom 1/2 bliźniaka piętrowy 150m2 ocieplo-
ny, nowe okna, działka ok. 300m2, garaż wolno 
stojący murowany, Chełm, c: 315.000;
45. Dom parterowy, murowany 82m2, działka 
700m2, os. Wołyńska, c: 240.000;
46. Dom wolno stojący piętrowy 145m2 (w 
tym 5 pokoi, kuchnia, łazienka) działka 10 
arów, ogrodzona, zagospodarowana. na działce 
budynek gosp. murowany z garażem 31m2, 
rejowiecka, c:  320.000;
47. Dom wolno stojący parterowy na wysokim 
podpiwniczeniu 100m2, działka 1330m2 
ogrodzona, rok budowy 1995,  os. rejowiecka, 
c: 330.000;
48. Dom wolno stojący piętrowy 120m2, działka 
589m2, os. Dyrekcja, c: 250.000;
49. Dom wolno stojący piętrowy 160m2 po 
generalnym remoncie, podpiwniczenie przy-
stosowane do prowadzenia dział. gosp., działka 
360m2 ogrodzona, os. Litewska, c: 360.000;
50. Dom wolno stojący piętrowy 160m2, działka 
484m2, os. Wołyńska, c: 375.000;
51. Dom wolno stojący piętrowy o pow. 
270m2, działka 423m2 ogrodzona, możliwość 
zamieszkania dwóch rodzin, os. rejowiecka-
Włodawska, c: 430.000;
Dom wolno stojący  piętrowy o pow. 220m2 na 
wysokim podpiwniczeniu (funkcja mieszkalna) 
z odrębną klatka schodową na każdy poziom 
co daje możliwość zamieszkania niezależnie 
dwóch rodzin. Działka 570m2, ogrodzona, 
zagospodarowana, os. rejowiecka- włodawska, 
c: 450.000- do neg.
52. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym 150m2, garaż w bryle budynku, 
działka 1100m2, ogrodzona, dom położony 
w nowej dzielnicy domków jednorodzinnych, 
os. rejowiecka c: 490.000;- możliwa zamiana 
na M-3, M-4,
53. Budynek mieszkalny parterowy z podda-
szem użytkowym 197m2 - możliwość zamiesz-
kania dwóch rodzin – dwa odrębne wejścia do 
budynku, działka 680m2, garaż murowany, os. 
Hrubieszowska, c: 500.000;
54. nowy dom wolno stojący parterowy z 
poddaszem użytkowym 223m2, rok bud. 2004, 
działka 2059m2 c: 546.000;
55. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym 160m2, działka 1000m2 ogrodzo-
na, zagospodarowana, c: 595.000;
56. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym 140m2, garaż w bryle budynku, 
działka 1349m2, zagospodarowana, okolice 
ul. Metalowej, c: 565.000;
57. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym 260m2 komfortowo wykończony, 
działka 2000m2 ogrodzona, zagospodarowana, 
liczne nasadzenia, kryty basen, dzielnica willo-
wa Chełma, c: 1.100.000;
58. Budynek wolno stojący,  w konstrukcji 
metalowej, ocieplony o pow. ok. 50m2 w tym 
sala sprzedażowa, 2 pomieszczenia socjalne, 
działka 200m2, os. Dyrekcja, c: 50.000;
59. Lokal biurowo-usługowy 137m2 (4 pom. 
+ łazienka z wc + dodatkowo wc) 1 piętro, po 
remoncie, c. o. miejskie, Centrum Chełma, 
c: 595.000;

60. Segment użytkowo-mieszkalny w szere-
gowcu 99m2 składający się z III poziomów, 
okna antywłamaniowe, Centrum handlowe, 
Chełm, c: 195.000;

61. Segment piętrowy, użytkowo-mieszkalny 
180m2 (4 poziomy) poddasze do własnej adapta-
cji. nieruchomość położona w centrum Chełma, 
doskonała lokalizacja na inwestycję, c: 310.000;
62. obiekt produkcyjno – handlowo- maga-
zynowy 510m2, działka 8900m2 w części 
utwardzony, dzielnica przemysłowa Chełma, 
c: 1.450.000;
63. Lokal użytkowy  usytuowany w pod-
piwniczeniu o pow. 97m2 (5 pomieszczeń, 
łazienka z wc), os. Zachód, w cenie częściowe 
wyposażenie siłowni, c: 45.000;
64. Lokal użytkowy w podpiwniczeniu  178m2 
przystosowany do prowadzenie działalności 
gastronomicznej, udział w gruncie. Możliwość 
zakupu z pełnym wyposażeniem restauracji 
Centrum Chełma, c: 315.000;
65. Czynny lokal handlowy w ciągłym użytkowa-
niu 83m2 parter, os. Zachód, c: 250.000;
66. Lokal użytkowy 27m2 w podpiwniczeniu,  
okolice Centrum Chełma, c: 29.500;
67. Lokal handlowo- usługowy w piwnicy 
37m2, odrębne wejście, c.o. miejskie, Centrum 
Chełma, c: 99.000;
68. Lokal użytkowy 51m2 parter, os. Dyrekcja, 
c: 138.000;
69. Lokal użytkowy 66m2, parter, szyby 
antywłamaniowe, alarm, Centrum handlowe, 
c: 365.000;
70. Lokal użytkowy 97m2 piwnica (4 po-
mieszcenia, łazienka z wc), w cenie częściowe 
wyposażenie siłowni, kompletna sauna, os. 
Zachód, c: 45.000;
71. Lokal biurowo- usługowy 137m2 (4 
pomieszczenia, wc z łazienką, dodatkowo 
odrębne wc) 1 piętro, po remoncie, pełne 
media (c.o. miejskie). Doskonała lokalizacja na 
biura, kancelarie, Centrum Chełma c: 595.000zł 
- możliwość wynajmu w cenie 3000zł /mc
72. Lokal handlowo - usługowy w nowo 
wybudowanym budynku w podpiwniczeniu 
100m2 (1 pomieszczenie + 2 wc) Centrum 
Chełma, c: 345.000;
73. Lokal użytkowy 130m2, parter, duże 
witryny, os. Słoneczne, c: 350.000;
74. Budynek parterowy, murowany w centrum 
Chełma 400m2, działka 600m2, c: 425.000;
75. Działka budowlana 7920m2 położona 
bezpośrednio przy szosie asfaltowej Chełm 
– Hrubieszów, wykonany i zatwierdzony podział 
na działki po 1000m2, c: 277.000zł – do neg.
76. Działka inwestycyjna (budownictwo jedno-
rodzinne, usługi) o pow. 4000m2 (szer. 30m) 
media miejskie w pasie drogowym, ul. Poleska, 
Chełm, c: 50.000;
77. Działka budowlana 3476m2 z prawem 
zabudowy, ul. Budowlana c; 70zł/m2
78. Działka budowlano-usługowa 3259m2 
okolice ul. rampa Brzeska, c: 55zł/m2;
79. Działka budowlana 3000m2 z możliwością 
podziału, os. Hrubieszowska, c: 215.000;
80. Działka gruntu 2442m2 pod budownictwo 
mieszkaniowe, usługi w bliskiej odległości 
centrum handlowego Kaufland, os. Bazylany, 
c: 25zł /m2 – do neg.
81. Działka bud. 2312m2, przy drodze asfal-
towej, media, ul. trubakowska, c: 90zł/m2- 
możliwość podziału na dwie działki
82. Działka budowlana 1760m2, przy szosie 
asfaltowej, os. Ceramiczna, c: 88.000;
83. Działki budowlane od 1600m2, os. Bazyla-
ny, c: od 60zł/m2
84. Działka budowlana 1635m2, ok ul. Budow-
lanej, c: 55.000;
85. Działka budowlano-usługowa 1629m2 
okolice ul. rampa Brzeska, c: 60zł/m2
86. Działka budowlana 1590m2, ul. Jarzębino-
wa, Bazylany, c: 55.000; – do neg.
87. Działka budowlana 1400m2,, ul. Majdan, 
wszystkie media, c: 120.000;
88. Działka budowlana 1300m2, ul. Budowlana, 
c; 80zł/m2
89. Działka budowlana 1200m2, ul. Źródlana, 
c” 105.000;
90. Działka budowlana 1100m2, ogrodzona,  
ze starodrzewem. na działce grill murowany, 
media: woda, energia elektryczna, kanalizacja, 
Chełm, os. Prusa, c: 105.000; - do neg

91. Działka budowlana 1100m2, ul. Jarzębi-
nowa, Bazylany, wśród nowej zabudowy, c: 
55zł/m2 – do neg
92. Działka budowlana 1100m2, projekt domu 
parterowego, + pozwolenie na budowę, Majdan, 
c: 60.000;
93. Działka budowlana od 1100m2 (szer. 30m), 
media, przy szosie asfaltowej, os. Bazylny, ul. 
Majowa,  c: 95zł/m2
94. Działka budowlano-usługowa 1089m2 
okolice ul. rampa Brzeska, c: 70zł/m2
95. Działka budowlana od 1000-1500m2 (moż-
liwość regulacji powierzchni) os. Włodawska, 
c: 110zł/m2

96. Działki budowlane po 1069m2m2 media: 
woda, prąd, Wolwinów, c: 65zł/m2
97. atrakcyjne działki budowlane od 1000m2  
przy szosie, media, Wolwinów, c: od 70zł/m2
98. Działka budowlana 972m2,  przy szosie 
asfaltowej, media, Wygon, c: 85.000;
99. Działka budowlana 900m2, os. Lubelska, 
media, c: 60.000;
100. Działki budowlane pow. od 860m2, okolice 
ul. Budowlanej, c: 90zł/m2
101. Działka budowlana 850m2, kształt 
regularny zbliżony do kwadratu, media: gaz, 
woda, prąd, kanalizacja, Chełm ul. ogrodnicza, 
c: 150.000;
102. Działka budowlana 824m2, Wolwinów, c: 
50zł/m2 - do neg.
103. Działka budowlana 811m2, przy szosie 
asfaltowej, os. Ceramiczna, c: 110.000;
104. Działki budowlane od 800m2 zabudo-
wa jednorodzinna, os. Jagiellońska, c: od 
80zł/m2
105. Działka budowlana 790m2, położona 
wśród nowej zabudowy, w cenie ogrodzenie 
działki, os. Ceramiczna, c:  55.000;
106. Działka budowlana 710m2, ul. Pszenna, 
c: 60.000;
107. Działka budowlana  625m2,  ul. Lwowska, 
c: 32.000;
108. Działka budowlana 600m2, ogrodzona, 
prąd, woda, gaz, kanalizacja na granicy działki, 
os. Paderewskiego, c: 95.000;
109. Działka budowlana 523m2, garaż muro-
wany, os. Szpitalna, c: 75.000;
110. Działka gruntu  440m2, kształt nieregular-
ny, ok. ul. Wojsławickiej, c: 20.000;
111. Działki ogrodnicze przy Gliniankach pow. 
od 300-500m2, c: 20zł/m2 – do neg.
112. Garaż w szeregu 18m2, energia elektrycz-
na, os. Dyrekcja, c: 26.000;
gmina Chełm
1. Lokal mieszkalnty   40m2 (2pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc)  + dodatkowo poddasze do wyko-
rzystania na cele mieszkaniowe, po remoncie, 
zadbany, do lokalu przynależy działka gruntu 
– zagospodarowana, krzewy ozdobne, budynek 
gosp., garaż, 5km od Chełma, c: 135.000;
2. Dom wolno stojący murowany, parterowy 
140m2 w stanie surowym zamkniętym, działka 
2300m2, ogrodzona, wszystkie media, przy 
szosie asfaltowej, c: 170.000;
3. Dom wolno stojcy pietrowy murowany 
160m2, ocieplony, dzialka 53 ary, zagospodaro-
wana, ogrodzona, na dziace bud. gospodarczy 
– garaż 2-stanowiskowy, 4km od Chełma, 
c 275.000,
4. Dom wolno stojący, murowany, parterowy 
z poddaszem użytkowym, ocieplony  107m2 
(w tym 4 pokoje, salon, garderoba, 2  łazienki 
z wc), dach dwuspadowy, działka 1500m2 
ogrodzona, c: 300.000;
5. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym o pow. 130m2 wybudowany wg 
projektu” Dom w mandarynkach” pracowni ar-
CHon. Budynek w stanie deweloperskim, dach 
kryty blachą dachówkową, instalacja alarmowa 
(dymowa). Działka 3000m2, c: 320.000;
6. Dom wolno stojący, parterowy, murowany w 
trakcie budowy 140m2, kryty blachą dachówką, 

działka 4016m2 ogrodzona siatka, przy szosie 
asfaltowej, c: 330.000;
7. Dom wolno stojący parterowy murowany 
120m2 ocieplony, nowe okna, działka 1625m2, 
budynek gosp. murowany, przy szosie asfalto-
wej, c: 370.000;,
8. Dom wolno stojący piętrowy, murowano-
drewniany 100m2, działka 900m2, 4km od 
Chełma, c; 350.000;
9. Dom wolno stojący  parterowy, murowany, 
podpiwniczony na całości o pow. 124m2 ( w 
tym 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc oddzielnie). 
Budynek ocieplony, nowe okna,  glazury i 
terakoty nowego typu, działka o pow. 1013m2, 
ogrodzona, przy szosie asfaltowej,  2km od 
Chełma, c: 355.000;
10. nowy dom wolno stojący parterowy  
120m2, działka 2500m2, c: 387.000;
11. Dom nowy, wolno stojący, parterowy z 
poddaszem użytkowym 99m2, działka 1018m2, 
ogrodzona zagospodarowana w części wyłożo-
na kostką, 4km od Chełma, c: 465.000;
12. Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem 
użytkowym, murowany 120m2, rok budowy 
2004, wykończony, działka 2500m2, 5km od 
Chełma, c: 480.000;  
13. Dom wolno stojący parterowy 90m2 z 
garażem w bryle budynku 34m2, na całości 
ogrzewanie podłogowe, działka 2000m2 
ogrodzona, przy szosie asfaltowej, 4km od 
Chełma, c: 500.000;
14. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym 150m2, garaż w bryle budynku, rok 
budowy 2011, działka 1200m2, ogrodzona, 
przy szosie asfaltowej, c: 560.000;
15. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
200m2, nowocześnie wykończony, działka 
1830m2, ogrodzona, c: 590.000;
16. Budynek komercyjny, wolno stojący o 
funkcji produkcyjnej 300m2, działka 3000m2, 
przy szosie asflatowej, c: 440.000;
17. trzy  działki budowlane  o łącznej pow. 
1,25ha położone przy szosie asfaltowej, media 
przy działce, okolice okszowa, c: 59.000;
18. Działka rolno-budowlana 7292m2, jest 
podział na 2 działki po 1500m2 i jedna 3667m2 
przy drodze asfaltowej, Zarzecze, c: 65.000;
19. Działka budowlana 6700m2, przy szosie asfal-
towej zalesiona w części lasem mieszkalnym ok. 50 
letnim, Janów, c: 26zł/m2- możliwość podziału
20. Działka gruntu z parwem zabudowy 
6600m2, budynek gosp. murowany, przy szosie 
asfaltowej, c: 100.000;
21. Działka 6000m2 przy drodze asfaltowej, 
tytusin/ Stołpie c: 130.000;
22. Działka budowlana 5000m2 (24m szer) 
Żółtańce, c: 62.000; - do neg
23. Działka budowlana 5000m2, ogrodzona 
siatką, media na działce, ul. Ceramiczna, c: 
120.000; - do neg
24. Działka gruntu z prawem zabudowy 4642m2 
(25m szer) Zawadówka,, c: 35zł/m2
25. Działka gruntu 4500m2 z możliwością po-
działu, przy szosie asfaltowej, c: 134.000;
26. Działka gruntu 4400m2, zabudowana ofi-
cyną murowaną (40m2) oraz budynkiem gosp. 
(90m2) w tym 2 garaże, możliwość wykopania 
stawu, przy szosie asfaltowej, c: 100.000;
27. Działka budowlana 4200m2, przy drodze as-
faltowej, 6km od Chełma, media, c: 126.000;
28. Działka budowlana 3864m2 możliwość 
podziału, wśród nowej zabudowy, okszów, c: 
50zł/m2 (do neg)
29. Dzialka budowlana 3000m2, przy szosie as-
faltowej, Strupin Mały, c: 70zł/m2 – do neg.
30. Działki rolno-budowlane po 3000m2, przy 
szosie asfaltowej, 10km od Chełma, c: 32.000;
31. Działka gruntu 3200m2, dojazd drogą nie-
utwardzoną (do asfaltu 30m) c: 25.000;
32. Działka budowlana  3300m2, przy szosie 
asfaltowej, c: 60.000;
33. Działka rolno-budowlana 3000m2, nowo-
siólki, przy drodze asfaltowej, c: 50.000;
34. Działka budowlana 2900, Janów I, c: 
45zł/m2
35. Działka budowlana 2800m2, (szer. 
29m) przy szosie asfaltowej, nowosiółki,. 
C: 73.000;

36. Działka budowlana 2644m2 zabudowana 
starym domem drewnianym, en. elektryczna, 
woda, przy szosie asfaltowej, c: 106.000;
37. Działka gruntu z prawem zabudowy 
2400m2, przy lesie, wyjątkowej urody, Pod-
górze k. Janowa, c: 80.000;
38. Działka budowlana 2400m2 przy szosie, 
doskonała lokalizacja, wszystkie media,  Żół-
tańce, c: 69.000;
39. Działka gruntu 2000m2, ogrodzona, 
nasadzenia, wodociąg na działce, przy szosie 
asfaltowej, c: 70.000;
40. Działka budowlana 2000m2, częściowo 
ogrodzona, przy szosie asfaltowej, wszystkie 
media, 4km od Chełma, c: 50.000;
41. Działka budowlana 1719m2, okszów, 
c: 65.000;
42. Działka budowlana 1500m2, wszystkie me-
dia, przy asfalcie, Kol. Żółtańce, c: 78zł/m2
43. Działka budowlana 1500m2 , en. elektryczna 
i woda na działce, Uher, c: 45.000;
44. trzy działki budowlane po 1500m2 każda 
(szer. 30m) 7km od Chełma, c: 50.000; / 
działka
45. Działka 1200m2 przy szosie asfaltowej, 
nowosiółki, c: 45.000; - do neg.
46. Działka budowlana 1058m2, zadrzewiona, 
ogrodzona z dwóch stron, media na działce, 
Janów I, c: 85.000;
47. Działka budowlana 1225m2, wśród nowej 
zabudowy, Janów I, c: 65.000;
48. Działka budowlana 1029m2, poł. na nowo 
powstałym osiedlu domków jednorodzinnych, 
przy szosie asfaltowej, okszów, c: 60.000;
49. Działka budowlana 1000m2, przy szosie 
asfalowej, drzewka owocowe, media, Pokrówka 
– blisko gminy, c: 85zł/m2
50. Działka budowlana 900m2, nowe osiedle 
domków jednorodzinnych, Pokrówka, c: 
130zł/m2 - do neg
51. Działki rekreacyjne od 500m2- 800m2 wieś 
Żółtańce k. zalewu
52. M-4, 69m2, 2 piętro, garaż murowany, 
c: 120.000;

gmina Dorohusk
0. Dom wolno stojący drewniany z bali, 
szalowany deską, ocieplony 110m2 + 30m2 
dwa  zadaszone tarasy. ogrzewanie własne na 
paliwo stałe+ kominek, solary. rok budowy 
2013. Działka 3000m2 w części wyłożona 
kostką, ogrodzona, zagospodarowana, liczne 
nasadzenia: tuje, świerki. na działce budynek 
gospodarczo-garażowy ok. 40m2 z możliwo-
ścią wykorzystania poddasza, c: 300.000;
1. Dom wolno stojący piętrowy 260m2, do 
wykończenia, możliwość zamieszkania 2-óch 
rodzin – odrębne wejścia na poszczególne 
kondygnacje, działka 3490m2, przy szosie 
asfaltowej – dobre miejsce na prowadzenie 
działalności gospodarczej c: 250.000;
2. Dom wolno stojący parterowy drewniany 
80m2, działka 0,50ha, duża obora murowana 
(z garażami) stodoła, przy szosie asfaltowej, c: 
100.000; - możliwość dokupienia łąki 2,40 ha
3. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym, murowany, ocieplony  50m2 
w  Działka 700m2 ogrodzona siatką, zago-
spodarowana,  garaż murowany. Blisko las, 
zalew, c: 85.000;
4. Dom wolno stojący parterowy murowany 
77m2, działka 83 ary, budynki gosp., przy 
szosie asfaltowej, c: 120.000;
5. nowy  dom parterowy, wolno stojący wybu-
dowany w stylu dworkowym  172m2, + garaż 
2-stanowiskowy  40m2, stan deweloperski, 
działka 2,01ha częściowo zalesiona, 400m do 
rzeki Bug. nieruchomość położona przy szosie 
asfaltowej, Świerże, c: 800.000;
6. Działki budowlane o pow. od 1000m2 - moż-
liwość zwiększenia powierzchni, c: 25zł/m2
7. Grunt rolny od. 1,09ha,  Dobryłów, c: 
16.000zł
8. Łąka 0,58ha, w pobliżu dorzecza Bugu,
10. Działka budowlana 3100m2, blisko zalew 
Husynne, kształt zbliżony do kwadratu, c: 
62.000; - możliwość podziału
10. Działka 300m2 zabudowana połową domu 
murowanego 86m2, do remontu, c: 80.000;
11. Działka gruntu z prawem zabudowy 
4800m2, Wólka okopska, c: 10.000;
12. nieruchomość komercyjna: budynek wolno 
stojący parterowy, murowany, po remoncie 
generalnym, przystosowany na działalność 
gastronomiczną, możliwość zmiany przezna-
czenia , przynoszący zyski, na działce 1332m, 
c: 590.000; netto
gmina Kamień
0. M-2, 17m2, parter, wolne, do zamieszkania 
od zaraz, c: 24.500;
2. Budynek mieszkalno- gospodarczy  50m2 
z aktualnym pozwoleniem i projektem na 
rozbudowę, działka 1200m2, wszystkie media, 
c: 100.000;
3. nowo wybudowany dom wolno stojący 
parterowy z poddaszem do wykończenia-
,130m2, działka 715m2, przy szosie asfaltowej, 
c: 280.000;

4. Dom wolno stojący parterowy z poddaszem 
użytkowym, 220m2, po remoncie, działka 
2100m2 duże budynki gospodarcze – możliwość 
prowadzenia działalności gosp., c: 390.000;
5. Działka budowlana o pow. 1,40ha położona 
przy głównej drodze, wszystkie media w drodze, 
c: 18zł/m2 – możliwość podziału
6. Działka budowlana 4200m2, przy drodze 
asfaltowej, Strachosław, c: 126.000;
7. Działka usługowa 800m2, przy drodze Chełm 
– Hrubieszów, Kamień, c: 80zł/m2
8. Działka budowlana 1250m2 nowe osiedle 
domków jednorodzinnych, c: 69.000;
gmina  Rejowiec
1. M-4, 56m2, parter, nowe glazury i terakoty, 
do zamieszkania od zaraz, c: 135.000;
2. Dom wolno stojący drewniany 50m2, działka 
0,75ha, c: 75.000;,
3. Dom wolno stojący piętrowy 120m2, rok 
budowy 1985, działka gruntu o pow. 1,50ha ( 
w tym 0,79ha lasu) staw (oczko) 120m2, bud. 
gospodarczy, c: 159.000;
5. Dom wolno stojący parterowy z czerwonej 
cegły 80m2 (4 pokoje), działka 2500m2 ogro-
dzona, budynki gosp., przy ulicy asfaltowej, 
c: 210.000;
6. Dom 1/2 bliźniaka parterowy, murowany 
80m2, działka 1015m2 zagospodarowana, 
ogrodzona, na działce 2 pom. gosp. murowane, 
c: 215.000;
7. Dom wolno stojący parterowy, murowany 
100m2, rok budowy 2005, działka 1800m2 
ogrodzona, zagospodarowana, budynek gosp. 
murowany, c: 280.000;
8. 9. Działka budowlana 950m2 na nowo 
powstałym osiedlu domków jednorodzinnych, 
rejowiec fabryczny, c: 29.500;
10. Działka 6000m2 zabudowana starym 
domem drewnianym, dodatkowo wykonane 
podpiwniczenie domu parterowego murowa-
nego, wszystkie media, c: 80.000;
gmina Ruda Huta
1. Dom wolno stojący 
piętrowy, murowa-
ny, typowy „klocek” 
1 2 0 m 2 ,  d z i a ł k a 
3900m2, sadek owo-
cowy, c: 150.000;
gmina Sawin
0. Działka budowlana 
8000m2 w pobliżu 
lasu, zalesiona czę-
ściowo, możliwość 
podziału, c: 135.000;
1. Działka usługowa 2549m2, przy szosie 
asfaltowej, c: 100.000;
2. Działka budowlana 2500m2, przy lesie 
c: 15zł/m2
3. Połowa domu 25m2 (3 pomieszczenia) 
działka 756m2, c: 41.000;
gmina Siedliszcze
1. Działka gruntu z prawem zabudowy 0,50ha, 
przy szosie asfaltowej, blisko las, c: 23.000;
2. Dom parterowy drewniany, obmurowany 
cegłą o pow. 70m2 (dwa duże pokoje, kuchnia, 
duża łazienka z wc – nowe glazury i terakoty), 
działka 6800m2, doskonała lokalizacja na letni-
sko jak i dom całoroczny, c: 130.000; możliwa 
zamiana na M-2, M-3 w Chełmie
gmina Siennica Różana
1. Dom murowany, wolno stojący parterowy z 
poddaszem użytkowym 160m2, nowe okna,
działka 5000m2, ogrodzona, zagospodarowana, 
2 bud gosp murowane,  niedaleko las, przy 
szosie asfaltowej - możliwość prow. dział. gosp. 
(agroturystyka) c: 185.000;
gmina Włodawa
1. Działki budowlano-rekreacyjne szt. 4 o pow. 
po 30000m2 każda, woda, en. elek. w drodze 
okuninka/orchówek c: 55zł/m2
2. Budynek mieszkalny wykończony w bardzo 
dobrym standardzie 220m2, ocieplony, działka 
500m2 ładnie zagospodarowana, rolety antyw-
łamaniowe, system alarmowy, c: 465.000;
3. nowy dom wolno stojący parterowy z pod-
daszem użytkowym 110m2, działka 1451m2 
ogrodzona, zagospodarowana, wyłożona kost-
ką brukową, brama na pilota, c: 460.000;
5. Budynek komercyjny parterowy z poddaszem 
użytkowym 273m2, wybudowany w stylu dwor-
kowym, działka 1473m2, doskonała lokalizacja 
na prowadzenie dział. gosp., c: 750.000;
4. nowy dom wolno stojący parterowy z pod-
daszem użytkowym, całoroczny  o pow. 72m2 
+ taras 12m2, rozprowadzone wszystkie insta-
lacje, ogrzewanie – kominek z turbiną. Działka 
800m2 ogrodzona siatką. nieruchomość 
położona w atrakcyjnej lokalizacji - na skraju 
lasu, 2km od Jeziora Białego, c: 230.000;
gmina Żmudź
1. M-3, 55m2, parter, balkon loggia, glazury 
i terakoty,  mieszkanie czyste, zadbane do 
zamieszkania od zaraz, c: 114.000; - możliwość 
zakupu garażu k. bloku

Do WynaJĘCIa:
1. Lokal użytkowy 26m2 w podpiwniczeniu, 
Centrum handlowe, c: 300zł netto
2. Lokal handlowo- usługowy w piwnicy 37m2, 
odrębne wejście, c.o. miejskie, Centrum Cheł-
ma, c: 700zł + media
3. Lokal użytkowy 60m2, parter, w nowo odre-
staurowanej kamienicy w Centrum Chełma,
możliwość regulacji powierzchni, c: 60zł/m2
4. Lokal użytkowy 128m2, w nowo wybudowa-
nym budynku, parter, centrum Chełma;
5. Lokal handlowy 130m2, parter, duże witryny, 
Chełm os. Słoneczne, c: 3000zł /netto +media;
6. Lokal użytkowy 250m2, parter, w nowo 
odrestaurowanej kamienicy w Centrum Cheł-
ma,możliwość regulacji powierzchni
7. Budynek parterowy, murowany, użytkowy 
214m, dzielnica przemysłowa Chełma, c 
3.200zł/ netto

Poszukujemy  
mieszkań  
1, 2, 3, 4... -pokojowych
Zapraszamy do składania 
ofert sprzedaży

Nie znasz wartości rynkowej?

ZadZWoń
Pomyłki są zbyt drogie!

- języki świata -

TŁUMACZENIA
PRZYSIĘGŁE

DOSKONAŁA INWESTYCJA:   Działka budowlana o pow. 850 m2 (szerokość 28 m) położona przy 
szosie asfaltowej. Kształt działki regularny - zbliżony do kwadratu. Media: gaz, woda, prąd, kanaliza-
cja.  Doskonała lokalizacja, teren zabudowy jednorodzinnej, Chełm  ul. Ogrodnicza, c; 130.000;

SPRZEDAM AUTO-MOTO

Audi A3 1,8b 215000km st.bdb 96r. 3d 
4.300zł, tel. 661 408 829
Audi A3 1,8t 99r. 5d sprowadony opłacony 
9.800zł, tel. 691 956 888
Audi A6 1,9tdi 110KM 199000km, audi A4 
1,9tdi 96r. 98000km, tel. 694 913 071

Chevrolet Lumina van 3.8bg 95r. 7-os. 
abs, k, temp., wk, tel. 500 244 015 (wie-
czorem)
Citroen xsara 1,4b 3.400zł, tel. 
511 393 397
Daewoo tico 99r. auto zadbane i czyste 
2.000zł, tel. 506 802 362

•

•

•

•

•

•

Fiat seicento 99r. 0,9; 1.500zł, tel. 
606 481 701
Fiat seicento bg 01r. kpl.kół letnich 
2.400zł, tel. 790 226 858
Fiat uno 1,0b zadbany garażow. czerwony 
mały przebieg 1.600zł, tel. 606 488 545
Ford focus XII.12r. 1,6d czerw. kl af bt sp 
op.lato+zima 34.000zł, tel. 503 026 183
Ford KA 04r. kpl.kół alu st.bdb 4.500zł, tel. 
535 542 158
Ford mondeo 01r. srebrny 1,8b 125KM 
7.500zł, tel. 605 042 430
Kop.Ostrówek, części do kop.Białoruś 
bud. hds na ciężarowy, tel. 500 101 015
Mazda 3 1,6d 05r. niebieski bogate wypos. 
op.let.+zim. kl af st.bdb, tel. 503 026 183
MB124 2,0d 90r. z bakiem 100l +kpl.alu-
felg, tel. 82 563 44 91
Mercedes C-180 1,8b beżowy 284000km 
skóra 94r. 5.000zł, tel. 695 040 204
Motocykl honda NT650V 04r. ks.ser-
wisowa st.bdb Chełm 9.900zł, tel. 
505 288 419
Motorower Simson SR51, 88r. 4-biegowy 
st.dobry zielony 1.800zł, tel. 798 873 846
Nissan almera tino 02r. 1,8bg srebr-
ny sprawny opłacony Chełm, tel. 
513 123 893

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Opel agila 01r. czerwony najbogatsza 
wersja, tel. 515 541 641
Opel vectra 1,8b 91r. 3.250zł, nissan pri-
mera 1,6bg 94r. 3.400zł, tel. 502 858 956
Opel zafira 05r. 1,6b zamienię na dacia 
duster, tel. 699 201 175
Opel zafira 1,7bg 00r., tel. 502 293 676
Opel zafira 2,0d 00r. niebieski 7os. 
8.300zł, tel. 500 811 798
Peugeot 405, 92r. opłacony 1,6bg ciemny, 
tel. 508 957 993
Renault clio III 07r. 1,4bg 185000km 
5d grafitowy kl nowy rozrząd, tel. 
508 167 670
Renault laguna 97r. bg st.dobry - pilne 
1.600zł, tel. 503 337 407
Renault Twingo 1.1, 99r., abs, es, el, 4xpp, 
szd, tel. 500 244 015
Rover 400, 2,0sdi 98r. 105KM kl pełna 
elektryk 3.200zł, tel. 797 337 611
Saab 9-3 2,2dtl 00r. czarny bogate 
wyposażenie zadbany 5.500zł, tel. 
510 048 401
Seat ibiza czarny 01r. st.dobry 1,9di 
4.600zł, tel. 82 565 02 63

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Skoda fabia 1,2b 07r. niebieski 11.500zł, 
tel. 690 534 655
Skuter Honda Pall na części lub w całości 
z dokumentami, tel. 507 377 277
Skuter zipp quantum 2suw zarej. ubezp. 
przegl.do V.17r. 1.800zł, tel. 601 595 653
Toyota avensis 2,0d 4d 03r. salon Polska 
liftback 15.900zł, tel. 517 088 875
Volvo S40, 2,0b 03r. h wersja poliftowa 
8.200zł, tel. 661 734 349
Volvo S60 5d 163KM zadbany st.bdb, tel. 
511 574 323
VW golf 1,4b 5d srebrny 226000km 
es cz abs wk pp st.bdb 4.800zł, tel. 
517 490 156
VW golf III 1,6b 3d 96r. 202000km grana-
towy sprawny 2.800zł, tel. 692 079 985
VW golf III 1,6b 93r. fiolet koła zima h 5d 
3.000zł, tel. 510 742 102

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VW golf IV 1,4b 00r. srebrny 5d abs kl cz 
el wk 5.800zł, tel. 696 039 008
VW golf IV kombi 1,9tdi 110KM 00r. af kl 
kp es el 8.999zł, tel. 606 441 182
VW passat 99r. 1,9tdi 110KM biały 
36000km 3.900zł, tel. 537 560 416
VW passat kombi 03r. 1,9tdi 131KM srebr-
ny 280000km 14.900zł, tel. 606 529 646
VW polo 1,4 16V 03r. 1wł. w Polsce, tel. 
663 857 973
VW polo 1,4tdi 01r. srebrny st.bdb 7.500zł, 
tel. 783 555 397
VW polo 1,9sdi 00r. combi srebrny 4,5l/
100km st.bdb bez wkładu, tel. 724 064 998
VW sharan 1,9tdi 110KM 99r. czerwony 
st.dobry 5.500zł, tel. 793 023 038
VW T-4 2,4d 92r. 8os. w ciągłej eksploata-
cji st.tech.dobry 6.000zł, tel. 694 521 003

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KOMIS AUTO-PARK 
Krzysztof adamczyk 

Chełm, ul. okszowska 46
tel. 82 565-82-95

Audi A3, 1.9TDI, 02r., c. 11.900 ZŁ
Daewoo Lanos 00r. 1.4b+g, c. 3.900 zł
Man 8150 pomoc drogowa, laweta z dźwi-
giem, c. 35.000 zł 
Mazda 6, 2.0B+G, 02r., c. 12.600 zł
Renault Scenic 1.9DTI, 03r., c. 7.500 zł
Toyota Corolla 1.4b+g, 98r, c. 4.900 zł
Volvo S80, 2.9B, automat, 99r., c. 9.500 zł
VW Golf 1.4b, 95r., c. 3.900 zł
VW Lupo 1.4b, 99r., c. 5.500 zł
VW Passat kombi, 1.9D, 02r., c. 11.900 zł

4 KOŁA AUTO-KOMIS
Chełm, ul. Strażacka 4 

tel.  607 217 293
www.4kola.otomoto.pl

Audi A2, 1.4b, 01r., c. 12.700 zł
Audi A4 sedan, 2.0TDI, 06r., pdw, c. 
26.500 zł
Audi A4, 1.8B, 00r., pdw, c. 9.800 zł
Citroën C4 Picasso 1.6HDI, 07r., pdw, c. 
21.700 zł
Honda Jazz 1.4b, 04r., c. 13.000 zł
Hyundai i30 1.4b, 10r., c. 27.500 zł
Nissan Qashqai 1.6b+g, 08r., c. 32.800 zł
Opel Corsa 1.3CDTI, 07r., c. 18.800 zł
Renault Scenic 1.9DCI, 06r., c. 16.500 zł
Seat Ibiza 1.9TDI, 05r., c. 12.900 zł

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Podnośnik 4-kolumnowy KONI 3.800zł, 
tel. 604 418 519
Żuk części nowe i używane, opony 650/16, 
części kabiny nowe, tel. 668 262 638

SPRZEDAM  
NIERUCHOMOŚCI

1,14ha dom budynki gosp. sprzęt rolniczy 
przy DK-12 Chojno N., tel. 607 974 201
11ha użytki rolne gm.Ruda-Huta, tel. 
510 834 620
2ha ziemi Sarniak gm.Leśniowice, tel. 
663 371 410
4,66ha Strachosław w tym dz.bud.35a 
wszystkie media, tel. 503 554 119
Atrakcyjna dz.bud.20a w Okszowie, tel. 
606 945 577
Atrakcyjny dom 216m2 ul.Jałowcowa 
Chełm 1.500zł/m2, tel. 500 122 868
Bezczynszowe M-3 Ip. centrum Chełma 
99.000zł, tel. 790 797 094
Budynek 800m2 w rem. oraz dz.2,36ha 
z lasem, Tomaszówka gm. Sawin, tel. 
502 949 883
Budynek przemysłowy piętrowy 400m2 - 
tanio z powodu choroby, tel. 691 515 415
Dom +zab.gosp. garaż media sad lekko na 
uboczu cisza 96.000zł, tel. 724 064 998
Dom 110m2 budynek gosp. garaż dz.20z 
Strachosław 290.000zł, tel. 695 077 840
Dom 118m2 dz.565m2 ul.Polna c.o. 
gaz drewno solary 460.000zł, tel. 
606 100 663
Dom 120m2 pół bliźniaka na dz.358m2 
+garaż 275.000zł, tel. 515 816 627
Dom 140m2 ul.Metalowa 399.000zł, tel. 
505 043 861
Dom 145m2 typu dworek st.deweloperski 
Żółtańce-Kol., tel. 792 464 275
Dom 146m2 st.sur.otw. dz.10a me-
dia ul.Bogdanowicza 220.000zł, tel. 
506 116 354
Dom 148m2 st.surowy otwarty dz.50a 
Strachosław 170.000zł, tel. 785 917 474
Dom 160m2 st.surowy zamknięty dz.22a 
ul.Zielona Pokróka, tel. 508 959 022
Dom 164m2 dz.28a bud.gosp. Pokrówka 
ul.Wiosenna 320.000zł, tel. 608 043 674
Dom 168m2 z poddaszem komfortowo wy-
kończony dz.10a Chełm, tel. 506 605 164
Dom 170m2 dz.840m2 b.gosp. altanka ga-
raż os.Paderewsjuego, tel. 603 128 527
Dom 180m2 2009r. 6p+3k+3łwc 
dz.1140m2 Rejowiec F. 250.000zł, tel. 
505 042 633
Dom 200m2 dz.29a 2 garaże altana cen-
trum Dubienki 275.000zł, tel. 530 914 134
Dom 200m2 n.okna ocieplony dz.24a 
ogrodzona 10km od Chełma, tel. 
664 729 301
Dom 200m2 n.okna ocieplony dz.24a 
ogrodzona 10km od Chełma, tel. 
664 729 301
Dom 220m2 bardzo funkcjon. w pełni wy-
kończ. Chełm 610.000zł, tel. 662 934 688
Dom 220m2 st.sur.zamk. dz.40a bud.gosp. 
Pokrówka ul.Zielona, tel. 604 100 673
Dom 250m2 dz.17a w Chełmie, tel. 
600 665 113
Dom 2p+k+ł c.o. Srebrzyszcze na dz.15a 
180.000zł, tel. 669 167 293
Dom 3o+k+ł 10km od Chełma dz.24a po 
cz.remoncie, tel. 693 141 580
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•
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KREDYTY BANKOWE
GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE 

Dom Finansowy QS
ul. Lwowska 13c  22-100 Chełm

tel. 82/564 87 23  kom. 512 813 210 lub 244

KREDY T Y na PIT           pożyczki oddłużeniowe
pożyczki dla osób z BIK oprocentowane od 4,9% bez prowizji
i ubezpieczenia                     
konsolidacja chwilówek
kredyty na dowód

ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ TELEFON

O K A Z JA ! 
Sprzedam działkę 

w centrum Chełma o pow. 27 ar,  budynek biurowy  
o pow. 140 m,  budynki magazynowe o pow. 300 m, 

Tel. 606 94 55 77

atrakcyjna działka budowlana  
w Łukówku (gm. Sawin), uprzątnięta  
i wyrównana, zasiana trawa, pow. 
18 arów (20/90 metrów), dojazd 
drogą asfaltową, media przy dział-
ce. na działce drzewa i stary dom do 
rozbiórki (55 mkw.). Cena 22 000 zł 
do neg. tel. 601 422 162

Wydzierżawię ziemię rolną w gminach Hańsk, Sawin, Rejowiec i Cyców, areał od 4 do 12 ha, tel. 604 532 758•

AUTO KOMIS HIT
SaMoCHoDy Z GWaranCJĄ
CHEŁM UL. CHEMICZna 11B

tEL: 505-379-192
www.hit-chelm.otomoto.pl

AUDI A6 2.7 BiTurbo, 1999r, quattro, ser-
wis, skóra, elektryka, IGŁA, c.14.900zł
CHRYSLER VOYAGER, 2.5 CRDi 2001, 7 
foteli, Skóra, Manual, Klima, c.7.900zł
CITROEN NEMO, 1.3 JTD 2013r, tylko 
29.000km, jak NOWY, c.23.900zł
FORD MONDEO 1.8 TDCi 2009r, sa-
lon PL, I wł., serwisowany, super opcja 
c.29.900zł
MITSUBISHI GALANT 2.0 B+GAZ 1999r, 
klima, 2kpl kół, welur, c.6.900zł
OPLE INSIGNIA 2.0 CDTI 160KM 2010r, 
Cosmo, full serwis, śliczna, c.39.900zł
RENAULT GRAND SCENIC 1.9 DCI 
130KM 2007r, panorama dach, klima, 
c.15.900zł
SEAT ALTEA, 2.0 TDI 140KM 2005r, 
Automat, Klima, el. Szyby, el. lusterka, 
c.16.900zł
SKODA OCTAVIA 1.8B 2000r, ELE-
GANCE, skóra, klima, org radio CD, alu. 
c.8.900zł
VW LT 35 MAXI, 2.8D 2005r, Wersja MAXI, 
Super Stan, F VAT 23%, c.19.900zł
VW PASSAT 1.9 TDI 130KM, Automat, 
Klima, Alu, cz, es, el, CD, c.12.900zł
VW PASSAT, 2006, 2.0TDI 140KM, ser-
wisowany, igła, klima, pp, alu, c.13.900zł
oraz 250 innych aut w ofercie - również z 
Importu. Codziennie nowe auta na placu

AUTO-CZĘŚCI
2 używane opony st.dobry 185/65/14 pil-
nie 100zł, tel. 517 128 700
4 felgi aluminiowe barracuda 225/40R18 
do alfy +opony, tel. 601 422 381
4 felgi stalowe, 6Jx15 H2 ET37, 99zł/kpl., 
tel. 880 382 885
4 koła do peugeota, renault 175/65/14 hak 
i kangur do vitary 200zł, tel. 793 951 040
Alternator do fata punto, seicento, itp. z 
paragonem 100zł, tel. 602 797 296
Alternator do fiata punto, seicento, itp. z 
paragonem 100zł, tel. 602 797 296
Alufelgi 13” +opony letnie do renault, tel. 
515 541 641
Alufelgi 4x108 6Jx15 CH4,18 - 300zł, tel. 
606 445 551

Alufelgi, felgi, opony duży wybór od 30zł, 
tel. 607 544 977
Apar. zapł. wahacz pr. przeł. kier.-świateł 
uno 1,0; tel. 513 292 349
Części różne do audi 80 B4 avant 2,0b 
95r., tel. 692 570 488
Felgi alum. 7Jx15H2 z oponami do vento 
passat golf, 300zł, tel. 502 846 914
Ford mondeo MK2 00r. amortyzatory p.no-
we i inne mech. od 10zł, tel. 502 949 948
Koła (felga+opona) letnie 185/70/14, 4szt. 
prawie nowe 500zł, tel. 793 023 038
Nowe opony 215/65/16, 2szt. Kormoran 
suv 520zł, tel. 500 089 196
Opony duży wybór, felgi od 30zł, tel. 
517 821 969
Opony pojedynki z zapasów duży wybór 
od 50zł, tel. 517 821 969
Opony używane - cena od 30zł, Żółtańce 
Kolonia, tel. 663 502 292
Opony używane, Zawadówka, dawne 
osiedle CPN, tel. 607 311 301, 82 568 
97 51
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Dom 3p+k+ł+co dz.10a ogrodz. 2 garaże 
bud.gosp. gm.Dorohusk, tel. 605 144 453
Dom 60m2 dz.224m2 garaż Chełm 
ul.Chłodna po rem. 150.000zł, tel. 
601 280 140
Dom bud.gosp. sad staw 3ha Choj-
no St. gm.Siedliszcze 230.000zł, tel. 
666 274 527
Dom budynki gosp. piękna okolica przy 
lesie 12km od Chełma, tel. 603 477 914
Dom drew. do rem. dz.11a w.media 8km 
od Chełma lub zam. na M-3 bezcz., tel. 
697 686 864
Dom drew. dz.12a bud.gosp. ul.Kolejowa, 
tel. 506 217 368
Dom drew.70m2 bud.gosp. dz.0,6ha 18km 
od Chełma 59.000zł, tel. 515 945 449
Dom drewniany szalowany budynki media 
dz.0,27ha, tel. 609 106 381
Dom jednorodzinny 110m2 os.Cementow-
ni 300.000zł, tel. 662 600 983
Dom letniskowy 75m2 J.Białe 
dz.585m2 wszystkie media zagosp., tel. 
608 785 360
Dom mieszkalny 100m2 +garaż 60m2 
dz.0,09ha Wojsławice, tel. 722 275 651
Dom mur. na dz.0,5ha z budynkami gosp., 
tel. 660 265 029
Dom mur. nowy dach okna c.o. wc +bud.
gosp. +3ha gruntu, tel. 781 279 872
Dom mur. parter z podd. 6p+k+2ł 107,6m2 
dz.15a, tel. 510 104 227
Dom mur. parterowy dz.46a garaż blasza-
ny 95.000zł, tel. 603 874 708
Dom mur.120m2 dz.30a 10km od Chełma 
lub zam. na M-3 I-IIp., tel. 512 374 326
Dom mur.70m2 działka 2p+k+ł Krasny-
staw Kołowrót, tel. 722 162 609
Dom mur.75m2 dz.26a Dorohusk ul.Polna 
169.000zł, tel. 604 117 056
Dom mur.80m2 b.gosp. dz.39a +1,1ha orne 
woda wc okna plast., tel. 785 592 896
Dom mur.80m2 obora mur. stodoła do roz. 
dz.99a gm.Dorohusk, tel. 781 026 887
Dom nowy 160m2 +piwnica ul.Prusa możl.
podział na 2, 499.000zł, tel. 503 809 317
Dom part.199m2 dz.25a zagosp. ogrodz. 
Janów I do wprowadz., tel. 606 859 668
Dom part.96m2 3p+k+ł c.o. garaż dz.9a 
Żmudź 155.000zł, tel. 608 610 454 (po 18.)
Dom parterowy st.surowy 190m2 dz.0,3ha 
okolice Stołpia, Stawu, tel. 504 728 866
Dom piętr. 146m2 dz.580m2 bud.gosp. 
ul.Kilińskiego 320.000zł, tel. 605 255 980
Dom piętr. oficyna 80m2 garaż mur.30m2 
dz.900m2 360.000zł, tel. 661 780 142
Dom piętr.podpiw.180m2 dz.627m2 
b.gosp. z garażem ul.Różana, tel. 
603 120 115
Dom piętrowy 110m2 dz.40a 2gar. bud.
gosp. 2km od Chełma, tel. 668 735 831
Dom piętrowy 110m2 dz.5a bud.
gosp. os.Rejowiecka 260.000zł, tel. 
508 967 311
Dom w centrum Chełma 2p+k+ł+pp dz.4a 
160.000zł, tel. 502 263 435
Dom w Srebrzyszczach 2p+k+ł c.o. komór. 
stod. dz.15a 180.000zł, tel. 669 167 293
Dom wolnost.258m2 garaż dz.0,8ha 
Chełm Hrubieszowska - pilne, tel. 
607 271 280
Dom zab.szer.168m2 piwnica 60m2 garaż 
68m2 dz.738m2 Sawin, tel. 505 280 226
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Domek letn. n/ J.Białym dz.460m2 woda 
prąd kanal. 150.000zł, tel. 501 153 611
Domek letniskowy n/ J.Białym blisko je-
ziora, tel. 698 951 664
Domek letniskowy Okuninka centrum 
116.000zł, tel. 784 033 846
Domek letniskowy Starosiele k/ Dubienki, 
tel. 539 974 264
Dz.0,39ha w Rudzie-Hucie przy ulicy 
cz.uzbrojona, tel. 601 879 518
Dz.2442m2 (w tym 1550m2 zab.jednor.) 
ul.Bazylany 68, 25zł/m2, tel. 508 936 793
Dz.24a ul.Hrubieszowska Kamień gaz ka-
nalizacja prąd 42zł/m2, tel. 601 696 938
Dz.30a ogrodzona 10km od Chełma 
75.000zł, tel. 503 012 035
Dz.3600m2 dom i bud.gosp. do remontu w 
Rudzie Opalin 40.000zł, tel. 669 439 889
Dz.4,5a J.Białe ogrodzona media got.do 
postaw.domku 52.000zł, tel. 606 731 293
Dz.40a Józefin gm.Kamień, tel. 
516 917 581

Dz.4a J.Białe zagospodarowana ogrodzo-
na +domek holenderski, tel. 502 024 733
Dz.700m2 Janów ul.Słowackiego przy 
ulicy 30.000zł, tel. 505 585 490
Dz.9a na Dębowym Lesie 10.000zł, tel. 
601 906 868
Dz.bud. 11 i 15 arów Staw, tel. 602 470 
690
Dz.bud. media droga 1200m2 Żółtańce-
Kol., tel. 792 464 275
Dz.bud.0,31ha w Wojniakach gm.Chełm, 
tel. 630 226 611
Dz.bud.0,3ha media okolice Stawu, No-
wosiółek, tel. 504 728 866
Dz.bud.10,5a ogrodzona media ul.Pszen-
na, tel. 604 418 519
Dz.bud.10a Bazylany 85.000zł, tel. 
600 505 373
Dz.bud.10a Janów ul.Prusa 64.000zł, tel. 
668 435 573
Dz.bud.10a w Janowie ul.Mickiewicza 
59.000zł,  tel. 511 218 024
Dz.bud.11a ogrodzona woda prąd pom.
gosp. altana 72.000zł, tel. 600 911 021
Dz.bud.11a prąd gaz woda przy drodze 
ul.Bursztynowa 49.000zł, tel. 82 565 33 27
Dz.bud.12,75a ul.Wiercieńskiego (Bazyla-
ny), tel. 516 224 547
Dz.bud.1300m2 w Chełmie w.media 
85.000zł, tel. 501 576 639
Dz.bud.1483m2 w.media Pokrówka 
ul.Gminna (boczna), tel. 504 994 139
Dz.bud.1516m2 ul.Pszenna Chełm 45x35 
media, tel. 604 436 259
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Dz.bud.1568m2 przy projekt. ul.Ma-
łachowskiego media 107.000zł, tel. 
789 465 496
Dz.bud.15a 25a 45a Srebrzyszce dojazd 
asfalt. 40/50/60 tys. zł, tel. 669 167 293
Dz.bud.1677m2 woda i prąd Okszów 
ul.Olchowa 45zł/m2, tel. 507 028 761
Dz.bud.1700m2-3400m2 ul.Gajowa 
os.Wolwinów 85zł/m2, tel. 516 106 620
Dz.bud.18a w Świerżach przy głównej 
szosie za zlewnią mleka, tel. 518 420 439
Dz.bud.19a i 23a Janów I pełny dostęp do 
mediów, tel. 506 516 355
Dz.bud.19a uzbrojona na Rudce 40zł/m2, 
tel. 692 831 563
Dz.bud.20a prąd woda gaz na działce z 2 
stron ogrodzona Uher, tel. 691 133 673
Dz.bud.20a w Okszowie, tel. 606 945 577
Dz.bud.22a przy szosie asfaltowej 8km od 
Chełma 50.000zł, tel. 508 617 003
Dz.bud.24a Kol.Leszczany, dom drew. 
do wyburzenia 24.000zł, tel. 511 218 024
Dz.bud.25a cz.uzbrojona Sawin przy dro-
dze asfaltowej 50.000zł, tel. 669 741 150
Dz.bud.2x15a Zawadówka uzbrojona do-
jazd ul.Metalową 40zł/m2, tel. 505 509 626
Dz.bud.308m2 pod bud.wielorodz. k/ ron-
da ul.Hrubieszowska 59.000zł, tel. 511 
218 024
Dz.bud.32a Rudka okolice Baru Ustroń - 
okazja, tel. 513 090 595, 690 618 200
Dz.bud.883m2 Kamień os.Malinowe 
+komp.mediów 49.500zł, tel. 512 246 670
Dz.bud.9a c.Chełma w.media w działce 
c.o.miejskie 55.000zł, tel. 660 339 501
Dz.bud.ok.40a Janów ul.Słowackiego, 
3km od Chełma, ogrodzona, prostokąt-
na z możl.podziału, prąd, woda, studnia, 
pięknie zagospodarowana +wędzarnia z 
cegły klinkierowej, tel. 606 913 344
Dz.bud.-przemysłowa 82a ul.Chemiczna, 
tel. 502 484 216
Dz.bud.-rolna Józefin gm.Kamień, tel. 
516 857 160
Dz.bud.uzbrojona 140a Kamien ul.Hrubie-
szowska 18zł/m2, tel. 600 431 519
Dz.bud.uzbrojona 15a 1,5km od centrum 
Chełma 50zł/m2, tel. 603 668 999
Dz.handl.-usług.11a Chełm ul.Rejowiec-
kiej 250.000zł, tel. 511 218 024
Dz.przemysłowa 85a  Rejowiec Osa-
da okolice byłej cukrowni 30zł/m2, tel. 
511 218 024
Dz.rol.-bud.0,9ha Sawin ul.Ogrodowa 
„Kątek”, tel. 502 651 284
Dz.rolna 1,99ha IV kl. Wyryki 41.000zł, tel. 
603 834 843
Dz.rolna 50a Mołodutyn 13.000zł, tel. 511 
218 024
Dz.rolna Strupin Duży nr ewid. 750/2 i 
166/1 łączna pow.1,37ha 45.000zł, tel. 
511 218 024
Dz.rolno-bud.21a uzbrojona Depułtycze 
Król.Kolonia, tel. 799 052 199
Dz.rolno-bud.96a w Pawłowie 80.0000zł, 
tel. 511 218 024
Dz.usługowo-inwestycyjna +siedli-
sko 0,98ha Stołpie przy DK-12, tel. 
603 117 608
Działka 3a nad morzem w Karwi, tel. 
725 804 362
Działka budowla 1800 mkw. Pokrówka, ul. 
Gminna, tel. 505 087 719
Działka budowlana 11 arów, obok Jano-
wa, tel. 603 794 955
Działka budowlana 22 ary, okolice JANO-
WA, tel. 603 794 955
Działki bud. drzewa ow. woda Siedliszcze 
n/ Wieprzem, tel. 500 307 859
Działki bud.15a uzbrojone wyjazd na Re-
jowiec - Rudka, tel. 603 656 905
Garaż mur. kanał prąd ogrodzony 
Chełm ul.Rejtana przy Wojsław., tel. 
696 772 634
Garaż murowany nowy ul.Wojsławicka 
34.000zł, tel. 608 395 505
Garaż murowany z kanałem Chełm 
ul.Lwowska B 39.000zł, tel. 600 445 283
Garaż z kanałem ul.Kolejowa pod winiar-
nią, tel. 82 565 67 35
Garaż z kanałem ul.Kolejowa pod winiar-
nią, tel. 82 565 67 35
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Gosp.rol.1,93ha ziemi dom stodoła obora 
garaż spichlerz Łowcza, tel. 518 420 439
Gosp.rolne 4,28ha dom i stodoła drew. 
obora mur. - pilne, tel. 665 184 019
Gosp.rolne 4,28ha dom i stodoła drew. 
obora mur. garaż - pilne, tel. 665 184 019
Gosp.rolne 4ha ziemi dom stodoła obora 
Rejowiec Fabr., tel. 512 123 836
Gospodarstwo rolne 13ha dom mur. 
350.000zł, tel. 510 517 166
Gospodarstwo rolne 2ha z budynkami 
180.000zł, tel. 696 809 953
Gospodarstwo rolne 3,34ha pilnie sprze-
dam, tel. 516 410 632
Kawalerka 17m2 an.kuch. garaż piw-
nica 15km od Chełma 25.000zł, tel. 
880 764 049
Kawalerka 1p. 28m2 ul.11 Listopada 
83.000zł, tel. 511 991 219
Kawalerka 26m2 os.Słowackiego w Cheł-
mie 80.000zł, tel. 503 952 960
Kawalerka Ip. 31m2 Białopole meble kuch. 
balkon piwn. 69.000zł, tel. 601 221 691
Lokal 110 i 90m2 +mieszkanie dz.700m2 
parking w. media ul.Lubelska 82, tel. 
606 990 620
Lokal 157m2 w centrum Chełma, tanio, 
pilnie, piwnica, tel. 502 309 073
Lokal 42,86 Ip. pasażu Lublin ul.Fa-
bryczna 9 naprzeciw Gali 150.000zł, tel. 
603 128 442
Lokal usług.90m2 Chełm ul.Lubelska 
k/ Garnizonu parter 129.000zł, tel. 511 
218 024
Lokal usługowy 34m2 Rejowiec Fabr. 
ul.Lubelska 35.000zł, tel. 695 441 054
Ładna działka siedliskowa 18a w Łuków-
ku gm.Sawin, wyrównana i uprzątnięta, 
zasiana trawa, dojazd asfalt., na działce 
stare drzewa liściaste i owoc. oraz dom 
mur.5x10m do rozbiórki lub remontu, 
22.000zł, tel. 601 422 162
M. pokój + kuchnia 32m2 z wyposaż. Ip. 
balkon ul.11 Listopada, tel. 737 643 343
M-2, 35m2 w kamienicy bezczynsz. 2p+k+ł 
balkon IIp. c.o.własne, tel. 518 123 150

M-3 dwupoziomowe 64m2 SM De-
mos ul.Lutosławskiego centrum, tel. 
603 396 514
M-3 IIIp. 44,5m2 ul.Wołyńska Chełm obok 
przychodnia 125.000zł, tel. 667 260 106
M-3 IIIp. centrum Demos cz.umebl. niski 
czynsz 55m2 169.000zł, tel. 502 733 508
M-3 Ip. 2p+k+ł+b 57m2 c.o.własne os.Sło-
wackiego, tel. 509 571 517
M-3 Ip. 52m2 2p+k+ł+pp Okszów 
ul.Chełmska 155.000zł, tel. 695 755 408
M-3 w bloku w Adampolu 60.000zł lub 
wynajmę, tel. 501 534 215
M-3 wys.part. 54m2 ul.Słoneczna 
Rejowiec Osada własnościowe, tel. 
603 477 914
M-3, 38m2 IVp. blok ociepl. WM centrum 
2p+k+ł balkon 100.000zł, tel. 503 554 119
M-3, 55m2 2p os.Zachód zab.kuch. n.okna 
bardzo wys.standard, tel. 607 955 707
M-3, 57,3m2 umeblowane wspólnota 
ul.Lubelska 109.000zł, tel. 510 021 699
M-3, 57,4m2 Ip. c.o.własne blok ocieplony 
domofon monitoring, tel. 666 849 615
M-3, 60m2 parter wspólnota ul.Szwoleże-
rów, tel. 500 295 631
M-3, 72m2 parter 3p+k+ł+wc duży balkon 
po ociepleniu, tel. 665 011 971
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Ładna działka siedliskowa 18a w 
Łukówku gm.Sawin, wyrównana i 
uprzątnięta, zasiana trawa, dojazd 
asfalt., na działce stare drzewa 
liściaste i owoc. oraz dom mur. 
5x10m do rozbiórki lub remontu, 
22.000zł, tel. 601 422 162

Działki bud. 1000-3000m2 na tere-
nie Chełma i Janowa, tel. 510 021 
699

Działka w Srebrzyszczu 45a bdb 
lokalizacja dojazd z dwóch stron 
49.000zł lub wydzierżawię, tel. 
662 084 348

M-3 o pow. 53,4m2, Kamień, cena 
125.000zł, tel. 602 263 301

M-3, 44,5m2 IIIp. Włodawa ul. 
Kotlarska umeblowane - tanio 
100.000zł, tel. 503 121 502
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tel. 511 805 187

M-3, 74m2 IVp. os.Słoneczne 165.000zł, 
tel. 660 848 099
M-4 59m2 IIIp. os.Słoneczne lub za-
mienię na mały dom pow.Chełm, tel. 
512 545 231
M-4 74m2 parter balk. garaż+kanał 
piwn. dz.5a Staszyce 100.000zł, tel. 
609 410 615
M-4 centrum 49m2 parter 2+1+1, 98.000zł, 
tel. 500 207 199
M-4 IIIp. 3pok. os.Dyrekcja w Chełmie, 
tel. 602 655 408
M-4 w bloku w Sawinie 57m2 parter, tel. 
506 731 941
M-4 WM IIIp. 3p+k+ł+p+b nowe 
okna 48,8m2 ul.Lubelska Chełm, tel. 
784 455 833
M-4, 45m2 3p+k+ł balkon IIp. ul.Staro-
ścińska, tel. 516 388 726
M-4, 55m2 IVp. 3p+k+ł+wc nowe budow-
nictwo ul.Kolejowa, tel. 796 540 302
M-4, 56m2 IVp. os.Zachód 3pok. duży 
balkon 150.000zł, tel. 504 163 316
M-4, 59,9m2 parter 3p+k+ł+wc os.Ko-
ściuszki, tel. 668 983 466
M-4, 59m2 IVp. os.Słoneczne ul.Szyma-
nowskiego 165.000zł, tel. 501 576 639
M-4, 60,5m2 Ip. Chełm ul.Andersa 
3p+k+ł+wc duży balkon, tel. 502 950 455
M-4, 60m2 Ip. ul.Wolności po remoncie 
189.000zł +ew.garaż, tel. 606 395 044
M-4, 63m2 Ip. Okszów k/ Chełma 2.200zł/
m2, tel. 507 028 761
M-4, 63m2 ul.Połaniecka 190.000zł, tel. 
512 267 683
M-4, 64m2 Ip. Okszów k/ Chełma słonecz-
ne zadbane n.okna WM, tel. 505 600 017
M-4, 65m2 Ip. 3p+k+ł+wc środk. balkon-
loggia os.Gwarek, tel. 660 546 739

M-5 IIIp. os.Słoneczne nie wymaga nakła-
dów finansowych, tel. 604 568 745
M-5 Iip. 3pok. salon z aneksem kuch. 
os.Zachód 170.000zł, tel. 607 403 733
M-5, 70m2 ul.Wolnści Ip. 210,- tel. 
793 726 967
M-5, 75m2 Ip. 4p+k+ł+wc duży bal-
kon środkowe ciepłe Wierzbica, tel. 
510 692 627
M-5, 75m2 Ip. 4p+k+ł+wc środkowe bal-
kon Wierzbica, tel. 510 692 627
Mieszk. 85m2 dwupoziomowe po remon-
cie 2 duże balkony, tel. 694 419 912
Mieszkanie 44,8m2 os.Dyrekcja Ip. 
w bloku kolejowym 1p+k+ł+wc, tel. 
501 187 201
Mieszkanie 61m2 IIp. +garaż, tel. 
515 755 015
Mieszkanie 67m2 dz.236m2 Różanka 
79.000zł, tel. 508 266 152 
Mieszkanie 68m2 IVp. Zibi-wspólnota, tel. 
500 005 531

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mieszkanie obora stodoła dz.25a La-
deniska gm.Dorohusk 39.000zł, tel. 
731 371 184

Nowy dom 180m2 (2012r.) w Chełmie bli-
sko centrum 610.000zł, tel. 604 225 833
Oficyna w Kumowie Majorackim gm.Le-
śniowice piękna okolica, tel. 82 560 70 70
Pawilon 144 m2 przy ul. Lwowskiej w 
Chełmie. OKAZJA! Tel. 603 794 955
Pawilon mieszkalno-usługowy 
180m2 i 250m2, centrum Chełma, tel. 
603 794 955
Siedlisko 33a +zab.gosp. garaż sad media 
ogrodzone 97.000zł, tel. 724 064 998
Siedlisko dz.95a dom mur.80m2 obo-
ra stod. b.gosp. gm.Białopole, tel. 
515 832 418
Siedlisko mur. dom piętrowy podpiw. 
dz.96a Kozia Góra, tel. 667 268 033
Ziemia 1,58ha w Niemienicach 42.000zł, 
tel. 694 161 492

USŁUGI
Bezpyłowe cyklinowanie, polerowanie, 
lakierowanie, tel. 695 552 099 

Cyklinowanie - układanie, tel. 
503 685 890
Dachy - malowanie rynny naprawa, tel. 
515 541 641

Instalacje elektryczne, tanio, solidnie, tel. 
518 706 480
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Ocieplanie budynków, tel. 881 507 760
Prace dekarskie, remontowe, ogrodnicze, 
tel. 515 404 633
Pranie dywanów i tapicerek, tel. 
508 511 716

Remonty oraz kompleksowe wykańczanie 
wnętrz, tel. 604 225 833
Szkolenia BHP, tel. 725 804 362
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Usługi hydrauliczne, tel. 507 442 912
Usługi ogrodnicze, tel. 697 283 511

SPRZEDAM INNE

3 kanapy 1os. 2os. 3os. kolor kawa z mle-
kiem Sawin, el. 789 250 227
4 fotele fryzjerskie używane st.dobry ni-
ska cena 500zł, tel. 694 522 028
Acer laptop do internetu gier na gwarancji 
290zł, tel. 515 170 999
Adidasy dla chłopca roz.37 czarne i szare 
st.dobry 10zł/para, tel. 604 526 369
Bale drewniane gr.5cm, jesion, grusza, 
czereśnia, tel. 514 455 619
Bale jesion, tel. 82 560 31 16
Balony szklane 20-50l w koszach, tel. 
781 514 342
Beczka budowlana ocynk. 500l z kranem 
na wodę 150zł, tel. 500 124 898
Betoniarka 50l 380V, tel. 512 083 743
Biblioteczka 2/3 oszklona 180x80 
dół na klucz nowa ciemna 250zł, tel. 
660 340 690
Biurko + krzesło obrotowe, tapczan 1os. z 
poj.na pościel, tel. 724 531 144
Biurko+krzesło, zamrażarka 3szufl., klat-
ka dla chomika z wypos., tel. 665 364 816
Bloczek budowlany - żuraw 150zł, tel. 
781 514 342
Bojler 80l elektryczny poziomy nieużywa-
ny 250zł, tel. 793 147 580
Box nr 66 na bazarze Al.Armii Krajowej w 
Chełmie, tel. 509 081 771
Dębowe drewno tartaczne kl.C śr.30-
40cm 11m3 770/m3, tel. 530 914 134
Dom drewniany do rozbiórki 10.000zł, tel. 
82 563 73 45
Drabina alumin.3mb, beczki plast., szafka 
wisz.i stoj., stół rozkł., tel. 82 549 17 11
Drewno do c.o. i kominkowe pocięte trans-
port gratis od 110zł, tel. 530 866 398
Drewno kominkowe grab dąb brzoza ol-
cha tanio 180zł, tel. 783 690 825
Drewno kominkowe hurtowa sprzedaż 
atrakcyjne ceny 166zł, tel. 661 226 051
Drewno kominkowe i c.o. transport gratis 
od 120zł, tel. 607 803 931
Drewno opałowe dąb olcha jesion sosna 
brzoza, tel. 517 845 500
Drewno opałowe gotowe do palenia do c.o. 
i kominka transp.gratis, tel. 609 705 928

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Drewno opałowe kominkowe i c.o. transp. 
i rozładun. od 120zł/m3, tel. 726 643 113
Drewno opałowe topola 70zł olcha 100zł, 
tel. 882 120 717
Drewno opałowe, kominkowe dąb grab ol-
cha brzoza od 160zł, tel. 791 020 685
Drewno opałowe, olcha, 130zł/mp, tel. 
728 836 812
Drzwi balkonowe 2-szybowe rozkrę-
cane na inspekty 6szt. 20zł/szt., tel. 
504 375 579
Drzwi wew. z klamkami 20zł/szt., szafa 
2drz. 45zł, ława 15zł, tel. 509 237 886
Drzwi wewnętrzne białe pokojowe i ła-
zienkowe, tel. 667 700 089
Dwuteownik h160, rynny, rury spu-
stowe ocynkowane z demontażu, tel. 
500 021 805
Fotel bujany z drewna giętego st.idealny, 
tel. 694 766 170
Fotelik samochodowy dla dziecka st.ide-
alny 100zł, tel. 511 817 227
Glazura gat.I, 20x30cm jasny beż 21m2, 
12zł/m2, tel. 82 565 08 12
Golarka elektr. gwarancja nowa dokumen-
ty zakupu 180zł, tel. 508 400 937
Grill gazowy 2-palnikowy mało używany, 
Włodawa, tel. 500 594 653
Kafle białe z rozebranego pieca 100zł, tel. 
882 255 293
Kamień polny różnej wielkości Horodysz-
cze 100zł/t, tel. 510 105 010
Kanapa +fotele +szafka na buty +ława, 
tel. 692 831 563
Kanapa 2os. 130zł, wersalka 130zł, stół 
20zł, dywan 80zł, tel. 509 237 886
Kanapa komody szafka rtv dywan żyrandol 
radioadapter+kolumny, tel. 517 446 122
Kanistry blaszane 20l 30zł beczki 
blasz.200l 50zł beczki plast.120l, tel. 
504 653 642
Kocioł c.o. 15kW wszystkopalny od-
dolnego spalania ‘gejzer’ nowy, tel. 
505 664 756
Kolekcja 30 kufli chmielakowych cera-
micznych 500zł, tel. 606 669 737
Koła pasowe różne rozmiary pasy klinowe 
10-100zł, tel. 609 153 721
Komplet narzędzi do rozdrab. drewna w 
tym 2 piły łańc. 1.000zł, tel. 606 669 737
Konsolki stanowiska fryzjerskie 4szt. uży-
wane 550zł, tel. 694 522 028
Kontenery budowlane, tel. 609 150 543
Kontrłaty 230mb Rudka k/ Chełma 150zł, 
tel. 698 426 898
Kpl.mebli: komoda szafa witryna stolik 
RTV k.olcha 750zł, tel. 512 933 999
Kpl.wypoczynkowy wersalka 2 fote-
le 2 pufy st.bdb miodowy 500zł, tel. 
508 284 291
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Krajzega konstr. stalowa stół drewniany 
600zł, tel. 660 839 758
Krajzega z metalowym stołem i silnikiem, 
tel. 506 605 164
Krawężniki dachówka czerw. felga ciąg. 
16 na 5 otw., tel. 667 709 599 (wieczo-
rem)
Kredens kuch., stolik telewiz., węże i na-
rzędzia ogrodnicze, fotel, tel. 82 549 17 
11
Krzesła drewniane holenderskie 4szt., tel. 
696 484 418
Kuchnia gazowa 4 paliniki Amica 100zł, 
tel. 602 776 986
Kuchnia gazowa 4-palnikowa brązowa 
st.bdb 250zł, tel. 516 742 937
Kuchnia mała 60x50x80 emalia k.brąz bar-
dzo ekonomiczna 770zł, tel. 504 904 809
Kuchnia Mastercook biała 3pal. na gaz 
1pal.elektr. 300zł, tel. 512 933 999
Kwiat doniczkowy Zamioculcas, umywal-
ka, radio, szafa 2drz., tel. 82 549 17 11
Laptopy dell-250,300,380,450,480zł hp-
500zł lenovo 470zł, tel. 791 957 702
Lodówko-zamrażarka wys.180cm st.bdb 
680zł, tel. 512 933 999
Lodówko-zamrażarka, wózek inwalidzki, 
materac p/odleżynowy, tel. 518 935 177
Ława pokojowa j.brąz 140x70x60cm 
Chełm, tel. 603 117 608
Łódź wiosłowa niezatapialna 
wym.270x140cm 1.050zł, tel. 515 196 411
Łóżeczko drew.+materac i pościel ciuszki 
dziec. roz.62-92, 200zł, tel. 510 048 401
Łóżko 2os. 350zł, wersalka 200zł, 2 fotele 
50zł, wypoczynek 350zł, tel. 790 287 128
Maszt radiowy wys.20m 2.000zł, tel. 
82 568 99 99
Maszyna do produkcji siatki 3.000zł, tel. 
508 431 297
Maszyna do szycia „Singer” na pedał pod-
stawa żeliwna, tel. 517 490 130
Maszyna do szycia mech.-elektr. szafko-
wa wieloczynnoś. 500zł, tel. 82 565 18 51
Meble - witryna biurko półka wisząca szaf-
ka narożna j.brąz 300zł, tel. 603 656 367
Meble niemieckie materace regały łoża 
sypialnia, tel. 506 094 800
Meble pokojowe prawie nowe, tel. 
698 166 546
Meble pop z BRW szafa szafka komoda + 
biurko st.idealny, tel. 605 197 360
Mieszarka Zanoli 50l, ubijarka-cukrowni-
ca 25l, tel. 601 169 944
Miodarka z blachy kwasoodpornej 2-
ramk., stolik pod miodarkę, tel. 82 549 
17 11
Mocowanie do bojlera, grzałka do 
kaloryfera, drzwi balk. z futryną, tel. 
602 629 188
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nawiążę współpracę w zakresie 
budowy sklepu, prywatnych gabi-
netów, punktu dystrybucyjnego na 
działce inwestycyjnej 1100m2 Chełm 
ul.rejowiecka, bdb lokalizacja, bez-
pośredni zjazd z drogi wojewódzkiej, 
parking, tel. 510 021 699

M-5 dwupoziomowe 78,5m2 (po 
podłodze 125m2) Chełm SM Cen-
trum komfortowe 4p+k+ł+garde-
roba, tel. 600 445 283 

Cyklinowanie bezpyłowe, parkiety, 
panele, tel. 602 324 113

KoMInKI, tel. 607 924 151

Tłumacz przysięgły j. niemieckie-
go, tel. 604 210 111

BHP Ppoż. SZKoLEnIa USŁUGI, tel. 
603 120 075 Przeprowadzki, transport krajowy,  

ładunki do 4t samochodem z windą 
samozaładowczą, holowanie Chełm, 
tel. 513 010 121 lub 517 362 012

tynKI MaSZynoWE – gipsowe, 
cementowo-wapienne, elewacje, 
wykończenia wnętrz, posa-dzki 
mixokretem, tel. 506 396 999 

organizacja eventów, imprez inte-
gracyjnych, przejażdżki quadem. 
nSt Sp. z o.o., tel. 691 170 170

Piaskowanie, tel. 600 120 907

tynki maszynowe, posadzki mixo-
kretem, tel. 600 120 907

naprawa: lodówek, zamrażarek, 
chłodziarek, klimatyzacji, i tp.,  
tel. 796 641 808

tynki, posadzki, kostka brukowa - 
profesjonalnie, tel. 506 153 369

Usługi remontowe,  
tel. 664 296 644

Cięc ie drewna , remont y, te l . 
786 929 679

Brukarstwo, tel. 573 386 001

Dachy - konstrukcje, krycie, pod-
bitki, tel. 502 826 685 

Cyklinowanie, tel. 605 748 856

KLIMatyZaCJa GrEE już od 2090 
zł netto, tel. 796 641 808

Malowanie, gładź,  
tel. 516 992 459

DaCH-toM - dachy, obróbki, podbit-
ki, orynnowanie, tel. 518 438 563 

Instalacje elektryczne, automatyka, 
tel. 504 834 888

Układanie kostki brukowej, 
tel. 508 435 821
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Adresy skrzynek:  
CHEŁM: • market Carrefour 
• targowisko przy Al. Armii Krajowej, 
Al. Piłsudskiego, Pl. Kupieckim 
• Dom Handlowy CRS • Urząd 
Pocztowy przy ul. Hrubieszowskiej 
• ul. Trubakowska (sklep GAZDA); 
KRASNYSTAW: • ul. Zawieprze 1; 
Plac 3 Maja 25 (Alior Bank)
REJOWIEC: • Urząd Gm. w Rejowcu 
Fabr. • Urząd Gm. w Rejowcu Os.; 
WŁODAWA: • Apteka naprzeciwko 
Urzędu Miasta. 
Kupony wybieramy ze skrzynek 
w czwartki. 

Informacje 
dla ogłoszeniodawców! 

Ogłoszenia dotyczące usług - SĄ PŁATNE.  
Ogłoszeń „dam pracę” nie przyjmujemy 
na kuponach, lecz w redakcji.  Ogłoszenia 
towarzyskie są płatne - 40  złotych, a 
matrymonialne są bezpłatne (przyjmujemy 
je tylko w redakcji -  nie  należy ich składać 
na  kuponach). 

Kupon ogłoszeniowy
q sprzedam auto-moto                        q auto-części                       q sprzedam nieruchomości
q sprzedam inne         q nauka       q kupię          q wynajmę         q zamienię         q inne
q rolnictwo i ogrodnictwo                q zwierzęta                  q zdrowie i uroda                  q szukam pracy   

TREŚĆ OGŁOSZENIA (należy wypełnić DRUKOWANYMI literami)

Imię, nazwisko, adres ogłoszeniodawcy (do wiadomości redakcji) 

CENA TELEFON

JEDEN KUPON = JEDNA EMISJA OGŁOSZENIA

IZoLaCJE NaTRYSKoWE PIaNKĄ PoLIURETaNoWĄ

Tel. 509 158 187

wYNAjMĘ lOKAl 
w centrum Chełma 

(obok sądu) 50m2

Doskonała lokalizacja 
na kancelarię prawniczą 

lub gabinet

SPoŁEM CHEŁM Sp. z o.o. 

oferuje do wynajęcia 
lokal użytkowy

o powierzchni 86 m2 
położony w Chełmie przy ul. 
Hrubieszowskiej 67.  (apteka 
obok sklepu Gama), oraz lokal 
użytkowy o powierzchni 104 m2 
przy ul. ogrodowe 18. Więcej 
informacji tel. 660-54-78-09.

Narzędzia konne wóz ławo-stół rtv 
komputer beczki skrzynia agawy, tel. 
798 020 263
Nowy podgrzewacz c.w.u. 2-węż. 250l 
stojący -solar- 1.500zł, tel. 514 385 696
Ogrodzenia, przęsła drew. 180x180cm 
solidna konstrukcja 50zł/szt., tel. 
691 151 064
Okna 80cm drzwi z szybą 90cm karnisz 
drew. dł.3m z kółkami, tel. 82 563 50 50
Oświetlenie ledowe przy suficie 3-punkty 
nowe kwadrat 100zł, tel. 516 742 937
Parapet 180x30, tel. 502 293 676
Pianino „Calisia”, tel. 726 744 655
Pianino Legnica używane brąz wysoki 
połysk, tel. 696 516 355
Pianino Ukraina ciemny brąz wys.połysk 
1.000zł, tel. 660 442 698
Piasek budowlany i podsypkowy z transp. 
od 2 do 13t 350zł/13t, tel. 888 866 953
Płaszcz męski nowy czarny, tel. 
502 400 742
Płytki ceramiczne ścienne jasny beż 
15x15cm 3m2 Chełm, tel. 603 117 608
Pompa do nieczystości (szamba) sil-
nik 2,2kW +3 węże fi.50 st.bdb, tel. 
504 216 790

Pralka 200zł meble pok.500zł szafa 3drz. 
300zł tv 200zł pompa gł., tel. 518 420 439
Pralka Bosch classixx gł.45m st.bdb 
250zł, tel. 602 138 177
Rolki regulacja r.38 dziewcz. huśtawka 
sznurkowa 100zł/kpl., tel. 667 416 162
Rower Alpine Graphite koła 20” st.bdb 
350zł, tel. 667 416 162
Rower górski czarny męski 26” st.dobry 
210zł, tel. 607 800 153
Rower górski koła 26”, tel. 502 293 676
Rower górski koło 24” mało używany 18 
przerzutek 300zł, tel. 509 482 608
Rower niemiecki Rixe damka 26” p.amor-
tyzator przerzutki 400zł, tel. 691 839 144
Rowerek biegowy „Kettler” 90zł, tel. 
517 490 130
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Siatka ogrodz. ocynkowana i powlekana, 
transport, c. od 7zł/mb, tel. 501 505 044 
Siatka ogrodzeniowa, słupki z rury, 
drut, bramy skrzydłowe - nowe, tel. 
508 431 310
Silnik 7,5kW kompletny, rower górski mę-
ski, tel. 512 929 220
Silnik elektryczny 7,5kW na wózku fa-
brycznym 500zł, tel. 660 839 758
Silniki elektryczne od 0,8-2,2kW okazja, 
tel. 609 153 721
Słupki ogrodz. do siatki 2,0mb komp. ma-
lowane 15zł/szt., tel. 501 505 044
Słupy, krokwie heblowane, impregnowa-
ne, deski - sosna, tel. 508 400 937
Sofa 2-osobowa rozkładana, ława rozkła-
dana ciemny brąz, tel. 570 617 107
Spacerówka coneco różowa, 2 fotele, ława 
rozkł. 4 krzesła, 200zł, tel. 510 048 101
Stare banknoty i monety oraz guziki z her-
bami, tel. 661 920 235 
Stemple budowlane fi.10-15cm dł.240-
320cm 120szt. Chełm 6zł/szt., tel. 
604 221 904
Stoło-ława oraz wersalka 200zł, tel. 
667 869 150
Stół rozkładany nowy, kino domowe LG, 
telewizor LG 42”, tel. 513 332 865
Suszarka elektryczna do bielizny Elektro-
lux st.bdb, tel. 512 830 198
Sztachety dębowe suche 105-120cm 
wym.3x8,2cm od 3,50zł/szt., tel. 
501 505 044
Tablet Asus transformer TF101 st.dobry 
100zł, tel. 791 389 658
Taboret elektryczno-gazowy duży, tel. 
603 120 102
Tarcica sosnowa deski 2,5cm 3,5cm baliki 
14x7cm dł.5,5m, tel. 782 387 060
Tel. samsung SGH-X640 st.dobry spraw-
ny w 100% 50zł, tel. 785 582 764
Telewizor 14”, radioodtwarzacz samocho-
dowy, tel. 694 457 007
TV daewoo 21” 2011r. Włodawa 100zł, tel. 
500 391 287
Ubijaczka cukiernicza 20l, tel. 603 120 
102
Ubijaczka cukiernicza 40l włoska Selene, 
tel. 603 120 102
Ubrania dziewczęce wiek 5-10 lat nowe i 
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używane niezniszczone, tel. 505 395 211
Uchwyt do tokarki „250” st.bdb szczęki 
lewe-prawe, tel. 609 153 721
Uchwyt do tokarki 200-160 szczęki lewe-
prawe 250zł, tel. 609 153 721
Umywalka ze stopką, wanna z nóżkami, 
12 żeberek żeliwnych, tel. 602 629 188
Umywalka, wc-kompakt, tel. 694 457 007
Urządzenie wielofunkcyjne drukarka, sca-
ner, ksero HP 1015, tel. 691 515 415
Wanna narożna biała akrylowa nieużywa-
na 180x100, 200zł, tel. 793 147 580
Wanna żeliwna 1,5m 100zł, tel. 
502 846 914
WC na działkę lub budowę 250zł, tel. 
785 632 107
Wersalka boki tapicerowane + 2 fotele 
200zł, tel. 509 033 477
Witryna 180x80cm w 2/3 oszklona dół na 
klucz k.ciemny 250zł, tel. 660 340 690
Witryna labor drewniany na kosmetyki 
podświetlany 200zł, tel. 694 522 028
Wózek dziec. X-Lander 2w1 brązowy oraz 
nosidełko samoch. tanio, tel. 667 434 754
Wózek Xlander spacerówka 350zł gondo-
la 250zł, tel. 789 465 496
Zabytkowy kierat, tel. 504 216 790
Zbiornik ciepłej wody użytkowej 150l 
przepływowy Junkers 300zł, tel. 82 563 
50 50
Ziemia ogrodowa i podsypkowa z transp. 
od 2 do 13t 400zł/13t, tel. 888 866 953
Ziemia z wykopu stawu ogrodowa z trans-
portem - sprzedam, tel. 502 487 945
Zlewozmywak 1kom. met. 30zł szafa 2drz. 
gazowy podgrz.wody, tel. 82 563 50 50
Zmywarka Bosch mało używana 600zł, 
tel. 506 271 307
Zmywarka bosch wolnostojąca 600zł, tel. 
506 271 307

KUPIĘ
„Antyk” skup-sprzedaż meble mone-
ty obrazy zegary medale i inne, tel. 
503 029 568
AAA bagnety pamiątki wojskowe monety 
złote srebrne inne starocia, tel. 82 563 
24 69
Antyki artefakty monety odznaki srebro 
meble obraz zegar, tel. 781 943 519
Antyki monety militaria znaczki pocztówki 
płyty medale, tel. 605 541 416
Auta do wyrejestrowania +złom własny 
transport, tel. 516 528 784
Części do starych pojazdów wojskowych 
niemieckich, tel. 510 590 211
Domek do zabawy dla dzieci na działkę, 
tel. 531 503 992
Gitarę gibsonę (pudło el.) najchętniej z 
futerałem, tel. 82 565 46 75
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Gorczycę, grykę, orzechy, tel. 
500 717 972
Grunt rolny, łąkę, nieużytek od 10a do 2ha 
bezpośr.przy trasie Chełm-Siennica Róż., 
tel. 511 218 024
II wojna znaczki niemieckie, gazety, pocz-
tówki, mundury, tel. 510 590 211
Katalizatory samochodowe całe i uszko-
dzone 300zł, tel. 697 784 700
Kolumnę do ciągnika C-360, tel. 
885 833 765
Kołki dębowe grube i proste, tel. 82 565 
17 45

Lokal handl.-usług. przy głównych ulicach 
Lublina/Chełma może być zadłużony/do 
remontu parter (oprócz udziałów), tel. 
504 913 098
Łąkę przy ul. Bieławin kupię, tel. 511 
218 024
Małą działkę ok. 1 ara w Chełmie kupię, 
tel. 723 068 282
Meble kuchenne cały komplet w dobrym 
stanie, tel. 502 968 848
Mieszkanie w centrum Chełma pilnie ku-
pię ok. 50m2, tel. 606 882 806
Motocykle zabytkowe bmw m-72 jawa shl 
wfm wsk inne, samoch.zabytkowe włas.
transp. gotówka od ręki, tel. 505 379 192
Pilnie - mieszkanie do 40m2 na os.Sło-
necznym, tel. 507 841 423
Quada sprawnego/do remontu wła-
sny załadunek gotówka od ręki, tel. 
502 968 848
Samochody do wyrejestrowania +złom 
własny transport, tel. 501 180 019
Stare motocykle części pozostałości, tel. 
515 541 641
Ziemię z wykopu bez gruzu, tel. 
792 464 275
Złom samochody do wyrejestrowania wła-
sny transport, tel. 505 250 134

wYNAjMĘ
1- lub 2-os. pokój dla mł.kobiet w Centrum 
1os./450zł, 2os./600zł, tel. 502 573 911
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1os. pokój dla kobiety wifi łaz. wspólna 
kuchnia ul.Lwowska, tel. 514 726 724
1os. pokój dla os.pracującej lub uczącej 
się, tel. 503 069 280
1p+k+ł oddz.wejście w domu wolnostoją-
cym, tel. 503 341 610 (po 17:00)
2p+k+ł 57m2 Dyrekcja Dolna umebl. 
600zł+opłaty+kaucja, tel. 502 553 525
2p+k+ł Ip. kamienica cent.ogrz. Chełm 
ul.Nadrzeczna, tel. 602 696 385
2p+k+ł w domu jednorodzinnym Uher 5km 
od Chełma, tel. 691 133 673
3 lok.handl. c.Chełma 80-120m2 
kaucja+media od 2700 do 5500, tel. 
502 104 450
Budynek magazynowo-biurowy z placem 
przy ul. Rampa Brzeska w Chełmie, tel. 
603 794 955
Budynek o pow. ok. 150mkw, samodziel-
ne ogrzewanie, pomiar prądu i wody, Po-
krówka, tel. 505 087 719
Dom Krasnystaw ul.Lwowska czyn-
sz+kaucja+opłaty, tel. 504 124 054
Dz.11a ul.Rejowiecka bdb lokalizacja, 
bezpośredni dojazd, parking wzdłuż dział-
ki, tel. 511 218 024
Garaż 4,40x2,90m blaszak ul.Kolejowa, 
tel. 887 393 622
Garaż mur. w zabudowie szeregowej Al.3 
Maja os.Bazylany 180zł, tel. 510 719 194
Garaż murowany os.Zachód, tel. 
609 091 963
Garaż murowany prąd kanał Chełm ul.11 
Listopada 150zł, tel. 798 028 759
Garaż z kanałem ul.Kolejowa obok wię-
zienia, tel. 607 383 112
Lokal 16m2 parter media Chełm ul.Lubel-
ska obok Urzędu Miasta, tel. 601 969 430
Lokal 20m2 Chełm centrum miasta na 
dział.usług. biuro w.media parking ul.Ar-
mii Krajowej Demos Ip. wejście od ulicy 
c.800zł/m-c, tel. 504 913 098

Lokal 25m2 na dział.gosp. w.media 
ul.Lwowska 350zł+70zł opłaty, tel. 
698 203 839
Lokal 30m2 centrum parter media miejsce 
parkingowe, tel. 692 269 557
Lokal 90m2 parter 2 wejścia, par-
king, ul.Lubelska k/ jednostki wojsk. 
1.500zł+opł., tel. 511 218 024
Lokal handlowo-usługowy media zaple-
cze naprzeciwko PKS-u, tel. 660 162 600
Lokal magazynowo-biurowy z placem 
przy ul. Rampa Brzeska, tel. 603 794 955
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Lokal na biuro lub drobne usługi 450zł, tel. 
735 982 517
Lokal przy ul.Lwowskiej 35m2 na działal-
ność usług.-handl., tel. 535 834 154
Lokal ul.Lwowska, tel. 660 162 600
Lokal usługowo-handlowy pow. 90m2, 
Chełm, ul. Szkolna, OKAZJA! Tel. 
603 794 955
Lokal usługowy 25m2 parter Chełm 
Lwowska vis’a’vis PKS, tel. 696 007 676
Lokal usługowy 80m2 Ip. wysoki standard 
ul.Pijarska 1.400zł/m-c, tel. 506 127 523
Lokale biur.8,16,20,24,30,35,40,57m2 pa-
wilon Chrobry 15zł/m2, tel. 606 131 146
Lokale handl.122,135,238,57m2 pa-
wil.Chrobry Lwowska 15zł/m2, tel. 
606 131 146
M. 2pok. z an.kuch. 37m2 parter Mickiewi-
cza 600zł+opłaty kaucja, tel. 602 578 888
M-2, 31m2 Warszawa Targówek b.ład-
ne AGD i RTV metro 1.300zł, tel. 
503 464 904
M-3 3p+k+ł+wc parter kuch.meble ul.Za-
chodnia, tel. 609 320 232
M-3 nieumeblowane Chełm kaucja+czyn-
sz+odstępne, tel. 798 578 121
M-3 umeblowane dla studentów/osób pra-
cujących os.Bazylany, tel. 538 410 918
M-3 umeblowane ul.Katedralna 550zł+o-
płaty+kaucja, tel. 8696894511
Mieszk. 2p+k 52m2 Ip. cz.umebl. opłaty 
kaucja czynsz odstępne, tel. 512 516 074
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P r z y d o m o w e o c z y s z c z a l n i e 
ścieków, szamba bezodpływowe, 
zbiorniki na deszczówkę, tel. 793 
911 200, www.kmsenergia.pl

Lokal handlowy od 200 do 400 m2, 
wszystkie media, Chełm ul. ok-
szowska 39 przy hurtowniach Hap 
armatura, Drzwi i okna, Pokrycia 
Dachowe. tel. 508 380 810

Mieszkanie w Chełmie o dowolnej 
powierzchni, może być do remontu 
lub zadłużone - gotówka od ręki, tel. 
511 218 024

Lokal w centrum Chełma, może być 
zadłużony lub do remontu - zdecy-
dowanie, tel. 511 218 024

Zakupię ciągniki, przyczepy - reje-
strowane lub nie, tel. 669 681 711
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Prosiaki 6tyg. sprzedam, tel. 504 194 298
Prosięta 6tyg. mięsne - sprzedam, tel. 
513 904 053
Prosięta sprzedam, tel. 500 105 731
Pszczoły roje lub rodziny bez uli, tel. 
695 632 529
Rodziny pszczele na ramce dadan, matki 
pszczele z zapasowych, tel. 604 624 315
Tuczniki 110kg sprzedam, tel. 
512 776 144
Tuczniki 120kg karmione tradycyjnie, tel. 
517 740 079
Tuczniki 120kg okolica Gorzkowa 4,50zł, 
tel. 504 077 121
Tuczniki karmione tradycyjnie 5zł, tel. 
607 842 506
Tuczniki mięsne sprzedam gm.Sawin, tel. 
508 366 797
Ule warszawski poszerzany oraz dadan-
ta, tel. 722 275 651
York suczka ur.3.10.15 po champio-
nach zaszczep. tatuaż metryka, tel. 
502 103 486

ZDROwIE I URODA
Atlas do ćwiczeń +ciężarki, ławeczki, itp. 
- sprzedam, tel. 503 004 822
Balkonik st.bdb 25zł, tel. 509 237 886
Łóżko rehabilitacyjne elektryczne 700zł, 
tel. 694 529 107
Masz problem z alkoholem? „AA” może Ci 
pomóc: zadzwoń - codziennie 18-21, tel. 
518 757 967
Spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików, 
poniedziałek godz. 18:00, ul. Reformacka 
24, Chełm. Zapraszamy. tel. 500 079 633
Wózek inwalidzki 150zł, tel. 694 529 107
Wózek inwalidzki elektryczny st.idealny 
- sprzedam, tel. 502 363 025
Wózek inwalidzki oraz materac p/odleży-
nowy - sprzedam, tel. 512 479 001
Wózek inwalidzki st.bdb 200zł, tel. 
508 167 670
Wykonujemy obuwie na miarę dla osób 
starszych i na nietypowe stopy, tel. 
602 790 179

NAUKA

AAA angielski w.poz. u n-la z cert.
z Cambridge tłumaczenia 20zł/h, tel. 
797 423 541
AAAngielski – Poprawki matur! Angielski 
u n-la po pobycie i nauce w USA, w.pozio-
my, tłumaczenia, CV, topiki, konwersacje, 
25zł/h, tel. 661 548 299
Angielski - korepetycje, wszystkie pozio-
my, tel. 508 562 236
Fizyka, matematyka, chemia - korepety-
cje, tel. 530 096 356
J. polski – Poprawki matur! korepetycje 
SP, Gimn., LO, 25zł/h, tel. 82 549 25 40, 
661 548 299
J. polski – skuteczne przygotowanie do 
matury, prezentacje, tel. 669 421 919
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Oddam małe koty 6mies., tel. 516 261 115
Oddam psa owczarka wiek 2 lata z powo-
du wyjazdu, tel. 691 306 756
Oddam psa, szczeniaki i suczkę po stery-
lizacji, tel. 508 570 153
Oddam w dobre ręce 2 małe kocurki ma-
ści czarnej, tel. 733 571 001
Pojemnik - klatka dla królik met.-plastik 
50x40x38, tel. 517 490 130
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Zakład doskonalenia Zawodowego w Lublinie
oddział w Chełmie

CENTRUM KSZTAŁCENIA
tel./fax (82) 564 22 69

www.zdz.chelm.pl    e-mail: ck@zdz.chelm.pl
Agent celny 
EXCEL

maj 2016 r.
maj 2016 r.

Kelner - Barman maj 2016 r.
Szkolenia okresowe dla wszystkich grup 
pracowniczych

maj 2016 r.

Udzielanie pierwszej pomocy maj 2016 r.
Fryzjerski z egzaminem czeladniczym maj 2016 r. 
Kadrowo – p acowy z obs ug  sekretariatu maj 2016 r. 
Kasjer walutowy maj 2016 r. 
Kierowca wózków jezdniowych     17 maja 2016 r. godz.15.30
Kucharz ma ej gastronomii maj 2016 r.
Kurs kosmetyczny z elementami wiza u maj 2016 r.
Kurs kroju i szycia maj 2016 r.
Ksi gowo  z obs ug  komputera maj 2016 r. 
Obs uga kas fiskalnych   18 maja 2016r. godz. 15.30
Opiekunka osób starszych i 
niepe nosprawnych

maj 2016 r.

Palacz kot ów wodnych i parowych opalanych 
w glem, koksem, olejem i gazem 

maj 2016 r.

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

maj 2016 r.

Kurs przyuczaj cy do zawodu elektryka i 
przygotowuj cy do egzaminu na uprawnienia 
SEP

maj 2016 r.

Sprzedawca z obs ug  komputera i kas 
fiskalnych 

maj 2016 r.

Spawanie E+G+MAG+MIG+TIG  maj 2016 r. 
lusarz maj 2016 r.

Zmie  swój makija  na wiosn  – Warsztaty 
makija u

maj 2016 r. 

zatrudni fryzjera 
Chełm ul. Ogrodowa 39, tel. 505015031

Tuleje do silnika SH400 - bizon, nowe 
komplet 750zł, tel. 502 846 914
Ursus C-330, 83r. st.bdb zbiornik do 
opryskiwacza 300l lance 10m, tel. 
694 913 071
Ursus C-360 kabina zgrabiarka 7gw. 
śrutownik na kam. 16.000zł, tel. 82 566 
52 54
Władymirec pług siewnik rozrzut. 
opryskiw. rozsiew. dwukółka wóz, tel. 
667 250 196
Wóz konny do ciąg., śrutownik z sil.5,5kW, 
wózek do przew. bydła, tel. 885 416 371
Wóz platf. kosiarka kopaczka sieczkarnia 
pralka wirówka słupy, tel. 82 567 15 49
Wózek do przewozu bydła, tel. 
660 265 029
Wózek gospodarczy 250zł, tel. 
781 514 342
Zetor z lat 70. zarej. po odbudowie nowe 
gumy st.bdb 12.000zł, tel. 514 455 619
Ziemniaki jadalne - sadzeniaki okolice 
Rudy-Huty 0,80zł/kg, tel. 517 824 952

ZwIERZĘTA
2 krowy hereford i limousine oraz koza 
kotna, tel. 731 452 737
2 tuczniki waga 120kg 4,20zł, tel. 
602 415 478
Akwarium 200l - 200zł, tel. 514 624 459
Buda dla dużego psa wym.93x74cm z 
drewna 130zł, tel. 604 323 758
Gołębnik z gołębiami lub bez gołębi 
1.000zł, tel. 602 111 731
Hotel dla psów - komfort zapisy 30zł/doba, 
tel. 603 128 519
Izolator z kraty winidurowej dadant 
dwuramkowy 30szt. 15zł/szt., tel. 
661 426 123
Jagdterriery szczenięta po rodzicach po-
lujących 350zł, tel. 726 679 907
Jaja lęgowe kur ozdobnych i perliczek, tel. 
601 397 962
Jajeczka przepiórek sprzedam, tel. 
533 685 847
Kaczki młode z matką większa ilość - 
sprzedam c.10+3, tel. 533 330 805
Kameleony jemeńskie z dokumentami 
70zł, tel. 602 591 577
Kanarki samce czubate - sprzedam, tel. 
661 920 235
Klacz kucyk 14m. łaciata 1.000zł, tel. 
572 420 427
Klatka dla królika 100x33x53 met.-plastik, 
tel. 517 490 130
Kozy mleczne i młode w różnym wieku 30-
150zł, tel. 82 576 71 93
Krowa 5-letnia i prosięta - sprzedam, tel. 
518 532 133
Krowa po wycieleniu młoda z cielakiem 
lub bez dojona ręcznie, tel. 797 120 569
Króliki młode na chów, tel. 733 571 001
Króliki ras mięsnych młode i dorosłe, no-
wozeland i inne od 20zł, tel. 885 534 069
Kuc ogier 2-letni - sprzedam, tel. 
660 791 967
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J. rosyjski - korepetycje u native-speakera, 
n-la akademickiego z wielolet. dośw., przy-
got. do matur, język biznes. i branż., kon-
wersacje, tłumaczenia, tel. 796 246 140
J. rosyjski – wszystkie poziomy, tel. 669 
421 919
Korepetycje z matematyki u nauczyciela, 
tel. 661 082 907
Korepetycje z matematyki, tel. 
661 082 907
Matematyka - wszystkie poziomy, dojazd, 
tel. 608 658 546
Matematyka - wszystkie poziomy, tanio i 
solidnie, tel. 519 177 933
Przepisywanie komputerowe w j.pol. i 
ang., szybko i profesjonalnie, korekta 
tekstów istniejących, nanoszenie popra-
wek, fachowe doradztwo, pisma oficjalne i 
urzędowe, tel. 661 548 299 

DAM PRACĘ
Dom Mak, Chełm ul.Twardzika 4 - zatrud-
ni kobietę do pakowania makaronu, tel. 
502 645 021
Praca w gastronomii do przyuczenia dla 
dziewczyny Zajazd „Ustroń”, tel. 82 563 
37 92
Przyjmę do pracy do wypieku wafli, tel. 
604 059 738
Specjalista ds. sprzedaży www.neo-seo.
pl/kariera
Zatrudnię barmankę, tel. 503 185 095

Zatrudnię do myjni samochodowej Chełm 
Podgórze 18, tel. 602 250 267
Zatrudnię kelnera i kelnerkę, tel. 
602 250 267
Zatrudnię kierowcę C+E, tel. 507 365 440
Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy z 
Chełma, tel. 503 185 095
Zatrudnię kucharza/kucharkę na sezon 
letni (lipiec-sierpień) w ośrodku wypo-
czynkowym w Okunince n/ J.Białym - za-
kwaterowanie, tel. 502 986 357

Zatrudnię mechanika, elektronika w warsz-
tacie samochodowym, tel. 510 048 401
Zatrudnimy kelnerów na pełny etat, umo-
wa o pracę, 12zł/h, wym.duże doświad-
czenie i umiejętności, okolice Chełma, CV 
na maila: kontakt@ranczobudrysa.com.pl
Zatrudnimy kucharzy na pełny etat, umo-
wa o pracę, 15zł/h, wym.duże doświad-
czenie i umiejętności, okolice Chełma, CV 
na maila: kontakt@ranczobudrysa.com.pl
Zatrudnimy mechanika samochodowego 
w Chełmie, tel. 501 385 635

SZUKAM PRACY
Drobne naprawy domowe, mała hydrauli-
ka, tel. 666 186 550
Młody emeryt z autem osobowym szuka 
pracy (przewozy i inne), tel. 602 671 378
Opiekunka do dziecka z doświadczeniem 
i referencjami, tel. 510 010 890
Opiekunka do osoby starszej na 24h 
z możliwością zamieszkania, tel. 
518 350 849
Opiekunka osoby starszej poszukuje pra-
cy, tel. 789 101 798
Potnę metry wykoszę działkę dojadę, tel. 
798 939 692
Sprzątanie i pomoc w sprzątaniu domów i 
mieszkań - solidnie, tel. 511 702 205
Zaopiekuję się starszą osobą czas nie-
określony, sprzątanie, praca w ogrodzie 
- pilne, tel. 530 376 392
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POSZUKUJę OSóB 
DO PRACY 
do sprzedaży karteczek okoliczno-
ściowych. Sprzedaż bezpośrednia w 
domach. Wypłaty codziennie w za-
leżności od sprzedanych artykułów. 
Praca poza Chełmem, zapewniam 
dojazd do miejsca pracy jak również 
powrót na teren Chełma w tym 
samym dniu. 
Osoby zainteresowane proszę o kon-
takt pod numerem tel. 797 752 014

Szalona
blondi

531 725 602

firma budowlana DarPoL zatrudni 
murarzy, brukarzy i pracowników 
do dociepleń, tel. 795 552 447

opieka osób starszych  w niemc-
zech, wysokie zarobki, zapewniamy 
kursy językowe, zatrudnienie, 
pokrycie kosztów podróży, zakwa-
terowanie, wyżywienie, Lublin tel. 
504 913 098

osoba do pozyskiwania klientów 
zainteresowanych kredytem, oferu-
jemy wysokie wynagrodzenie prow-
izyjne. Chełm  tel. 504 913 098 

Mieszkanie dla studentek os.Zachód, tel. 
793 910 255
Mieszkanie w ścisłym centrum miasta 
dwupoziomowe o powierzchni 50m2, w 
pełni umeblowane, przytulne, ładnie wy-
posażone. Spokojna okolica. Wyjątkowo 
tanie w utrzymaniu. Wolne od 1 czerwca 
cena 850zł +opłaty, tel. 515 043 450
Oficyna nowa 2p+k+ł kominek+centralne 
(bez dzieci) 650zł, tel. 604 125 947
Oficyna nowa umeblowana standard bdb 
tv internet dla 1-2 os., tel. 503 069 280
Oficyna p+k+ł tylko starszej osobie w Sa-
winie 350zł, tel. 789 250 227
Oficyna p+k+ł ul.Rejowiecka 400zł+opła-
ty, tel. 509 115 495 (po 16:00)
Oficyna p+k+ł, tel. 519 775 348
Pokój w centr. Chełma os. Słoneczne bdb 
warunki blisko PWSZ, tel. 609 351 122
Poszukuję do wynajęcia lokalu prod.-
magaz. 60-80m2 w Chełmie, tel. 82 560 
37 54
Stancja 1-2os. warunki bdb tanio internet 
RTV Chełm Ogrodnicza, tel. 506 153 762
Stancja dla mężczyzny (pracujący, eme-
ryt), tel. 793 470 676
Stancja dla studenta 350zł, tel. 
516 785 492
Stancja samodzielna dla panów, w cen-
trum Chełma, tel. 503 104 107
Szukam stancji w okolicach ul.Lwowskiej, 
tel. 665 979 129
Wydzierżawię 3ha ziemi rolnej w 1 kawał-
ku Kol.Żółtańce 7.000zł/za rok, tel. 511 
218 024

ZAMIENIĘ
Dom mur.100m2 z budynkami gosp. na 
mieszkanie w Chełmie, tel. 660 265 029

MATRYMONIAlNE
Kawaler - poznam Pannę do 37 lat, tel. 
511 198 493 sms
Kawaler lat 54 finansowo niezależny 
(mam dwa mieszkania) - poznam Panią, 
tel. 504 662 749
Mam 50 l. wysoki szczupły poznam Panią 
w wieku 45-53 l. na dalszą drogę życia, 
tel. 519 459 981
Pan lat 65 pozna miłą, uczciwą Panią do 
58 lat, szczupłej budowy ciała, z Chełma 
lub okolic, tel. 884 700 323 
Rozwiedziona 55 l. pozna Pana w po-
dobnym wieku - cel: stały związek, tel. 
510 561 312 (po 15:00)

TOwARZYSKIE

INNE
005 AGD RTV złom elektrozłom kuchenki 
i inne odb.bezpłatnie, tel. 697 353 084
007 AGD złom RTV kuchenki elektrozłom 
odb.bezpłatnie Chełm, tel. 507 986 121
Dam w dzierżawę grunt rolny 1.5ha m.An-
drzejów gm.Kamień  2.000zł/rok, tel. 
511 218 024
Odbiorę zbędne meble własnym transpor-
tem, tel. 515 089 521
Oddam skrzynię+stelaż od wersalki, tel. 
509 619 839
Przyjmę ziemię, tel. 668 468 010

ROlNICTwO  
I OGRODNICTwO

2 karmniki dla trzody 2 poidła dla trzody 
300zł, tel. 512 495 004
Agregat uprawowy 3m, rozrzutnik 
obornika, opryskiwacz 800l 16m, tel. 
507 312 242
Berberys w doniczkach wys.20-30cm np. 
na żywopłot 3,50zł/szt., tel. 601 324 529
Brony 5pol. 830zł, brony 3pol. nowe zęby 
Grudziądz 580zł, tel. 691 742 826
C336 po kapitalnym remoncie tur nowa 
kabina wk 20.000zł, tel. 506 153 848
Ciągnik C-330, opsypnik, krajzega, he-
blarka, silnik 7,5kW, tel. 787 498 304
Ciągnik C330, słoneczko 5gwiazd., orze-
chy włoskie 30kg, tel. 721 536 080
Ciągnik SAM S18 z rozrusznikiem 
z przyczepką 2-kołową 3.000zł, tel. 
609 093 546
Ciągniki S320-18 bdb zapala ma tylko złą 
skrzynię biegów 4.000zł, tel. 609 572 378
Dmuchawa do siana, słomy - sprzedam, 
tel. 605 836 205
Działka ogrod.5a domek taras wc woda 
ogrodz. ROD „Józefinka”, tel. 82 549 17 
11
Działka ogrodnicza ROD „Jordana” ul.Li-
powa - sprzedam, tel. 82 564 03 55
Facelia 500kg - sprzedam 8zł/kg tel. 
603 084 714
Gniotownik do zboża fabryczny, silnik 
7,5kW 2.000zł, tel. 505 314 778
Gniotownik do zboża nowy rzemieślniczy 
2.300zł, tel. 505 379 990
Gorczyca 1,80zł/kg, tel. 505 341 536
Gorczyca czyszczona workowana Horo-
dyszcze 2zł/kg, tel. 510 105 010
Gorczyca ekologia certyfikat 2zł/kg, tel. 
82 569 16 83
Grabiarka 7-gwiazdkowa st.dobry, tel. 
660 265 029
Grabiarka 7-gwiazdowa st.db kosiarka 
rotacyjna, tel. 518 589 588
Groch czyszczony workowany Horodysz-
cze 1zł/kg, tel. 510 105 010
Kosiarka do ciągnika Chełm, tel. 
514 770 386
Kozły do suszenia fasoli lub traw - jesion 
strugane, tel. 512 495 004
Łubin gorzki wąskolistny gm.Włodawa 1zł/
kg, tel. 82 571 72 21
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Łubin słodki wąskolistny biały 90zł, tel. 
502 846 914
Łubin wąskolistny słodki 100zł/q, tel. 
601 828 333
Mocznik, saletrzak, węgiel orzech Bog-
danka 470zł/t, inne, tel. 500 101 015
Oddam łąkę na siano Horodyszcze, tel. 
507 920 046
Opielacz ogrodowy ręczny 150zł, tel. 
781 514 342
Opryskiwacz ciągnikowy 400l szer.10m 
sprawny st.bdb 1.100zł, tel. 84 683 83 75
Opryskiwacz Pilmet 300l bad.tech. do 
2019r. 1.300zł, tel. 663 857 908 (po 
17:00)
Opryskiwacz, młynek Polaczek, brony-3, 
kopaczka konna, tel. 538 410 918
Owies gm.Sawin, tel. 514 332 335
Owies sprzedam gm.Sawin, tel. 
502 321 688
Pług 3 nowe odkładnie 830zł, pług 2 Gru-
dziądz przesuwne 630zł, tel. 691 742 826
Pług ciągnikowy, brony, wóz platforma 
metalowy, tel. 510 732 747
Podnośnik do C360 sprawny kompletny 
- kupię, tel. 509 499 968
Prasa kostkująca New-Holland st.bdb, tel. 
783 555 397
Prasa Z224 garażowana, tel. 
604 359 925
Przetrząsarka do siana konna przystos.do 
ciągnika st.dobry 350zł, tel. 84 683 83 75
Przyczepa 4t sztywna brak dokumentów 
4.100zł, pszenżyto 55zł, tel. 692 966 735
Przyczepa solidnie wykonana 4,5x1,8m 
2oś resory i skręt obrotowy, tel. 
694 913 071
Przyczepa sztywna 4t Chełm, tel. 
514 770 386
Przyczepa wywrotka 4t Autosan D47A 
Horodyszcze 9.100zł, tel. 510 105 010
Pszenica 70zł/q jęczmień 65zł/q przetrzą-
saczo-zgrabiarka 700zł, tel. 82 569 02 35
Pszenica jara, jęczmień jary, siano w kost-
kach 3zł/szt., tel. 82 568 61 93
Pszenżyto 58zł/q, pszenica 70zł/q, tel. 
506 291 700
Sadzonki - świerk srebrny posp. tuje 
bukszpan sosna jodła bratki, tel. 
511 275 733
Siano i koniczyna w kostkach, betoniarka 
150l, tel. 782 387 060
Siewnik do zboża 3mb st.bdb garażowany 
1.500zł, tel. 663 857 908 (po 17:00)
Silnik 1,1kW 230V, 4,5kW 5,5kW śrutownik 
na kam. kultywator 14, tel. 538 410 918
Silniki C-330, C-360, perkins, deutz, inne, 
tel. 607 544 977
Sprzęt rolniczy, belarka, kosiarka, prze-
wracarka, tur, tel. 505 698 866
Śrutownik na kamienie fi.50cm gr.8cm 
st.dobry 200zł, tel. 789 465 496
Taśmociąg i dmuchawa do siana, dojarka 
Alfa Laval, tel. 604 335 401
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W tym numerze prezentujemy 
drugą część naszego wędkar-
skiego cyklu z firmą Robinson. 
Skupimy się na wędzisku, któ-
re miało być orężem w walce 
ze szczupakami, a okazało się 
pogromcą boleni. Robinson 
Diplomat Pike Spin, bo o tej 
wędce tu mowa, nie zawiódł 
naszych oczekiwań i egzamin 
nad wodą zdał śpiewająco.

Wygląd i wykonanie

Wędka Robinson Diplomat Pike Spin 
prezentuje się bardzo ciekawie. Ma inte-
resującą, rzadko spotykaną kolorystykę. 
Blank dolnej części pierwszego składu ma 
głęboki, niebieski odcień. Część szczy-
towa to matowy kolor stalowo-szary. Co 
ciekawe, im bliżej szczytowej przelotki, 
tym wędka w dotyku jest bardziej chro-
powata i bardzo przypomina drobniutką 
rybią łuskę. Diplomat jest uzbrojony w 10 
przelotek, z których 5 pierwszych jest na 
podwójnych stopkach. Przelotki osadzono 
w idealnej linii, a jedyne, do czego można 
się przyczepić, to delikatne nadlewki la-
kieru przy najmniejszych z nich. To jedyny 

mankament, jaki dostrzegliśmy w wykona-
niu tego wędziska. Cała reszta jest idealnie 
spasowana.

Szczególnie interesująco wygląda dzie-
lony dolnik i uchwyt kołowrotka z wycię-
ciem odsłaniającym blank, na którym 
spoczywa nasz kciuk. Według producenta 
zabieg ten ma poprawić czucie przynęty 
i moment brania ryby. Patent ten zdaje 
egzamin, ale do niecodziennego kształtu 
uchwytu trzeba się przyzwyczaić. Robin-
son przy uchwycie tego modelu zdecydo-
wał się na połączenie pianki i mielonego 
korka, co nie tylko wygląda atrakcyjnie, ale 
daje też pewny chwyt, nawet przy deszczo-
wej pogodzie.

Specyfikacja i akcja
Seria Diplomat Pike Spin dostępna jest 

w dwóch wersjach. Krótsza ma długość 
2,40 m i ciężar wyrzutu 8-30 g. Nasze te-
stowe wędzisko było dłuższe – miało 2,70 
m długości i moc określoną w przedziale 
od 10 do 30 gramów. Według nas produ-
cent idealnie podaje zapas mocy tego wę-
dziska. Co prawda da się łowić na przynęty 
lżejsze niż 10 gramów, ale wtedy musimy 
się liczyć z tym, że nie poślemy wabika na 
dużą odległość. Rzuty są dalekie, a dzięki 

zastosowaniu specjalnych przelotek nie 
wiemy, co to plątanie linki. Kij ma typowo 
szczytową akcję, ale podczas zdecydowa-
nych odjazdów ryby przechodzi w głęboką 
półparabolę, kapitalnie amortyzując nagłe 
zrywy. Dzięki takiej charakterystyce wędki 
możemy komfortowo łowić nawet w sil-
nym nurcie przynętami stawiającymi duży 
opór. Kolejnym atutem tego sprzętu jest 
jego czułość. Przy plecionce nawiniętej na 
kołowrotku do naszego nadgarstka docie-
rają nie tylko informacje o ukształtowaniu 
dna, czy zaczepach, ale czujemy też (i to 
zdecydowanie) pracę gumowych przynęt.

Podsumowanie
Robinson Diplomat kosztuje ok. 280 zł. 

Naszym zdaniem jest to jedno z wędzisk, 
które charakteryzują się najlepszym sto-
sunkiem jakości do ceny. Kij jest lekki, 
szybki i rewelacyjnie czuły. Do tego spraw-
dzi się nie tylko w walce ze szczupakami, 
ale też i jako uniwersał. Najlepiej niech 
świadczy o tym fakt, że bez najmniejszych 
problemów wyholowaliśmy za jego pomo-
cą całkiem niezłego bolenia oraz o wiele 
mniejszego okonia (też bez problemów). 
Więcej zdjęć na naszej stronie interneto-
wej www.nowytydzien.pl

Nie tylko na szczupaki

WĘDKARSKI KOŁOWROTEK Zaproszenia
na zawody

Ceramik kraSnyStaW
- Zarząd Koła zaprasza wędkarzy na 

otwarte zawody gruntowe o Puchar Skle-
pu „AZA”, które odbędą się na zbiorniku 
w Tuligłowach w 29 maja. Zbiórka o godz. 
7.00 w dniu zawodów na parkingu. Prawo 
startu mają wędkarze, którzy ukończyli 17 
lat. Zawody odbędą się w jednej 4-godzin-
nej turze. Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 27 maja w Sklepie Zoologiczno-Węd-
karskim „AZA” w Krasnymstawie przy 
ul. Czystej 12. Uczestnictwo można także 
zgłosić telefonicznie - 667 002 989. Obo-
wiązuje opłata startowa w wysokości 5 zł 
od zawodnika płatna w sklepie przy zgło-
szeniu lub na łowisku przed zawodami.

eSCott
- Zarząd Koła zaprasza swoich człon-

ków na spławikowe mistrzostwa, które 
odbędą się na zbiorniku w Stańkowie 
w dniu 22 maja. Zbiórka o godz. 6.00 na 
łowisku, zapisy przyjmują skarbnik i pre-
zes koła. Zawody odbędą się w dwóch 3-
godzinnych turach.  (kd)

Spławikowe mistrzostwa 
okręgu

Na zbiorniku Okopiec k/Włodawy odby-
ły się 8 maja br. Spławikowe Mistrzostwa 
Okręgu Kadetów, Juniorów i Kobiet. Za-
wody odbyły się w dwóch 2,5 godzinnych 

turach, sędziowali: igor Gruszecki (sędzia 
główny), Waldemar tomczak i marcin 
adamczyk. W kategorii kobiet zwyciężyła 
magdalena nowicka (Włodawa) - 3 pkt. 
3670 g ryb, a następne miejsca zajęły: 
2. Dorota krzysztoń (Moczykije InteGra-

cja) - 3 pkt., 3110 g ryb, 3. anna Podolska 
(Krasnystaw Miasto) - 6 pkt., 2595 g ryb, 4. 
anna Pędzińska (Dorohusk) - 8 pkt., 2055 
g ryb, 5. magdalena ratomska (Wojsko-
we) - 10 pkt., 1335 g ryb. Klasyfikacja ka-
detów: 1. kuba nowicki (Włodawa) - 4 pkt., 
3145 g ryb, 2. Bartosz Sieniawski (Doro-
husk) - 4 pkt., 3135 g ryb, 3. Hubert ta-
dyniewicz (Włodawa) - 6 pkt., 2385 g ryb, 
4. tomasz kobus (Włodawa) - 7 pkt., 2575 
g ryb, 5. alicja Smelkowska (Krasnystaw 
Miasto) - 10 pkt., 2185 g ryb, 6. krystian 
Witowski (Wojskowe) - 11 pkt., 1880 g ryb. 
Klasyfikacja juniorów: 1. kamil Sieniawski 
(Dorohusk) - 4 pkt., 3335 g ryb, 2. Piotr 
Lipczak (Wierzbica) - 5 pkt., 3395 g ryb, 3. 
Julia Polak (Wola Uhruska) - 5 pkt., 3155 
g ryb, 4. maciej Zygrent (Krasnystaw Mia-
sto) - 6 pkt., 2990 g ryb, 5. Dawid kawalec 
(Dorohusk) - 10 pkt., 2360 g ryb, 6. Hubert 
kowalski (Dorohusk) - 13 pkt., 1635 g ryb. 

robinson Diplomat
Pike Spin

W sobotę (7 maja) 
Zarząd Koła PZW 
w Woli Uhruskiej 
zorganizował na 
Starorzeczu „Pomp-
ka” Spławikowe 
Mistrzostwa Koła 
w kategorii kade-
tów. Rywalizowano 
w jednej trzygodzin-
nej turze. Zwyciężyła 
Julia Polak (1435), 
drugie miejsce zajął 
Szymon korczyński 
(670), trzecie przy-
padło igorowi Hor-
szczarukowi (660), 
czwarte zajął Jakub 
rosa (565), piąte 
przypadło Barto-
szowi Prucnalowi 
(460). Największą 
rybę zawodów (płoć) 
złowiła magdalena 
kędzierawska.  (b)

mistrzostwa kadetów w Woli Uhruskiej

moCZykiJe inteGraCJa
- W niedzielę 22 maja na włodawskich 

Glinkach odbędą się gruntowe zawody 
koła moczykije inteGracja. Zbiórka na 
plaży głównej jeziora o godz. 6.00. In-
formacje i zapisy w sklepie moczykij do 
piątku 20 maja.  (wk)

Grupa Rowerowa ODNOWA 
wspólnie z PTTK Chełm im. 
Kazimierza Janczykowskiego 
i Chełmskim Ośrodkiem Infor-
macji Turystycznej organizuje 
17 maja Grę Terenową – Quest 
„Duchowy Chełm” na szlaku 
Green Velo.

Questing to ciekawa forma poznawania 
historii, dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego odwiedzanych miejsc, która 
przyjmuje formę gry terenowej. Dzięki niej 
można zobaczyć i przeżyć o wiele więcej 
niż zaliczanie poszczególnych obiektów 
z mapą lub przewodnikiem. 

Organizowany przez Odnowę quest 
opowiada o duchowości Chełma, zarówno 
związanej z religiami, jak i kulturą. Na tra-
sie wyprawy rowerzyści napotkają różnego 
rodzaju ciekawostki związane z Duchem 
Bieluchem - duchem białego niedźwiedzia, 
który po dziś dzień opiekuje się mieszkań-
cami miasta – zachęcają organizatorzy.

Początek questu na rowerach zaplano-
wano na godiznę 16. 45, a zakończnie na 
19.30. Miejscem startu jest dzwonnica 
przy bazylice pw. Narodzenia NMP. Każdy 
z uczestników otrzyma folder oraz długo-
pis. Na zakończenie będą losowane nagro-
dy Green Velo.

Więcej informacji na gr-odnowa.pl.  (bf)

ZaProSZenie. Terenowy quest na rowerach

Duchowy Chełm z Odnową
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Po trzech bardzo udanych turnie-
jach rejonowych uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Kamieniu - Mateusz 
Bondaruk i Filip Martyniuk - uzyska-
li awans do turnieju wojewódzkiego 
„Kinder Plus Sport” w siatkówce. 
W kategorii „dwójek” podopieczni Ma-
riusza Prystupy będą reprezentować 
rejon chełmski na turnieju wojewódz-
kim w Świdniku, gdzie spotka się 16 
najlepszych drużyn z województwa 
lubelskiego. Sukces chłopców z Ka-
mienia jest o tyle większy, że w drodze 
do zawodów wojewódzkich pokonali 
zespoły trenujące, na co dzień w 
uczniowskich klubach sportowych lub 
uczniów z klas sportowych.  (k)

Kamień w finale wojewódzkim

Spory sukces odniosły zawod-
niczki Mechanika Włodawa na mi-
strzostwach Polski w kickboxingu 
juniorów i kadetów, które odbyły 
się w Lesznie. Monika Konieczna 
wróciła z imprezy ze złotym, a Do-
minika Jagiełłowicz z brązowym 
medalem. 

W zawodach w Lesznie wystar-
towało ok. 500 zawodników i zawod-
niczek z całej Polski. Międzyszkolny 
Klub Sportowy Mechanik Włodawa 
reprezentowały: Monika Konieczna 
i Dominika Jagiełłowicz. Konieczna 
triumfowała w kat. do 50 kg kadetek 
starszych deklasując swoje rywalki. 
Pierwszy pojedynek Monika wygra-
ła przed czasem z zawodniczką z 
Częstochowy, a w finale wysoko na 
punkty pokonała Nikolę Drzyzgę z 
Nowodworskiego Klubu Sportów Wal-
ki Bastion. Dzięki złotu Konieczna zo-
stanie powołana do kadry narodowej 
w taekwondoo i być może wystartuje 
w mistrzostwach świata kadetów i ju-
niorów, jakie 27 sierpnia rozpoczynają 
się w Irlandii. 

W kat. do 55 kg w półfinale Domi-
nika Jagiełłowicz uległa na punkty 
1:2 Karolinie Piotrowskiej z Łuko-

Dwa medale Mechanika 
Niestety, marzenia się nie speł-

niły i Tempo Chełm nie zdołało 
wywalczyć awansu do II ligi w siat-
kówce mężczyzn. W turnieju ostat-
niej szansy nasi siatkarze przegrali 
trzy spotkania i zajęli ostatnie miej-
sce. Choć siatkarze Tempa Chełm w 
III lidze wojewódzkiej zajęli dopiero 
trzecie miejsce, to dostali szansę na 

walkę o wyższą klasę rozgrywkową. 
W turnieju ostatniej szansy zmierzyli 
się z: Treflem II Gdańsk, SPS Słup-
cą oraz zespołem Bronek Koszalin. 
Niestety przegrali wszystkie trzy spo-
tkania, 0:3 z Treflem II (19:25, 14:25, 
23:25), 1:3 z Bronkiem (25:16, 25:22, 
27:29, 27:25) oraz 0:3 z SPS (22:25, 
21:25, 20:25). Klasyfikacja końcowa: 

1. Trefl II Gdańsk, 2. SPS Słupca, 
3. Bronek Kosalin, 4. Tempo Chełm. 
Tempo grało w składzie: Tomasz Ko-
ciuba, Wojciech Kosiński, Paweł 
Dobrowolski, Mariusz Mucha, Kac-
per Grochowski, Wojciech Mospi-
nek, Marek Suszek, Kamil Kaszak, 
Gabriel Wlaź oraz Łukasz Bielecki 
(libero).  (kg)

Tempo zostaje w III lidze

Team Obst Chełm po raz kolejny 
nie zawiódł. Chełmianie tym razem 
ścigali się na trasie Maratonów 
Kresowych w Knyszynie. Trasa 
przebiegała po terenach Puszczy 
Knyszyńskiej. 

Śmiało można powiedzieć, że nale-
żała do bardzo urozmaiconych i nieła-
twych. Przewyższenia, choć wynosiły 
około 400 m, posiadały łagodne nachy-
lenie. Atrakcją był wjazd na górę Kró-
lowej Bony. Podjazd może i nie należał 
do najcięższych, ale zjazd stanowczo 
został uznany za „techniczny”, obfito-
wał w korzenie i piaszczyste, grząskie 
podłoże. Zawodnicy na swojej drodze 
mieli również do pokonania dwa odcin-
ki, które można określić jako specjal-
ne. Jeden z nich to bagienna dolina 
rzeczki Hatka. Podmokły odcinek miał 
długość ok. 100 m. Drugi smaczek to 
natomiast dość dziki fragment „głę-
bokiego lasu”. To ledwie zarysowana 
ścieżka wzdłuż linii granicznej. Na 
trasie znalazły się również szutrowe 
odcinki, gdzie zawodnicy mieli okazję 
rozwinąć ekspresowe prędkości.

Chełmska drużyna z wyścigu wró-
ciła z trzema medalami. Złoto zdobył 

Team Obst Chełm w Knyszynie

39 medali przywieźli chełmscy 
Mastersi z pucharu Polski w pływa-
niu master, jaki odbył się w Stalo-
wej Woli. W zawodach wzięło udział 
niemal 280 zawodników z całej Pol-
ski. Trzynastu Mastersów z Chełma 
przywiozło i imprezy aż 38 medali (18 
złotych, 8 srebrnych i 10 brązowych). 
Multimedaliści to Janusz Golik – 5 
złotych, Elżbieta Dziwisz – 2 złote, 
dwa srebrne i 1 brąz i Tadeusz Wosk 
– 4 złote, jeden srebrny. Janusz Go-
lik w dniach 25-28 maja, jako jedyny 
reprezentant chełmskiego klubu i 

województwa lubelskiego, będzie 
walczył w Londynie na  mistrzostwach 
Europy w pływaniu masters. Na te 
zawody zgłosiło się aż 10 tys. zawod-
ników! Chełmianina wsparł finansowo 
marszałek województwa lubelskie-
go. Szczegółowe pucharu Polski ze 
Stalowej Woli: Elżbieta Dziwisz – 2 
złote medale, dwa srebrne i 1 brąz, 
Anna Wepa – 1 złoto, jeden brąz, 
Iwona Chrzan – 2 brązowe, Dorota 
Czerniakiewicz – 1 złoto, 2 srebrne, 
1 brązowy, Katarzyna Mielniczuk 
– 1 brąz, Tadeusz Wosk – 4 złote, 1 

srebrny, Janusz Golik – 5 złotych, Le-
szek Masłowski -1 złoty, 2 brązowe, 
Zbigniew Frydel – 1 złoto, dwa srebr-
ne, Jan Biskup – 1 złoty, 1 srebrny, 
1 brązowy, Dariusz Rodewald – 1 
złoty, 1 srebrny, 2 brązowe, Wiesław 
Wepa – 1 złoty, 1 brązowy, Michał 
Cieślak – 1 złoty, 2 brązowe. Mastersi 
dziękują Wiesławie Saganek, prezes 
TKKF w Chełmie, która pomogła w 
pokryciu kosztów podróży, jak również 
władzom miasta Chełm, dzięki, którym 
mogą trenować na chełmskich pływal-
niach.  (kg)

Grad medali mastersów

18 maja w środę o 16.30 na boisku w Fajsławicach od-
będzie się finałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu 
Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Rewelacja 
rozgrywek – Frassati zagra z trzecioligową Chełmianką, 
wyraźnym faworytem Pucharu. Zwycięzca tego pojedyn-

ku zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski Zamojskiego 
OZPN, Gromem Różaniec. Zespół ten w finale pokonał nie-
spodziewanie Tomasovię 3:1. Triumfator półfinałowego me-
czu na szczeblu wojewódzkim zapewni sobie awans do finału 
i będzie rywalizował o Puchar Polski LZPN. W drugim pół-
finale Motor Lublin zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Bial-
skiego OZPN. Tam w finale Orlęta Radzyń Podlaski zagrają 
z Gromem Kąkolewnica. Przypomnijmy, iż Pucharu Polski na 
szczeblu wojewódzkim bronią piłkarze Chełmianki. (red)

W środę finał PP

wa, wynik jednak nie odzwierciedla 
jednak tego co działo się w ringu, a 
zdaniem obserwatorów Dominika była 
lepsza. W efekcie Piotrowska została 
mistrzynią Polski, a reprezentantce 
Mechanika przypadł brąz. Medalistki 
z Włodawy trenuje Sylwester Protas. 

Wyjazd do Leszna możliwy był dzię-
ki dofinansowaniu z urzędu miasta 
Włodawa, starostwa powiatowego we 
Włodawie oraz prywatnym sponso-
rom. Szczególne podziękowania klub 
składa Wiesławowi Blicharskiemu i 
Januszowi Jagiełłowiczowi.  (kg)

Wiesław Wójtowicz startujący w peł-
nym maratonie, w kat. Super Master. 
Srebro i brąz wywalczyły zawodniczki 
półmaratonu w kat. Kobiety Sport – Mo-
nika Wójtowicz (open 9) i Katarzyna 
Błaszczak (open 10). Barwy Team Obst 
Chełm reprezentowali również: (dystans 

maraton): Adam Mandziak, kat. Elita 
Plus – 7. miejsce, Janusz Wolanin, kat. 
Super Master – 13. miejsce i Patryk Wo-
lanin – kat. Junior – 5. miejsce; dystans 
półmaraton: Zbigniew Kraska, kat. Su-
per Master – 15. miejsce, Łukasz Śnia-
dówka, kat. Elita – 31. miejsce. (red)

Piąte w rundzie wiosennej ligowe 
zwycięstwo odnieśli juniorzy Cheł-
mianki. Podopieczni Jana Konojac-
kiego pokonali w Łukowie Orlęta 
3:0 (2:0). Z kolei juniorzy młodsi 
Niedźwiadka Chełm po przespanej 
pierwszej połowie zremisowali z 
Orlętami 0:0, choć w drugiej części 
gry okazji do zdobycia zwycięskiej 
bramki nie brakowało.

Juniorzy Chełmianki wiosną spi-
sują się nadspodziewanie dobrze. 
Zespół Jana Konojackiego odniósł 
czwarte zwycięstwo z rzędu, a piąte 
w całej rundzie. Gole dla chełmskiej 
drużyny zdobyli: Dawid Greguła 2 i 
Łukasz Bryk 1. Chełmianka zagrała w 

składzie: Czausz – Adamski, Orzeł, 
Jodłowski, Wojciechowski, Lewicki 
(55 Kuśmierz), Greguła, Renowski, 
Bryk, Hopko (80 Głaz), Woźniak (86 
Rodzaj).

Jan Konojacki i jego piłkarze po ci-
chu liczą na trzecie miejsce na finiszu 
rozgrywek. Choć przed nimi mecze z 
trudniejszymi rywalami, kto wie, czy 
tego celu nie osiągną. – W każdym 
meczu gramy o pełną pulę, atmosfera 
w zespole jest bardzo dobra, co też 
wpływa na nasze wyniki – mówi szko-
leniowiec juniorów Chełmianki.

W I lidze wojewódzkiej juniorów 
młodszych Niedźwiadek Chełm rów-
nież grał w Łukowie z Orlętami i choć 

Juniorzy idą jak burza był faworytem meczu, zremisował 0:0. 
– Pierwsza połowa nam nie wyszła, 
było to nasze najgorsze 40 minut w 
tej rundzie – mówi Anatol Obuch, 
trener Niedźwiadka. – Po ostrej repry-
mendzie w szatni w przerwie meczu 
w drugiej połowie chłopcy zagrali o 
niebo lepiej i mimo kilku sytuacji do 
zdobycia bramki nie potrafiliśmy jed-
nak żadnej z nich wykorzystać. Re-
mis traktujemy jak porażkę, choć w 
dalszym ciągu w tabeli jesteśmy nad 
strefą spadkową. 

Niedźwiadek zagrał w składzie: 
Niemczuk – Dubaczyński, Kozaczuk 
(66 Jaroszek), Otkała, Górny (58 
Woch), Szustkowski (41 Tabaczek), 
Rak (75 Siepsiak), Kuśmierz, Grądz 
(70 Giedz), Siarnik (55 Jabłoński), 
Jaszcz (41 Pieczonka). (red)

Grała młodzież
TRAMPKARZE
I LIGA: Mecze zaległe: Ogni-

wo Wierzbica – Sawena Sawin 1:2, 
Niedźwiadek Chełm – Victoria Żmudź 
2:3, Sparta Rejowiec Fabryczny – Je-
dynka Krasnystaw 10:0.

6. kolejka: Jedynka Krasnystaw 
– Ruch Izbica 1:7. Mecze: Sawena 
Sawin – Sparta Rejowiec Fabryczny, 
Niedźwiadek Chełm – Ogniwo Wierz-
bica, Włodawianka/PG nr 2 – Kłos 
Chełm odbędą się 16 maja. Mecz 
Victoria Żmudź – Pławanice Kamień 
przełożony. Do rozegrania pozosta-
je spotkanie Victoria Żmudź – Kłos 
Chełm. 

TABELA
1. Ruch 6 15 22-7
2. Victoria 4 12 11-6
3. Niedźwiadek 5 12 29-7
4. Ogniwo  5 10 30-14
5. Sparta 5 9 19-5
6. Sawena 5 9 16-12
7. Włodawianka 5 6 10-15
8. Kłos 4 3 12-20
9. Pławanice 5 1 9-31
10. Jedynka 6 0 7-48

II LIGA: 7. kolejka: Astra Leśnio-
wice – Polesie Urszulin 13:1, Znicz 
Siennica Różana – Olimpia Wyryki 
8:2, Hetman Żółkiewka – Hutnik Ruda-
Huta 3:4.

TABELA
1. Astra 6 16 44-9
2. Hutnik R.H. 5 12 30-13
3. Hetman 5 12 45-9
4. Znicz 4 7 20-13

5. Spółdzielca 4 3 8-23
6. Polesie 4 3 11-36
7. Olimpia 4 3 9-28
8. Frassati 5 3 8-23
9. Granica 5 3 4-25

MŁODZICY
I LIGA: Zaległe mecze: Ogniwo 

Wierzbica – Sawena Sawin 9:1, Niedź-
wiadek Chełm – Victoria Żmudź 7:2, 
Sparta Rejowiec Fabryczny – Jedynka 
Krasnystaw 0:4.

6. kolejka: Victoria Żmudź – Unia 
Białopole 1:6, Jedynka Krasnystaw 
– Ruch Izbica 4:0, mecze: Sawena 
Sawin – Sparta Rejowiec Fabryczny, 
Włodawianka – Kłos Chełm, Niedź-
wiadek Chełm – Ogniwo Wierzbica 
odbędą się 16 maja. Do rozegrania 
mecz: Victoria Żmudź – Kłos Chełm. 

TABELA
1. Jedynka 6 15 41-1
2. Unia B. 6 15 20-5
3. Niedźwiadek 5 12 14-5
4. Ogniwo 5 9 18-15
5. Ruch 6 8 11-14
6. Sawena 5 6 16-22
7. Sparta 5 5 8-10
8. Włodawianka 5 3 6-17
9. Kłos 4 2 5-10
10. Victoria 5 0 6-46

II LIGA: Mecz zaległy: Start Kra-
snystaw – Brat Cukrownik Siennica 
Nadolna 7:2. 7. kolejka: Astra Leśnio-
wice – Vitrum Wola Uhruska 0:7, Start 
Krasnystaw – Spółdzielca Siedliszcze 
10:2, Vojsławia Wojsławice – Granica 
Dorohusk 1:3, Frassati Fajsławice – 
Unia Rejowiec 0:8, Hetman Żółkiewka 
– Hutnik Ruda-Huta 11:0. Pauza – Brat 

Cukrownik Siennica Nadolna.
TABELA

1. Unia R. 6 18 44-3
2. Vitrum 7 18 29-6
3. Hetman 6 13 25-5
4. Frassati 6 12 22-17
5. Vojsławia 6 10 25-9
6. Start  6 9 25-15
7. Granica 7 9 22-15
8. Astra 6 7 9-26
9. Brat Cukrownik 6 6 11-19
10. Hutnik R.H. 7 1 7-58
11. Spółdzielca 7 0 5-52

JUNIORZY – LIGA OKRĘGOWA
21. kolejka: Sparta Rejowiec Fa-

bryczny – Frassati Fajsławice 0:1, 
Sawena Sawin – Brat Cukrownik Sien-
nica Nadolna 0:3 vo., Unia Rejowiec 
– Victoria Żmudź 0:3 vo., Kłos Chełm 
– Tatran Kraśniczyn 4:1, Pławanice 
Kamień – Ruch Izbica 0:11, Włoda-
wianka – Spółdzielca Siedliszcze 4:2. 
Mecz zaległy: Brat Cukrownik Sienni-
ca Nadolna – Włodawianka 1:2. Pauza 
– Ogniwo Wierzbica.

TABELA
1. Ruch  20 49 75-13
2. Frassati  19 42 60-26
3. Ogniwo  19 39 72-36
4. Kłos  19 36 55-24
5. Sparta  18 34 46-22
6. Tatran  19 29 31-37
7. Spółdzielca  20 27 48-51
8. Victoria  20 27 64-56
9. Włodawianka  19 23 41-43
10. Unia R. 18 21 31-43
11. Pławanice  19 17 27-86
12. Sawena  19 11 13-51
13. Brat Cukrownik 20 7 25-99
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ChKS CHEŁMIANKA – SOKÓŁ SIE-
NIAWA 3:2 (1:1)

0:1 – Makowski (18), 1:1 – Pritulak 
(43), 2:1 – Tomalski (50), 2:2 – Hass 
(77), 3:2 – Poczwardowski (83).

ChKS: Kijańczuk – Kwiatkowski, 
Mazurek (46 Krzyżak), Wójcik, Kobiał-
ka, Poczwardowski, Sękowski, Uliczny 
(86 Fornal), Jankowski (89 Kowalski), 
Pritulak, Tomalski.

Już dawno na stadionie w Chełmie 
nie było tylu emocji. Szkoda tylko, że 
sobotni mecz Chełmianki z Sokołem 
Sieniawa obejrzała tak mała liczba 
widzów. Pogoda zapewne wystraszyła 
wielu kibiców. Ci, co zdecydowali się 
obejrzeć mecz, nie żałowali. Obie dru-
żyny stworzyły ciekawe widowisko, do 
ostatniego gwizdka sędziego trzyma-
jące w napięciu. Mało tego, gole Alek-
sieja Pritulaka i Huberta Tomalskie-
go były godne filmowej kamery. 

Po serii remisów i dwóch poraż-
kach z JKS 1909 oraz Stalą Rzeszów 
chełmianie w meczu przeciwko wal-
czącemu jeszcze o pozostanie w III 
lidze Sokołowi bardzo chcieli zain-
kasować trzy punkty. Od początku 
spotkania ruszyli do przodu i w 4 min. 
pierwszy raz bramce rywala zagroził 
Pritulak, oddając strzał z 20 m. Piłka 

jednak poszybowała nad poprzeczką. 
Kilka minut później akcję Tomalskie-
go z prawej strony zamykał Pritulak, 
ale i tym razem nie znalazł drogi 
do bramki. Ten sam piłkarz groź-
nie strzelał też z rzutu wolnego, ale 
bramkarz Sokoła był na posterunku. 
Tymczasem w 18 min. po dośrodko-
waniu Damiana Skały piłka spadła 
na głowę Bartłomieja Makowskiego 
i było 1:0 dla Sokoła. Źle przy tej cen-
trze zachował się Łukasz Kijańczuk, 
który powinien wyjść do piłki i ją wy-
piąstkować, bo zawodnikowi gości 
stał na czwartym metrze. Przez około 
kwadrans Sokół przeważał i miał ko-
lejne szanse na zdobycie następnych 
goli. Groźnie głową strzelał Jarosław 
Milcz, a sytuację sam na sam z Kijań-
czukiem zmarnował Paweł Hass. W 
ostatnich 10 minutach znów do głosu 
doszli gospodarze, którzy starali się 
jeszcze do przerwy strzelić wyrów-
nującego gola. Gra pressingiem na 
połowie przeciwnika opłaciła się i w 
43 min. piłkę na 25 metrze przejął Pri-
tulak. Najlepszy snajper Chełmianki 
przez nikogo nieatakowany przymie-
rzył i w swoim stylu posłał futbolówkę 
w samo okienko bramki rywala. Łu-
kasz Ćwiczak był bezradny.

Chełmianka bardzo dobrze rozpo-
częła też drugą część meczu. W 50 
min. świetnym strzałem z narożnika 
pola karnego popisał się Tomalski. 
Silnie uderzona piłka odbiła się od 
słupka i zatrzepotała w siatce. To 
był jeden z najpiękniejszych goli, 
jakie podopieczni Artura Bożyka 
zdobyli w tym sezonie. Uskrzydleni 
prowadzeniem gospodarze stwarzali 
kolejne okazje do zdobycia bramki. 
Tomalski i Pritulak siali popłoch w 
szeregach defensywnych Sokoła. Kil-
ka dobrych piłek za plecy obrońców 
do skrzydłowych „rzucił” grający nie-
złe spotkanie Paweł Uliczny. Do akcji 
włączali się też Piotr Wójcik, Prze-
mysław Kwiatkowski, Michał Ko-
białka i Mateusz Poczwardowski. 
Chełmianka stworzyła sobie cztery 
świetne okazje do zdobycia gola, ale 
żadnej nie potrafiła wykorzystać. Naj-
bliżej szczęścia byli Tomalski i Kobiał-
ka, ale za każdym razem Ćwiczak był 
na posterunku. I kiedy wydawało się, 
że trzeci gol dla gospodarzy „wisi w 
powietrzu”, Sokół z niegroźnie zapo-
wiadającej się akcji strzelił wyrównu-
jącą bramkę. W zamieszaniu w polu 
karnym największym sprytem wyka-
zał się Hass, który z 7 metrów posłał 

piłkę do siatki. Strata gola nie zała-
mała chełmskich piłkarzy, co miało 
miejsce niejednokrotnie w poprzed-
nich meczach. Zawodnicy trenera 
Bożyka bardzo chcieli to spotkanie 
wygrać i raz jeszcze ruszyli do ata-
ku. W 83 min. piłkę w polu karnym na 
lewej stronie dostał Poczwardowski. 
Lewoskrzydłowy Chełmianki zaryzy-
kował i strzelił prawą nogą w długi 
róg. Piłka ku radości kibiców wpadła 
do bramki. Sokół robił co mógł, by 
zdobyć gola na 3:3 i sztuka ta udała 
mu się w 89 min. Do siatki z bliska 
trafił Patryk Kapuściński, ale sędzia 
asystent pokazał spalonego i arbiter 
główny Michał Ziemba z Rzeszowa 
gola nie uznał. W doliczonym czasie 
gry żadnej z drużyn nie udało się 
skonstruować akcji, która zakończy-
łaby się zdobyciem gola. Ostatecznie 
Chełmianka zasłużenie, po ciekawym 
pojedynku, pokonała Sokół, będąc w 
przekroju całego spotkania, zwłasz-
cza w jego drugiej połowie, zespołem 
lepszym. 

W niedzielę 22 maja zespół tre-
nera Bożyka zagra w Lubartowie z 
Lewartem, gdzie będzie chciał zre-
wanżować się za porażkę 0:2 z rundy 
jesiennej. (red)

Piękne gole dały zwycięstwo
PODLASIE BIAŁA PODLASKA 
– VICTORIA ŻMUDŹ 3:1 (0:1)

0:1 – Tywoniuk (32 karny), 1:1 
– Goździołko (68), 2:1 – Leśniak (71), 
3:1 – Wiraszka (89).

VICTORIA: Łopong – Brodalski, 
Pawelec (77 Zieliński), Wagner, No-
waczek, Paskiv, Adamczuk (75 Ka-
sprzycki), Struk, Muszyński, K. Sawa 
(46 Nowicki), Tywoniuk.

Victoria Żmudź, mimo iż grała na 
boisku lidera tabeli, tego meczu nie 
powinna przegrać. Podopieczni Piotra 
Molińskiego, prowadząc do przerwy 
1:0 i grając przez ponad 50 minut z 
przewagą jednego zawodnika, dali 
sobie wydrzeć trzy punkty. 

Pierwsza połowa była w miarę 
wyrównana, ale groźniejsze akcje 
przeprowadzali goście. W 32 min. pro-
wadzenie dał im Mateusz Tywoniuk, 

skutecznie egzekwując rzut karny. 
Victoria mogła podwyższyć wynik, ale 
nie wykorzystała stuprocentowych sy-
tuacji. Kiedy w 40 min. boisko za drugą 
żółtą i czerwoną kartkę opuścił Kamil 
Kocoł wydawało się, że goście tego 
meczu nie mogą przegrać. Tymczasem 
grający w osłabieniu zespół Podlasia w 
drugiej części meczu dyktował warunki 
gry. Dążący do zmiany wyniku gospo-
darze w ciągu czterech minut nie tylko 
doprowadzili do remisu, ale i wyszli na 
prowadzenie. Victoria ruszyła odra-
biać straty, lecz zamiast wyrównującej 
bramki, padł trzeci gol dla Podlasia. 
Podopieczni Piotra Molińskiego stracili 
w Białej Podlaskiej punkty na własne 
życzenie. Okazja do rewanżu będzie 
już w najbliższą sobotę, kiedy to Vic-
toria zmierzy się u siebie z Polesiem 
Kock. Początek meczu o 17.00. (red)

Przegrali na własne 
życzenie

GRANICA DOROHUSK – LUTNIA 
PISZCZAC 0:2 (0:1)

0:1 – Kaliszuk (44), 0:2 – Arty-
miuk (72).

GRANICA: Kopeć – Kozak (60 
Miksza), Czępiński, Ptaszyński, Biniuk 
(85 Muszyński), Świderski, Dyczko, 
Kamola, Chmiel (80 Pitel), A. Olender, 
K. Olęder.

Po ostatnich trzech meczach bez po-
rażki kibice Granicy Dorohusk liczyli na 
drugie zwycięstwo u siebie. Tym bardziej, 
że Lutnia zanotowała trzy przegrane z 
rzędu i dopiero przed tygodniem zain-
kasowała komplet punktów, szczęśliwie 
pokonując Hetman Żółkiewka. Począ-
tek spotkania w wykonaniu gospodarzy 
był optymistyczny. Stroną atakującą byli 
podopieczni Rafała Wiącka. Miejscowi 
stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji 
do zdobycia bramki, ale Alan Chmiel, 
Andrzej Olender i Grzegorz Świder-

ski ich nie wykorzystali. Skuteczniejszy 
natomiast okazał się grający z kontrata-
ku przeciwnik. Po rzucie wolnym w 44 
min. do odbitej przez Piotra Kopcia 
piłki ruszył Kaliszuk i dał prowadzenie 
swojej drużynie.

Na początku drugich 45 minut czer-
woną kartkę, za dwie żółte, zobaczył 
Damian Kamola, i gra gospodarzy 
nieco siadła. Granica nie była już tak 
groźna, jak w pierwszej części me-
czu. Trudniej przedostawała się na 
przedpole przeciwnika. Tymczasem 
nastawiona na kontry Lutnia w 72 min. 
zamknęła mecz, zdobywając drugiego 
gola. Miała też kolejne okazje do pod-
wyższenia wyniku, ale ostatecznie spo-
tkanie zakończyło się dwubramkowym 
zwycięstwem gości. W następnej ko-
lejce Granica zmierzy się z Orionem w 
Niedrzwicy Dużej. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę 21 maja o 17.00. red)

Nieskuteczna Granica

WŁODAWIANKA – KRYSZTAŁ 
WERBKOWICE 2:1 (1:0)

1:0 – Kuczyński (19), 2:0 – Borodi-
juk (66), 2:1 – Sołtysiuk (77).

WŁODAWIANKA: Polak – Bartnik, 
Siegieda, Kopczewski, Więcaszek, 
Drachanczuk (89 Sidoruk), Borodi-
juk, Nielipiuk, Kuczyński (75 Bober), 
Szmytki, Gawroński.

Dla walczącej o ligowy byt Włoda-
wianki starcie z Kryształem Werbko-
wice była meczem ostatniej szansy. 
Ewentualna porażka postawiłaby pod-
opiecznych Marka Droba w bardzo 
trudnej sytuacji. 

Od pierwszych minut zaatakował 

Kryształ. – Fizycznie mocny zespół, 
trudno było wygrać główkowe poje-
dynki – relacjonował po meczu Marek 
Drob, trener Włodawianki. – Pierwsza 
połowa należała do gości. Mieli prze-
wagę, ale nie potrafili jej wykorzystać 
pod naszą bramką. 

Miejscowi nastawili się na kontr-
atak. A że Włodawiance gra z kontry 
wychodzi, przekonał się o tym również 
Kryształ. W 19 min. po ładnej akcji 
skrzydłem Borodijuk wycofał piłkę do 
nadbiegającego Kuczyńskiego, a ten 
strzałem przy samym słupku zdobył 
prowadzenie dla Włodawianki.

Druga połowa była podobna do 

pierwszej. Goście przeważali, lecz nic 
z tego nie wynikało. Dobrze w bramce 
Włodawianki bronił Daniel Polak. Ze-
spół trenera Marka Droba znów zagrał 
z kontrataku i w 66 min. solową akcję 
popisał się wracający do gry po kontu-
zji Adrian Szmytki. Pomocnik Włoda-
wianki minął obrońcę, idealnie dograł 
do Borodijuka i było 2:0 dla zespołu z 
Włodawy. W 77 min. Kryształ zdobył 
kontaktowego gola. Piłkę z własnego 
pola karnego próbował wybić Dra-
chanczuk, ale przejął ją Sołtysiuk i 
mocnym uderzeniem pod poprzeczkę 
nie dał szans Polakowi. Kryształ bar-
dziej zdecydowanie ruszył do przo-

Włodawianka wróciła do gry

III LIGA
Wyniki 30. kolejki: ChKS CHEŁ-

MIANKA – SOKÓŁ SIENIAWA 3:2 (Pri-
tulak 43, Tomalski 50, Poczwardowski 
83 – Makowski 18, Hass 77), MOTOR 
LUBLIN – AVIA ŚWIDNIK 2:2 (Michota 
4, Gieraga 63 – Mazurek 22, Wołos 90), 
LEWART LUBARTÓW – POLONIA 
PRZEMYŚL 2:4 (Kotowicz 47, Kom-
panicki 72 – Kazek 31 karny, Wanat 
38, Sedlaczek 55, Tur 67), RESOVIA 
RZESZÓW – ORLĘTA RADZYŃ POD-

LASKI 1:2 (Buczek 40 – Łakomy 50, 
Szpak 61), STAL RZESZÓW – AMSPN 
HETMAN ZAMOŚĆ 6:1 (Drelich 10, 
Zieliński 14, Brocki 55, 84, Szczoczarz 
63, Szybko 90 – Daszkiewicz 25), JKS 
1909 JAROSŁAW – WÓLCZANKA 
WÓLKA PEŁKIŃSKA 2:1 (Raba 32, 
Dziedzic 57 – Pietluch 89), KARPATY 
KROSNO – ORZEŁ PRZEWORSK 2:0 
(Szkatuła 28, 48), IZOLATOR BOGU-
CHWAŁA – LUBLINIANKA 2:0 (Sitek 
45, Cupryś 67), TOMASOVIA TOMA-
SZÓW LUBELSKI – PIAST TUCZEM-
PY 0:2 (Noga 7, Karkowskyi 52).

TABEL A
1. Motor  30 70 22-4-4  71-19
2. Stal Rz.  30 65 20-5-5  70-31
3. Resovia  30 59 18-5-7  45-22
4. Orlęta  30 57 17-6-7  53-36
5. Karpaty  30 54 15-9-6  58-31
6. Polonia  30 50 15-5-10  38-35
7. JKS 1909  30 47 13-8-9  42-27
8. Avia  29 47 14-5-10  58-37
9. Lublinianka  30 42 11-9-10  34-30
10. Wólczanka  29 41 11-8-10  35-31
11. Sokół  30 39 11-6-13  50-54
12. Piast  30 37 10-7-13  30-39
13. CHEŁMIANKA  30 37 10-7-13  47-50
14. Lewart  30 36 10-6-14  38-41
15. Tomasovia  30 31 8-8-15  34-49
16. Izolator  30 25 7-4-19  36-66
17. Orzeł  30 9 2-3-25  20-73
18. AMSPN Hetman  30 8 2-2-26  13-101

IV LIGA
Wyniki 26. kolejki: GRANICA DO-

ROHUSK – LUTNIA PISZCZAC 0:2, 
PODLASIE BIAŁA PODLASKA – VIC-
TORIA ŻMUDŹ 3:1, WŁODAWIANKA 
– KRYSZTAŁ WERBKOWICE 2:1, 

HETMAN ŻÓŁKIEWKA – ORION 
NIEDRZWICA DUŻA 0:3, GÓRNIK 
II ŁĘCZNA – OPOLANIN OPOLE 
LUBELSKIE 4:2, POLESIE KOCK 
– STAL KRAŚNIK 3:2, UNIA HRUBIE-
SZÓW – POWIŚLAK KOŃSKOWOLA 
2:1, ORLĘTA ŁUKÓW – JANOWIAN-
KA JANÓW LUBELSKI 5:1.

TABEL A
1. Podlasie  26 65 21-2-3  80-25
2. Stal K.  26 54 17-3-6  57-31
3. Polesie  26 46 14-4-8  51-47
4. Kryształ  26 44 12-8-6  57-32
5. Powiślak  26 44 12-8-6  54-32
6. Lutnia  26 42 13-3-10  42-41
7. Unia H.  26 39 10-9-7  34-26
8. VICTORIA  26 35 11-2-13  45-52
9. Górnik II  26 33 10-3-11  53-59
10. Janowianka  26 32 9-5-12  29-48
11. WŁODAWIANKA 26 30 8-6-12  34-55
12. Orlęta  26 29 8-5-13  37-43
13. Opolanin  26 28 8-4-14  44-50
14. Orion  26 27 7-6-13  32-45
15. GRANICA  26 18 3-9-14  22-57
16. HETMAN  26 16 3-7-16  26-53

du, starając się zdobyć wyrównującą 
bramkę, ale nie potrafił skutecznie 
zagrozić bramkarzowi Włodawianki. 
Gospodarze natomiast po szybkich 
kontratakach mogli podwyższyć re-
zultat. Najlepsze okazje ku temu mieli 
Borodijuk i Nielipiuk, ale obaj ich nie 
wykorzystali. – Cieszą trzy punkty, bo 
wróciliśmy do gry i wciąż mamy realne 
szanse na utrzymanie się w IV lidze – 
mówi Marek Drob. – Przed nami cztery 
arcyważne mecze. Już za tydzień gra-
my w Piszczacu z pewną pozostanie 
w lidze Lutnią. To spotkanie musimy 
wygrać. Później mierzymy się z trze-
ma zespołami z samego dołu tabeli, 
Orionem Niedrzwica Duża, Hetmanem 
Żółkiewka i Granicą Dorohusk. Jeśli te 
spotkania wygramy, zapewnimy sobie 
ligowy byt.  (red)

HETMAN ŻÓŁKIEWKA – ORION 
NIEDRZWICA DUŻA 0:3 (0:2)

0:1 – P. Bielak (15), 0:2 – Żarnow-
ski (27), 0:3 – P. Bielak (59 karny).

HETMAN: Skrzypek – Wańkiewicz, 
Nogas (14 Grzegórski, 68 Małek), 
Widz, Skrzypczyński, Piskor, Wójcik, 
Al-Swaiti (50 Kufrejski), Zabielski, Ry-
cerz, R. Bielak.

Dla gości było to ważne spotkanie. 
By liczyć się w walce o utrzymanie się 
w czwartej lidze, Orion musiał wygrać. 
Zespół gości co ciekawe prowadzi 
były szkoleniowiec Hetmana Walde-
mar Wiater, zaś na ławce zespołu z 
Żółkiewki zasiada Zbigniew Wójcik, 
do niedawna trener drużyny z Nie-
drzwicy Dużej. Piłkarze Hetmana, 

którzy już są pogodzeni ze spadkiem 
do ligi okręgowej, nie byli w stanie 
zmotywować się i skutecznie prze-
ciwstawić się rywalowi. Orion szybko 
zdobył dwa gole i kontrolował przebieg 
meczu. Gospodarze z kolei w niczym 
nie przypominają zespołu z początku 
wiosny. Podopiecznym trenera Wój-
cika brakuje przede wszystkim kon-
centracji. Z tego powodu popełniają 
szkolne błędy, po których przeciwnicy 
zdobywają gole. W kolejnym meczu 
Hetman znów zagra przed własną pu-
blicznością. Tym razem jego rywalem 
będzie inny zespół broniący się przed 
spadkiem – Orlęta Łuków. O punkty 
znów będzie trudno. Początek spotka-
nia w niedzielę 22 bm. o 17.00. (red)

Pogodzeni ze spadkiem

Lider chełmskiej klasy „A” 
– Vitrum Wola Uhruska nie zwalnia 
tempa. Napastnik Vitrumu Rado-
sław Ciołek zdobył pięć bramek dla 
swojej drużyny w wygranym przez 
zespół z Woli Uhruskiej 9:0 spotka-
niu z Vojsławią. Można powiedzieć, 
że w Woli Uhruskiej już mrożą się 
szampany, bo podopieczni Marka 
Wróbla mają aż 10 punktów prze-
wagi nad trzecim w tabeli Hutni-
kiem Dubeczno i jedną nogą są w 
okręgówce. Szanse na dogonienie 
Vitrum zachował już tylko Orzeł. 
Drużyna ze Srebrzyszcza pokonała 
4:1 ostatni w tabeli zespół - MKS 
Siedliska, ale aż trzy bramki zdo-
była z rzutów karnych. Po tym, jak 
Krzysztof Klempka zapowiedział, 
że rozstaje się z drużyną, przebu-
dził się Leszkopol. Zespół z Bezka 
wygrał w Leśniowicach po bardzo 
zaciętym pojedynku z Astrą 4:3. 
W starciu dwóch Hutników lepsza 
okazała się drużyna z Rudy Huty, 
która pokonała zespół z Dubeczna 
2:1, a zwycięskiego gola dla gospo-
darzy w 88 min. zdobył Balcerek. 
Do niespodzianki doszło w Gorz-
kowie gdzie Zryw zdecydowanie 
zwyciężył wyżej notowany Agros 
Suchawa 4:1. Oto komplet wyników 
18. kolejki „A” klasy:
VITRUM WOLA UHRUSKA – VOJ-
SŁAWIA WOJSŁAWICE 9:0 (2:0)

1:0 – K. Szwalikowski (27), 2:0 
- Ciołek (32), 3:0 - Ciołek (48), 4:0 
- Ciołek (56), 5:0 - Ciołek (57), 6:0 
– K. Szwalikowski (64), 7:0 - Ciołek 
(65), 8:0 - Cholawo (69), 9:0 - Reps 
(87). Sędziowali: Siatka oraz Staniuk 
i Brożek. 
HUTNIK RUDA HUTA – HUTNIK 
DUBECZNO 2:1 (1:0)

1:0 – Prucnal (30), 1:1 – Dal-

czyński (48), 2:1 – Balcerek (88). 
Sędziowali: Klecha oraz Braniewski 
i Neckar. 
ASTRA LEŚNIOWICE – LESZKO-
POL BEZEK 3:4 (2:2)

0:1 – Terlecki (9), 1:1 – Judczyc 
(31), 1:2 – Terlecki (31), 2:2 – Judczyc 
(40 karny), 2:3 – Z. Gomułka (58), 2:4 
– Terlecki (63), 3:4 – P. Brudek (80). 
Sędziowali: Kimel oraz Suski i Roma-
nowski. 
MKS SIEDLISKA – ORZEŁ SRE-
BRZYSZCZE 1:4 (0:2)

0:1 - Olender (7 karny), 0:2 
– Trusiuk (30), 1:2 – Wójcik (55), 1:3 
– Olender (65 karny), 1:4 – Liszewski 
(90 karny). Sędziowali: Bryda oraz 
Oraczewski i Przechocki. 
ZRYW GORZKÓW – AGROS SU-
CHAWA 4:1 (1:1)

1:0 - Golec (18), 1:1 – S. Staszew-
ski (21), 2:1 - Kiszczak (58), 3:1 - 
Szymczuk (80), 4:1 - Kiszczak (90). 
Sędziowali: Marciniak oraz Ragan i 
S. Kosikowski. 
BUG HANNA – START REGENT 
PAWŁÓW 1:3 (0:1)

0:1 – Bodak (11), 1:1 - Litwin (47), 
1:2 - Bodak (62), 1:3 - Jersak (77). 
Sędziowali: Gnaś oraz Grodek i P. 
Kosikowski. 

TABELA
1. Vitrum 18 45 14-3-1  75-23
2. Orzeł 18 40 12-4-2  67-28
3. Hutnik D. 18 35 11-2-5  61-26
4. Hutnik RH 18 34 10-4-4  56-32
5. Agros 18 30 9-3-6  48-29
6. Start 18 25 8-1-9  38-36
7. Vojsławia 18 24 7-3-8  36-54
8. Leszkopol 18 20 6-2-10  39-61
9. Zryw 18 20 5-5-8  33-45
10. Astra 18 18 5-3-10  37-49
11. Bug 18 15 5-0-13  32-72
12. Siedliska 18 3 1-0-17  15-82 

(kg)

KLASA „A”

Pięć bramek Ciołka

Na starcie 4. PZU Maratonu Lu-
belskiego, który odbył się 8 maja, nie 
zabrakło zawodników – amatorów 
biegania z Chełma. Elżbieta Mróz, 
która w ciągu dwóch tygodni zaliczy-
ła dwa biegi maratońskie, uzyskała 
czas 4:51:47. Z kolei w Biegu Kozioł-
ka na dystansie 10 km startowali: 

Marta Sawosz - 4 miejsce open i 2 
w swojej kategorii wiekowej, Ewelina 
Karczmarska-Bielecka – 2. miejsce 
w swojej kategorii wiekowej i Andrzej 
Bielecki - 26 miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy 
biegu należą do Chełmskiej Grupy 
Triathlonu.  (red)

Chełmianie biegali w Lublinie
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UNIA REJOWIEC – UNIA BIAŁO-
POLE 5:1 (2:0)

1:0 - Chybiak (37), 2:0 - P. Huk 
(41), 3:0 - Karauda (78), 4:0 – Karau-
da (81), 5:0 – Karauda (87 wolny), 5:1 
- Jabłoński (88).

UNIA R.: Soczyński – Brzezic-
ki, Kloc, Pawlicha, Soroka, P. Huk, 
Leśnicki, Karauda, K. Bohuniuk (65 
Piłat), Chybiak (79 Grel), Czerwiński. 
Trener – Tomasz Sąsiadek. 

UNIA B.: Siewak - Bureć, Domiń-
czuk, Komosa, Tukiendorf, Stepaniuk, 
Oleszczuk (60 Sekulski), Zdybel (65 
Rakowiecki), Nazaruk (46 Rondoś), 
Łukaszewski (80 Fedec), Jabłoński. 
Trener – Waldemar Kogut. 

Czerwona kartka: Stepaniuk (Unia 
B.) w 26 min. za dwie żółte. Sędziowa-
li: Grodek oraz Pukas i Skubisz. 

Unia Białopole to chyba najbardziej 
chimeryczna drużyna okręgówki. Po 
dobrej grze i wygranej w Fajsławicach 
z Frassati 3:0, podopieczni Waldema-
ra Koguta zagrali beznadziejny mecz 
w Rejowcu i przegrali ze swoją imien-
niczką zasłużenie 1:5. – Nie mam nic 

do powiedzenia, chcę o tym spotkaniu 
jak najszybciej zapomnieć, po prostu 
przeszliśmy obok meczu – ocenia Jan 
Ostrowski, prezes zespołu z Biało-
pola. Zupełnie inne nastroje panują w 
Rejowcu. Zespół, który po rundzie je-
siennej wydawał się być faworytem do 
spadku znów zdobył trzy punkty i coraz 
bardziej odbija się od dna tabeli. – Mu-
sieliśmy kiedyś w końcu wrzucić piąty 
bieg! – cieszył się po zwycięstwie nad 
Białopolem Jan Mazur, kierownik Unii 
Rejowiec. – 5:1 to najniższy wymiar 
kary, jaki spotkał dziś gości. Mogliśmy 
wygrać wyżej, byliśmy lepsi od rywala 
pod każdym względem – dodaje. Kapi-
talne zawody rozegrał Karauda, który 
trzy razy pokonał Siewaka. Piękny był 
zwłaszcza jego gol na 5:0 strzelony 
z rzutu wolnego w 87 min. Na uwagę 
zasługuje też filmowa bramka zdobyta 
z woleja przez Przemysława Huka. 
Pewnym usprawiedliwieniem słabej po-
stawy gości może być fakt, że już od 26 
min. zespół z Białopola grał w osłabie-
niu, bo za drugą żółtą kartkę z boiska 
został usunięty Stepaniuk.  (kg)

Rejowiec na „piątkę”

START KRASNYSTAW – OGNIWO 
WIERZBICA 2:2 (1:0)

1:0 - Chariasz (28), 2:0 – Chariasz (58), 
2:1 – Krupski (66), 2:2 – Krupski (72).

START: W. Matycz – Nowakow-
ski, Saj, Łuczyn, Wojciechowski (65 
Liszka), Kleban, Lenard, Chariasz, 
Karasiński (60 Ciesielski), Wójcik (89 
P. Matycz), Sadowski (85 Wójtowicz). 
Trener – Bartłomiej Czajka. 

OGNIWO: Zagraba – Rutkowski, 
Pietruszka, Pilipczuk, Gałecki (46 We-
lter), M. Bąk (60 Wdowicz), Szanfisz, 
Zwolak (85 Kłos), Krupski, K. Hanc (28 
Stańczuk), P. Bąk. Trener – Sebastian 
Kogut.

Sędziowali: Michalski oraz Wójcik 
i Harko. 

Po szybkim i stojącym na dość 
wysokim poziomie meczu Ogniwo zre-
misowało w Krasnymstawie ze Star-
tem 2:2. – A powinniśmy dziś wygrać 
– uważa Artur Wawruszak, kierownik 
zespołu z Wierzbicy. – Nie przypomi-
nam sobie takiej sytuacji, by Start gra-
jąc z nami u siebie, w końcówce grał 
na czas broniąc wyniku. Było wówczas 
2:2, a mogło być 3:2 dla nas, bo Bartek 
Zwolak w 60 min. nie wykorzystał kar-
nego – dodaje. Zanim jednak do tego 
doszło to Start był skuteczniejszy. Go-
spodarze objęli prowadzenie po akcji 
sam na sam Daniela Chariasza z Za-
grabą. Śliczną asystą do najlepszego 
obecnie zawodnika Startu popisał się 
Kleban. Kiedy po zmianie stron będą-
cy w wysokiej formie Chariasz zdobył 

drugą bramkę wydawało się, że ze-
spół z Krasnegostawu zainkasuje trzy 
punkty. Niestety, sam Chariasz meczu 
nie wygra, choć nieraz to czynił. Po-
zostali piłkarze z Krasnegostawu nie 
są w tak dobrej dyspozycji, dlatego też 
Start od kilku kolejek w ogóle nie liczy 
się w walce o awans do IV ligi. Ostat-
nie 30 minut należało do Ogniwa. – To 
moja wina – przyznaje Bartłomiej 
Czajka, trener Startu. – Miałem w pro-
tokole zawodników, którzy mogli dojść 
na mecz w czasie gry, choć mieli inne 
obowiązki, ale przy stanie 2:0 dałem 
im znać, że nie muszą się spieszyć. To 
był błąd – dodaje. Odwrócenie losów 
meczu nie nastąpiłoby jednak gdyby 
nie ambicja zawodników Ogniwa. W 
60 min. goście wywalczyli rzut karny, 
którego, jak już wspomnieliśmy, nie 
wykorzystał Zwolak. – To chłopaków 
nie podłamało, a przeciwnie, z więk-
szym animuszem ruszyli na bramkę 
Startu – opowiada Wawruszak. W 
efekcie w 66 min. Krupski głową zdo-
był gola kontaktowego, a w 72 min. ten 
sam zawodnik huknął potężnie z 30 m i 
Wojciech Matycz skapitulował po raz 
drugi. Zrobiło się 2:2 i to Ogniwo było 
bliższe zdobycia zwycięskiej bramki. 
- Rutkowski trafił w słupek, kolejnego 
gola mógł zdobyć Krupski. Mało tego, 
w 90 minucie mieliśmy piłkę meczową. 
Pilipczuk groźnie uderzył z rzutu wol-
nego, ale bramkarz Startu skutecznie 
interweniował – opisuje kierownik 
Ogniwa.  (kg)

Sam Chariasz to za mało…

SPARTA REJOWIEC FABRYCZNY 
– FRASSATI FAJSŁAWICE 3:1 (2:0)

1:0 - K. Rutkowski (7 wolny), 2:0 
- Kiejda (16), 2:1 – Adamiak (48), 3:1 
– K. Rutkowski (77 wolny).

SPARTA: Bralewski – A. Rutkow-
ski, Terlecki, M. Sawicki (70 Kister), 
Lewczuk (78 Kwiatosz), Bodys, K. 
Rutkowski (83 P. Kwiatkowski), Kry-
stjańczuk, Kiejda, S. Kwiatkowski, Ba-
rabasz. Trener – Bartosz Bodys. 

FRASSATI: Czajka - M. Baran, Tra-
ła, Stacharski, Jedut, J. Olech, Robak, 
P. Przebirowski (50 Lipa), Adamiak, S. 
Baran (75 Kasperek), Skorek. Trener 
– Daniel Krakiewicz. 

Czerwona kartka: Kwiatkowski (S) 
w 36 min. za dwie żółte. Sędziowali: 
Skiba oraz Prończuk i Domański. 

Coś złego dzieje się z Frassati. Ze-
spół z Fajsławic, rewelacja tego sezonu 
(do niedawna mający nawet szansę na 
to, by zakończyć ligę na drugim miej-
scu) przegrał swój trzeci mecz z rzędu. 
Po 0:4 ze Startem Krasnystaw, 0:3 z 
Unią Białopole, w ostatnią sobotę pod-
opieczni Daniela Krakiewicza ulegli 

Sparcie, choć od 36 min. grali w prze-
wadze, bo z boiska za drugą żółtą kart-
kę wyleciał Kwiatkowski. Bohaterem 
meczu był Kamil Rutkowski, który dwa 
razy pokonał Czajkę strzałami z rzutów 
wolnych. – Zagraliśmy dobre spotkanie 
i trzy punkty bardzo nas cieszą. Fras-
sati zaskoczyło nas in minus. Rywale 
owszem próbowali konstruować akcje, 
zwłaszcza po czerwonej kartce dla 
Kwiatkowskiego, ale jedyne co robili, to 
wrzucali piłki w nasze pole karne i liczyli 
na strzały głową. Na szczęście mądrze 
się broniliśmy – mówi Bartosz Bodys, 
grający trener gospodarzy. Godny uwa-
gi jest też drugi gol dla Sparty. Kiejda i 
Barabarz kompletnie zaskoczyli obroń-
ców Frassati wymieniając ze sobą kilka 
podań i ostatecznie ten pierwszy poko-
nał bramkarza gości. – Udało się nam 
też oddać kilka strzałów z dystansu, ale 
nieskutecznych. Uważam, że wygrali-
śmy w pełni zasłużenie – podsumowuje 
Bodys. Frassati przełamania złej passy 
poszuka za tydzień w starciu z rozpę-
dzoną i coraz lepszą Unią Rejowiec.

  (kg)

Frassati w kryzysie?

SAWENA SAWIN – BRAT CUKROW-
NIK SIENNICA NADOLNA 3:3 (1:0)

1:0 - Paszkowski (12), 2:0 – Pasz-
kowski (48), 2:1 – Arkadiusz Kister 
(75), 2:2 – Arkadiusz Kister (80 
wolny), 3:2 - Wachulski (88), 3:3 – D. 
Jopek (90+3). 

SAWENA: R. Jaglewicz – Łabędzki, 
Czmielewski, Łubkowski, Krawczyński, 
Paszkowski, Szuszcz, Maliszewski (90 
Dmitruk), Kozina (90 Kolanowski), Wa-
chulski, Teter (75 Dyczkowski). Trener 
– Marek Tarnowski. 

BRAT: Pypa – M. Kociuba, D. 
Jopek, Malinowski, M. Szadura (70 
Korszun), K. Szadura (85 Ćwirta), K. 
Jopek, P. Szadura, Garbacz (46 Brud-
nik), Lubaś (80 Urbański), P. Szadura. 
Trener – Andrzej Krawiec. 

Sędziowali: Walczuk oraz Muła i 
Marciniak. 

Dla obu drużyn było to bardzo waż-
ne starcie. Po zwycięstwie nad SPS 
Eko Różanka, piłkarze Brata liczyli 
na trzy punkty w meczu z Saweną. – I 
choć przegrywaliśmy dziś już nawet 
0:2 to mogliśmy to spotkanie spokoj-
nie wygrać. Po prostu sami sprezen-
towaliśmy gospodarzom dwie bramki 
– mówi Andrzej Krawiec, trener ze-
społu z Siennicy Nadolnej. Sawena w I 
połowie grała niezłe zawody. Już w 12 

min. Kozina kiwnął dwóch obrońców 
gości i wyłożył piłkę do wbiegającego 
w pole karne Paszkowskiego, który 
mocnym strzałem pokonał Pypę. W 
48 min. jeden z obrońców Brata źle 
wybił piłkę, dopadł do niej Paszkowski 
i zrobiło się 2:0. Wtedy w końcu sku-
tecznie zaczęli grać goście. Bohate-
rem Brata, tak jak w starciu z Eko Ró-
żanką, został Arkadiusz Kister. Znów 
zdobył piękną bramkę z rzutu wolne-
go, znów skutecznie zakończył akcję 
swojego zespołu strzałem z 16 metra. 
– Kiedy już udało się nam wyrównać, 
straciliśmy kolejnego głupiego gola i 
znów przegrywaliśmy. Na szczęście 
moi zawodnicy do końca grali ambit-
nie – zauważa Krawiec. Była 90 min. 
Gospodarze starali się utrzymać piłkę, 
grać na czas, dokonali zmiany dwóch 
zawodników. Brat jednak po raz ko-
lejny zaatakował. – W zamieszaniu 
podbramkowym do piłki dopadł Dawid 
Jopek, który z bliska doprowadził do 
remisu. Bądźmy jednak szczerzy. Ani 
nas, ani Saweny remis nie satysfak-
cjonuje – ocenia trener Brata. – Nie-
stety, niektórym zawodnikom zabrakło 
w końcówce sił i dlatego nie udało się 
nam dowieźć zwycięstwa do końca 
– podsumował mecz Wojciech Ada-
mowicz z Saweny.  (kg)

Remis, który nikogo 
nie cieszy

BRAT CUKROWNIK SIENNICA NA-
DOLNA – SPS EKO RÓŻANKA 3:2 (2:1)

0:1 – Skorupski (7), 1:1 – Arka-
diusz Kister (32 wolny), 2:1 – Arka-
diusz Kister (38), 3:1 – P. Szadura 
(62), 3:2 – E. Mikulski (85). 

BRAT: Pypa – Wójcicki, Malinowski, 
D. Jopek, K. Szadura (70 Korszun), 
Gdak, Wójciuk (80 Ćwirta), K. Jopek, 
M. Szadura (46 Bludnik), Arkadiusz 
Kister, P. Szadura. Trener – Andrzej 
Krawiec. 

SPS EKO: Danielczuk – Bojarczuk, 
Łobko, Kruk, Piotrowski (46 Bornus, 63 
Zakowski ), J. Gołąb (86 Babkiewicz), 
M. Gołąb, Błaszczuk, Magdysh (46 E. 
Mikulski), Skorupski, Chwedoruk. Tre-
ner – Andrzej Łągwa. 

Czerwone kartki: Kacper Gdak (B) 
w 40 min za niesportowe zachowanie 
oraz Patryk Błaszczuk (E) w 66 min. 
za drugą żółtą.

Po serii porażek Brat Cukrownik 
Siennica Nadolna w końcu zdobył trzy 
punkty. Stało się to w zaległym meczu 
20. kolejki okręgówki, rozegranym 
10 maja. – To był trochę taki dziwny 
mecz – opowiada Andrzej Krawiec, 
trener Brata. – Optyczną przewagę 
mieli goście, to Różanka prowadziła 

grę, próbowała konstruować akcje. My 
dobrze zagraliśmy jednak w obronie i 
cały czas wyprowadzaliśmy groźne 
kontrataki – dodaje. SPS szybko objęło 
prowadzenie, już w 7 min. z gapiostwa 
gospodarzy skorzystał Skorupski. 
Podopiecznych Krawca to jednak nie 
załamało. Grali ambitnie, widać było, 
że chcą w końcu zgarnąć w lidze peł-
ną pulę. Bohaterem spotkania został 
Arkadiusz Kister, który najpierw 
popisał się pięknym strzałem z rzutu 
wolnego, a potem jeszcze ładniej wy-
kończył wrzutkę ze skrzydła. – Dostał 
piłkę na 16 metrze i uderzył z woleja 
nie do obrony – opowiada Krawiec. 
Brat objął prowadzenie na 2:1 i chwilę 
później stracił zawodnika. Za niespor-
towe zachowanie z boiska wyleciał 
Kacper Gdak. Różanka próbowała 
odrobić straty, ale w 62 min. nadziała 
się na kontrę gospodarzy i Danielczuk 
skapitulował po raz trzeci. – W samej 
końcówce Eko zdobyło kontaktowego 
gola, ale na szczęście udało się nam 
korzystny wynik dowieźć do końca. Te 
trzy punkty są dla nas niezwykle cen-
ne, myślę, że pozwolą uwierzyć chło-
pakom, że sezon nie jest jeszcze stra-
cony – podsumowuje Krawiec.  (kg)

Brat w końcu zwycięski

Petarda w Pławanicach

TABEL A
1. Kłos  21 61 20-1-0  56-8
2. Start  21 44 13-5-3  65-26
3. SPS Eko  21 38 12-2-7  56-35
4. Sparta  21 37 10-7-4  44-26
5. Frassati  21 35 10-5-6  38-30
6. Ruch  19 30 9-3-7  51-40
7. Unia B.  21 28 8-4-9  41-46
8. Ogniwo  21 27 8-3-10  34-44
9. Tatran  21 22 6-4-11  30-50
10. Unia R.  20 21 6-3-11  34-42
11. Spółdzielca  21 21 6-3-12  23-49
12. Sawena  21 16 4-4-13  24-51
13. Brat  21 15 3-6-12  26-49
14. Pławanice  20 14 4-2-14  26-52

V LIGA. Przerwany mecz...
Nie takie sceny chcemy oglądać w chełmskiej lidze okręgowej. Starcie Pławanic Kamień z Ruchem Izbica za-
kończyło się już w 29 minucie bo ktoś nieodpowiedzialny rzucił na boisko petardę, która ogłuszyła bramkarza 
gości. Pławanice prowadziły wówczas 1:0, a nie wykluczone, że przegrają mecz walkowerem. Na szczęście innym 
spotkaniom towarzyszyły już tylko emocje. Ciekawie było np. w Krasnymstawie gdzie Start zremisował z Ogniwo 
Wierzbica 2:2, ale to goście byli bliżsi wygranej. Kolejny dobry mecz rozegrała skazana zbyt wcześnie na degradację 
Unia Rejowiec, która rozbiła Unię Białopole 5:1. Trwa zła passa Frassati. Zespół z Fajsławic przegrał trzeci mecz 
z rzędu, tym razem 1:3 ze Spartą w Rejowcu Fabrycznym. Broni nie składa ostatni zespół w tabeli – Brat Siennica 
Nadolna, który w ubiegłym tygodniu zdobył cztery punkty i wciąż ma szansę się utrzymać. W zaległy meczu pod-
opieczni Andrzeja Krawca niespodziewanie pokonali SPS Eko Różankę 3:2, a w ostatnią sobotę zremisowali 3:3 z 
Saweną Sawin. Na 5 kolejek przed końcem awans do IV ligi zapewnił sobie Kłos Chełm, który pokonał 3:0 Tatran 
Kraśniczyn. A oto komplet wyników 21 kolejki V ligi: 

PŁAWANICE KAMIEŃ – RUCH 
IZBICA 

mecz przerwany w 29 min. przy sta-
nie 1:0 dla Pławanic po tym, jak jeden 
z kibiców rzucił petardą w kierunku 
bramkarza Ruchu. Gola zdobył Kac-
per Nestorowicz w 3 min. 

PŁAWANICE: Paluch - Gąsiorow-
ski, Hawryluk, Szpakowski, R. Mali-
nowski, Rzeszut, A. Czajka, Neckar, 
S. Dudko, Kamiński, Nestorowicz. 
Trener – Michał Filipczuk.

RUCH: Pastuszak - Pawelec, Ka-
szak, Wlizło, Michał Śliwa, Malczew-
ski, D. Łata, Gieleta, Stępniak, Gałka, 
Lewandowski. Trener – Arkadiusz 
Mazurek. 

Sędziowali: Rękas oraz Ptaszek i 
Urbankiewicz. 

Czegoś takiego dawny nie widzie-
liśmy. Mecz między Pławanicami, 
a Ruchem Izbica trwał zaledwie 29 
minut. Właśnie wtedy, przy prowadze-
niu gospodarzy 1:0, ktoś wrzucił na 
murawę petardę, która eksplodowała 
tuż przed twarzą bramkarza gości Łu-
kasza Pastuszaka. Ten oszołomiony 
długo nie podnosił się z murawy i sę-
dzia Krzysztof Rękas podjął decyzję 
o zakończeniu spotkania. - Co prawda 
wybuch go nie poparzył, ale nasz gol-
kiper cały czas źle się czuje, w głowie 
mu szumi, czekamy na lekarza, który 
go przebada – opowiadał nam na 
gorąco Marcin Antoniak, kierownik 
zespołu z Izbicy. Kto rzucił petardą? 
Tego póki co nie ustalono. Wiadomo 
natomiast, że na mecz do Pławanic 
przyszło więcej kibiców niż zwykle, bo 
w niedzielę w tej miejscowości odby-
wał się odpust. Bramkarz gości trafił 
do szpitala na badania.

- Naszym zdaniem decyzja o prze-

rwaniu spotkania została popełniona 
zbyt pochopnie – mówi Michał Filip-
czuk, trener Pławanic. – W finale Pu-
charu Polski w Warszawie na murawę 
poleciało kilkadziesiąt petard, sędzia 
to przeczekał i wznowił grę. Nie rozu-
miem dlaczego tak samo nie stało się 
i u nas. W poniedziałek jedziemy do 
Chełmskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej by sprawę wyjaśnić – do-
daje. Jak ustaliliśmy, sędzia zakończył 
mecz przed czasem, bo uznał, że bez-
pieczeństwo zawodników oraz całej 
trójki arbitrów było poważnie zagrożo-
ne, a organizatorzy nie zapewnili od-
powiedniego porządku na trybunach. 
Liczba osób odpowiedzialnych za ład 
na widowni była nieadekwatna do ilo-
ści widzów. Wiemy też, że o przerwa-
niu meczu arbiter poinformował szefa 
Chełmskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej Anatola Obucha. – Od 
poniedziałku będziemy wyjaśniać całe 
zajście. Nic więcej nie jestem w stanie 
powiedzieć, musimy zapoznać się z 
relacjami przedstawicieli obu drużyn, 
sędziego i obserwatora.

Gdyby nie ten incydent, Pławanice 
mogłyby nawet to spotkanie wygrać, 
bo do momentu przerwania meczu 
prowadziły 1:0. Gospodarze potrze-
bują punktów, bo bronią się przed 
degradacją do klasy „A”. Gola szybko 
zdobył Nestorowicz, a kolejne oka-
zje zmarnowali Sebastian Dudko, 
Michał Kamiński i ponownie Nesto-
rowicz. Niewykluczone, że przez wy-
bryk jednej nieodpowiedzialnej osoby 
zamiast dopisać sobie trzy punkty, 
drużyna z gminy Kamień może zostać 
ukarana walkowerem. Decyzję po-
znamy po posiedzeniu Wydziału Gier 
ChOZPN. (kg)

KŁOS CHEŁM – TATRAN KRAŚNI-
CZYN 3:0 (1:0)

1:0 – Drzewicki (30 karny), 2:0 
– Siatka (55), 3:0 – Drzewicki (90).

KŁOS: Porzyc – Omelko (75 Hawry-
luk), Poznański, Wyrostek (70 Ciechoń-
ski), Siatka, Flis, Bala, Żwirbla, Drzewic-
ki, Janas (65 Szponar), Gierczak (58 
Skubisz). Trener – Robert Tarnowski. 

TATRAN: Bulicz – Soczyński, 
Błaszczak, A. Stasiuk (80 Pukas), 
Fedak (60 Barzał), K. Mazurek, P. Ma-
zurek, D. Mazurek, Suduł, S. Stasiuk, 
R. Mróz (56 P. Sawczuk). Trener Miro-
sław Berbeć. 

Sędziowali: Kołtun oraz Misztal i 
Pawlak. 

Kłos Chełm pokonał Tatran 3:0 i 
na pięć kolejek przed końcem sezonu 
zapewnił sobie awans do IV ligi! Nic 
dziwnego. Z 21 spotkań podopieczni 
Roberta Tarnowskiego wygrali aż 20 
i tylko jedno zremisowali. W rundzie 
wiosennej nie stracili nawet jednej 
bramki! – Wygrana z Tatranem wcale 
nie przyszła nam jednak łatwo – mówi 

Lucjan Jarocki, prezes Kłosa. – Gra-
liśmy bardzo spokojnie, momentami aż 
za spokojnie, a goście całkiem nieźle 
sobie radzili – dodaje. Punktem zwrot-
nym meczu była sytuacja z 29 min. – 
Jeden z moich zawodników wybił piłkę 
spod nóg zawodnika Kłosa, a później 
obaj się zderzyli. Moim zdaniem nic w 
tej sytuacji nie było, a już na pewno mój 
piłkarz nie faulował. Tymczasem sędzia 
podyktował rzut karny dla gospodarzy! 
– mówi Mirosław Berbeć, trener Ta-
tranu. Pewnym egzekutorem jedenast-
ki okazał się Łukasz Drzewicki. – Sę-
dzia nas skrzywdził. Kłos jest liderem, 
gra u siebie, naprawdę nie potrzebuje 
jeszcze pomocy arbitrów! – denerwuje 
się Berbeć. Stracony gol podłamał go-
ści, którzy próbowali odrobić straty, ale 
choć przeprowadzali ciekawe akcje to 
nie potrafili zakończyć ich bramkami. 
A Kłos spokojnie punktował. Najpierw 
Siatka wykończył składną akcję całe-
go zespołu i z bliska pokonał Bulicza, 
a w końcówce Drzewicki huknął z 16 
metrów nie do obrony.  (kg)

SPS EKO RÓŻANKA – SPÓŁDZIEL-
CA SIEDLISZCZE 4:1 (1:1)

0:1 - D. Osoba (15), 1:1 - Chwedo-
ruk (37), 2:1 - Mateusz Gołąb (48), 
3:1 - Chwedoruk (58), 4:1 - Skorup-
ski (72).

SPS EKO: Danielczuk – Bojarczuk 
(80 K. Mikulski), Łobko, Kruk, E. Mi-
kulski (70 Piotrowski), Żakowski (63 
Chmiel), Błaszczuk, Mateusz Gołąb, 
Maghdysh (83 Harko), Skorupski, 
Chwedoruk. Trener – Andrzej Łągwa. 

SPÓŁDZIELCA: Kasprzak – Mro-
czek, Jędruszak (82 Motyka), A. Oso-
ba, Braniewski, Borek, Sidorowski, Żu-
kowski (85 D. Orłowski), Hawerczuk, 
D. Osoba (60 Droń), Stefańczuk (77 
Łatka). Trener – Tomasz Bielecki.

Sędziowali: Kwiatek oraz Chusz-
cza i Kowalski.

Po drobnym kryzysie beniaminek 
z Różanki wygrał kolejne spotkanie i 
potwierdził, że jest rewelacją sezonu. 
Niedzielny mecz lepiej rozpoczęli go-
ście. Żukowski mógł szybko otworzyć 
worek z bramkami, ale przestrzelił. 

W końcu w 15 min. Damian Osoba 
silnym strzałem pokonał Danielczu-
ka. Jeszcze przed przerwą wyrównał 
niezawodny Chwedoruk, a tuż przed 
zejściem do szatni Spółdzielca mógł 
prowadzić 2:1. – W doskonałej sytuacji 
znalazł się Żukowski. Minął bramka-
rza, strzelił, ale jeden z zawodników 
Eko w ostatniej chwili zablokował fut-
bolówkę – opowiada Damian Osoba. 
– Szkoda tej okazji, na pewno inaczej 
by się nam grało, gdybyśmy do prze-
rwy prowadzili – dodaje. Po zmianie 
stron lepiej grała Różanka, która za-
służenie zwyciężyła. Piękną bramkę 
w 58 min. z 25 metrów strzelił Chwe-
doruk, filmowy był też czwarty gol dla 
SPS Eko. – Skrzydłem pociągnął Bo-
jarczuk, ślicznie wrzucił piłkę w pole 
karne, a Skorupski strzelił głową nie 
do obrony. Cieszymy się z tego zwy-
cięstwa, widać kryzys mamy za sobą 
– mówi Andrzej Łągwa, trener zespo-
łu z Różanki, który po tym zwycięstwie 
„wskoczył” na podium chełmskiej ligi 
okręgowej.  (kg)

Kłos przypieczętował awans!

Różanka na podium



Wśród osób, które w ciągu 10 dni od daty ukazania się tego numeru przyniosą do redakcji 
(Chełm, ul. Lwowska 14) rozwiązanie krzyżówki z kuponem wyciętym z gazety, rozlosujemy 
100 złotych oraz dwie nagrody niespodzianki. Rozwiązanie można także nadsyłać pocztą albo 
wrzucać do naszych skrzynek ogłoszeniowych. 100 zł za rozwiązanie krzyżówki 18/2016 
otrzymuje Justyna Guściora (Żalin), a nagrody niespodzianki - Kazimiera Łukaszuk 
(Stare Chojno) i Małgorzata Żebrowska-Zając (Chełm).

KUPON -
krzyżówka 
20/2016

stówka co tydzień!

Repertuar kina
16 maja: godz. 14 - Dzielny kogut Ma-

niek (Zorza); godz. 16 - Nasza młodsza 
siostra (Zorza); godz. 19 - #WszystkoGra 
(Zorza); godz. 21 - Z podniesionym czo-
łem (Zorza)

17 maja: godz. 14 - Dzielny kogut 
Maniek (Zorza); godz. 16 - Z podniesio-
nym czołem (Zorza); godz. 18.30 - Na-
sza młodsza siostra (Zorza); godz. 21 
- #WszystkoGra (Zorza)

18 maja: godz. 14 - Dzielny kogut Ma-
niek (Zorza); godz. 16 - #WszystkoGra 
(Zorza); godz. 18 - Nasza młodsza sio-
stra (Zorza); godz. 21 - Z podniesionym 
czołem (Zorza)

19 maja: godz. 14 - Dzielny kogut Ma-
niek (Zorza); godz. 16 - Nasza młodsza 
siostra (Zorza); godz. 18.30 - Z pod-
niesionym czołem (Zorza); godz. 21 - 
#WszystkoGra (Zorza)

20 maja: godz. 13 - Były sobie czło-
wieki (Zorza); godz. 15 - Mój przyjaciel 
orzeł (Zorza); godz. 17 - Zakładnik z Wall 
Street (Zorza); godz. 19 - Powrót (Zorza); 
godz. 21 - Zakładnik z Wall Street (Zo-
rza); godz. 15 - Kapitan Ameryka: Wojna 
bohaterów 3D dubbing (ChDK), godz. 18 
- Nienasyceni (ChDK); godz. 21 - Kapitan 
Ameryka: Wojna bohaterów 2D napisy 
(ChDK)

21 maja: godz. 11 - Były sobie czło-
wieki (Zorza); godz. 13 - Były sobie czło-
wieki (Zorza); godz. 15 - Mój przyjaciel 
orzeł (Zorza); godz. 17 - Zakładnik z 
Wall Street (Zorza); godz. 19 - Zakładnik 
z Wall Street (Zorza); godz. . 21 Powrót 
(Zorza); godz. 15 - Kapitan Ameryka: 
Wojna bohaterów 2D napisy (ChDK); 
godz. 18 - Kapitan Ameryka: Wojna bo-
haterów 3D dubbing (ChDK); godz. 21 
- Nienasyceni (ChDK)

22 maja: godz. 11 - Były sobie czło-
wieki (Zorza); godz. 13 - Mój przy-
jaciel orzeł (Zorza); godz. 15 - Były 
sobie człowieki (Zorza); godz. 17 - 
Powrót (Zorza); godz. 19 - Zakładnik 
z Wall Street (Zorza); godz. 21 - Za-
kładnik z Wall Street (Zorza); godz. 15 
- Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 
3D dubbing (ChDK); godz. 18 - Kapi-
tan Ameryka: Wojna bohaterów 2D 
napisy (ChDK); godz. 21 - Nienasyceni 
(ChDK)

Dni Kultury  
Chrześcijańskiej w ChBP

Cezary Pazura, Wiktor Zborowski, Je-
rzy Łukasiewicz i Krzysztof Warkuliński 
- zawitają do Chełma! Wszystko za sprawą 
Dni Kultury Chrześcijańskiej. To impreza, 
która na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych miasta i co roku 
przyciąga tłumy. A tegoroczna będzie mia-
ła szczególny wymiar. W Jubileuszowym 
Roku Miłosierdzia Bożego, ogłoszonym 
dla Kościoła przez papieża Franciszka, 
organizatorzy imprezy chcą przybliżyć 
orędzie przekazane św. Siostrze Faustynie 
przez Jezusa. Towarzyszyć będzie temu 
mnóstwo wydarzeń, które odbędą się w 
murach Chełmskiej Biblioteki Publicznej. 
W poniedziałek (16 maja) o godz. 16.30 
odbędzie się spotkanie z Cezarym Pazu-
rą pod hasłem „Aktorstwo i wiara”. Na 
wtorek (17 maja) zaplanowano przegląd 
twórczości filmowo-teatralnej Wiktora 
Zborowskiego. O godz. 10 odbędzie się 
projekcja filmu „Śluby Panieńskie”, a o 
godz. 16 „Mała Matura 1947”. W środę (18 
maja) o godz. 10 i 16 zostanie wyświetlony 
film „Faustyna”. Tuż po projekcji spotkać 
się będzie można z reżyserem filmu - Je-
rzym Łukasiewiczem, a o godz. 12 także 
z aktorem, który wścielił się w rolę księ-
dza Michała Sopocko - Krzysztofem Wa-
kulińskim. W czwartek (19 maja) o godz. 
16 odbędzie się koncert charytatywny na 
rzecz Stowarzyszenia Hospicjum. Wystąpi 
piosenkarz country i folk - Tomasz Szwed. 
W piątek (27 maja) o godz. 12 chełmian 
czeka wyjątkowe spotkanie autorskie 
z Dariuszem Filakiem z Żor promujące 
książkę, jaką napisał nosem pomimo swo-
jej niepełnosprawności. W poniedziałek 

(30 maja) wyświetlony zostanie film o Św. 
Maksymilianie Kolbe „Życie za życie”. W 
piątek (3 czerwca) ciąg dalszy przeglądu 
twórczości Wiktora Zborowskiego. O godz. 
16.30 projekcja filmu „Dwaj panowie B”, a 
tuż po niej spotkanie z reżyserem. Wstęp 
wolny na wszystkie wydarzenia. Bezpłatne 
wejściówki na spotkanie z Cezarym Pazurą 
i koncert Tomasza Szweda są do odebrania 
w Hospicjum Domowym im. ks. Kazimierza 
Malinowskiego, ul. Lwowska 12/4.

Filmowe środy z KDF
Klub Dobrego Filmu Chełmskiej Biblio-

teki Publicznej zaprasza w każdą majową 
środę na spotkania z cyklu „Książka i Film”. 
W tę najbliższą (18 maja) wyemitowana zo-
stanie historia Forresta Gumpa - człowieka 
o wielkim sercu i wyjątkowym życiorysie 
(powieść Winstona Grooma), a w kolej-

ną (25 maja) wyświetlony zostanie film o 
Oskarze Schindlerze, który uratował po-
nad tysiąc osób przed zagładą Holokaustu 
(ekranizacja powieści Thomasa Keneally).

 

Seanse KDF ChBP startują o godz. 18. 
Wstęp wolny.

Warsztaty wokalne - Wieczór 
chwały!

Chcesz zaśpiewać z Moniką Kuszyń-
ską i zespołem Heaven Up? Jest ku temu 
okazja! Chełmski Dom Kultury organizuje 
warsztaty wokalne, do których zaprasza 
wszystkich. Wystarczy chęć do śpiewania 
i pasja do muzyki. Warsztaty poprowadzi 
Rafał Czarnacki, dyrygent chóru Heaven 
Up. Spotkania odbędą się w piątek 20 
maja w godz. 18-19.30 i 20-21.30 oraz w 
niedzielę 22 maja w godz. 10-11.30 i 11-14 
w ChDK. Ich podsumowaniem będzie wy-
stęp podczas Wieczoru Chwały w czwar-
tek 26 maja. Zgłoszenia należy przesyłać 
na adres mailowy: imprezy@chdk.chelm.
pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

  Afisz kulturalnyCo, 
gdzie, 
kiedy?

Informacje kulturalne także na stronie 20


