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Wszystkie dzieci świataWszystkie dzieci świata
 - wystawa fotografii - wystawa fotografii

Syreny na próbęSyreny na próbę

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 20 sierpnia 2020 roku 

zmarł w wieku 82 lat

Profesor

Aleksander Szeptycki

wnuk Aleksandra hr. Szeptyckiego męczennika 
Rotundy Zamojskiej

Przewodniczący Rady Fundacji Rodu Szeptyckich
wyrazy serdecznego współczucia  

Panu Maciejowi Szeptyckiemu, Rodzinie 
i Najbliższym 

składa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej 

im. Jana Jakuba Zamoyskiego 

22 sierpnia 2020 roku nastąpiło 
otwarcie sołeckiej altany. Obiekt zlo-
kalizowany jest blisko obiektu Biblio-
teki Publicznej Gminy Zamość w Mo-
krem oraz remizy strażackiej OSP Mo-
kre. Koszt inwestycji to 70 406,78 zł, 
w  tym wsparcie finansowe przyzna-
ne Gminie Zamość przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania „Na-

sze Roztocze” w wysokości 44 976,00 
zł. Uroczystego przecięcia wstęgi do-
konali: Grzegorz Antonik (sołtys so-
łectwa Mokre), Beata Wichorowska 
(Radna Rady Gminy Zamość) oraz Mi-
rosław Soboń (Naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mokrem).

Źródło: Gmina Zamość

W centrum Nielisza, na placu w pobliżu szko-
ły podstawowej stanął paczkomat InPost. 
Mieszkańcy będą mogli  odbierać z  niego 

przesyłki z wielu sklepów internetowych oraz samo-
dzielnie nadawać paczki. 

O  pojawieniu się paczkomatu poinformowa-
ła na swoim facebookowym profilu Gmina Nielisz: 
„W Centrum Wsi Nielisz został zainstalowany paczko-
mat! Urządzenie obecnie przechodzi fazę testów i już 
wkrótce będzie aktywny oraz gotowy do użytkowa-
nia. Obiekt jest oświetlony i monitorowany 24h” – in-
formuje urząd.

Pod postem natychmiast zaroiło się od „lajków” 
i  entuzjastycznych komentarzy od mieszkańców 
gminy.

Zakończono modernizację budynku III LO. W  wyni-
ku zakończonych prac ocieplono stropodachy, wy-
konano izolację fundamentów oraz opaskę wo-
kół budynku, przeprowadzono termomodernizację 
ścian zewnętrznych wraz z nową kolorystyką elewa-
cji, wymieniono część zewnętrznej stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonano instalację grzewczą i zamon-
towano nowe grzejniki. Termomodernizacja III LO jest 
elementem projektu „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Za-
mość – cz. II ”.  Celem jest ograniczenie niskiej emisji, 
poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii. Miasto Zamość 
jest realizatorem zadań. 

Źródło: UM Zamość

Mieszkańców Zamościa czekają 
we wtorek (1 wrze-
śnia) nietypowe 

doznania akustyczne. 
W samo południe w mie-
ście zawyją syreny alar-
mowe. Sygnał trwał bę-
dzie 1 minutę.

Prezydent Miasta Za-
mość – Szef Obrony Cywilnej, 
informuje, że w  ramach treningu Sys-

temu Wykrywania i Alarmowania Obro-
ny Cywilnej w  dniu 1 wrze-

śnia bieżącego roku zosta-
ną sprawdzone techniczne 
środki alarmowania Miasta 
Zamość.

W  ramach treningu 
o  godzinie 12.00  zostaną 

uruchomione syreny alar-
mowe na czas jednej minuty. 

Sygnał ma charakter ćwiczebny.

Od 1 do 24 września 2020 r. w Książni-
cy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego 
w Zamościu prezentowana będzie po-
konkursowa wystawa prac fotograficz-
nych ph. Wszystkie dzieci świata.

Jest to konkurs organizowany przez 
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka w Pacanowie. Adresowany jest 
do wszystkich osób interesujących się 
fotografią. Przedsięwzięcie zostało ob-
jęte patronatem przez Światową Federa-

cję Sztuki Fotograficznej FIAP i osiągnę-
ło międzynarodowy zasięg. 

Ekspozycja poświęcona jest dzie-
ciom z  różnych stron świata. Ukazuje 
życie dziecka – jego radości, problemy 
oraz troski we współczesnym świecie.

Zachęcamy wszystkich do przeko-
nania się jak sztuka fotografii przedsta-
wia najmniejszych mieszkańców Ziemi. 
Wystawę można oglądać bezpłatnie.

Paczki dla każdegoPaczki dla każdego

Termomodernizacja w III LOTermomodernizacja w III LO

Tysiące sprzedanych książek, spotkania autorskie w ca-
łej Polsce, rzesze wiernych fanów i 19 już wydanych pu-
blikacji… a wszystko to dzięki rozmowie jaką kilka lat 

temu pisarka odbyła ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa…

Pierwsza książka Joanny Jax pojawiła się na rynku wy-
dawniczym w 2014 roku i od razu podbiła serca czytelników. 
Od tego momentu popularność autorki nie gaśnie. Po kolejne 
tomy jej powieści czytelnicy biblioteki ustawiają się w kolejce, 
niecierpliwie czekając na zarezerwowany egzemplarz. A jaką 
osobą jest Joanna Jax, właściwie Joanna Jakubczak? Czy bli-
żej jej do powieści historycznych sygnowanych nazwiskiem 
Jax, czy może bardziej współczesnej fabuły Patrycji May – ko-
mediowego alter ego pisarki? Takie pytania zapewne zada-
wali sobie czytelnicy jej książek i… nareszcie mogli się prze-
konać! O  początku kariery pisarskiej, trudnej sztuce resear-
chu, działalności na rzecz repatriantów, radości jaką daje jaz-
da samochodem i wenie, która prowadzi czasem do przypa-
lonych garnków Joanna Jax opowiedziała w czasie plenero-
wego spotkania autorskiego zorganizowanego w ramach Let-
niej Czytelni Książki i Prasy.

W tym roku odbyła się już ósma edycja Zamojskiego Fe-
stiwalu Filmowego „Spotkania z Historią”. Z tej okazji Książni-
ca Zamojska zaplanowała szereg ciekawych wydarzeń skiero-
wanych do mieszkańców i turystów w różnym wieku. Jednym 
z nich było spotkanie z Joanną Jax, autorką bestsellerowych 
powieści historycznych, mającej na swoim koncie między in-
nymi cykle: „Zemsta i przebaczenie”, „Zanim nadejdzie jutro”, 
„Dziedzictwo von Becków”, a także powieści „Długa droga do 
domu” czy „Syn zakonnicy”. I  tak w piątek 21 sierpnia o go-
dzinie 16.00 na zalanym słońcem Rynku Wodnym   pojawiła 
się  uśmiechnięta Joanna Jax gotowa na spotkanie z wierny-
mi czytelnikami. Pisarka wyczerpująco odpowiadała na pyta-
nia moderatorki, dzięki czemu mogliśmy się dowiedzieć mię-
dzy innymi jak przebiega proces twórczy, którego nieodłącz-
nym elementem są żmudne badania polegające na przeko-
pywaniu się przez dziesiątki publikacji historycznych. Autor-
ka przy okazji wyjawiła, że uwielbia prozę Kena Folletta, Jo-
nathana Kellermana oraz Ryszarda Kapuścińskiego. Uczestni-
cy spotkania dowiedzieli się również skąd wziął się pseudo-
nim Joanna Jax oraz Patrycja May, a także kto jest pierwszym 
recenzentem jej książek. Czas płynął, a pytań nie ubywało. Ja-
ka jest Joanna Jax kiedy pisze, czy ma swoje rytuały? – cieka-
wiło przybyłych. Autorka z uśmiechem przyznała, że pochło-
nięta przez fabułę, zaopatrzona w kawę, z nieodłącznym lap-
topem na kolanach zapomina o całym świecie. W odróżnieniu 
od wielu kolegów z branży nie tworzy skrupulatnych planów 
książki i szczegółowych konspektów. Być może jest to przy-
czyna fenomenu prozy Joanny Jax, której nie sposób odmó-
wić autentyczności i wiarygodności.

Trudno uwierzyć, ale tak naprawdę niewiele brakowało, 
by świat w ogóle nie usłyszał o obdarzonej wyobraźnią olsz-
tyniance, a  czytelnicy nie poznaliby Emila Lewina czy Marii 
Tarnowskiej. Autorka zaczęła marzyć o pisarstwie już w szkole 
podstawowej, ale mimo to zdecydowała się na studia na kie-
runku technicznym i przez ponad 20 lat pracowała w korpo-
racji, zajmując się między innymi grafiką komputerową. Jed-
nak pasja nie dawała o sobie zapomnieć. Joanna Jakubczak 
prawie dwie dekady układała i przechowywała w głowie hi-
storię, którą później opisała w książce „Dziedzictwo von Bec-
ków”. O swoim niespełnionym marzeniu opowiedziała w koń-
cu przyjaciółce, która pchnęła Joannę Jax do działania.

Autorka szybko rozsmakowała się w pisaniu. Regularnie 
dostarcza nam nowych powieści. Nie zawiodła i  tym razem. 
Z  okazji stulecia Bitwy Warszawskiej wydała swoją kolejną 
książkę pt. „Drugi brzeg”, która opisuje losy rodziny Niemoj-
skich na tle zmagań młodego państwa polskiego z ekspansją 
bolszewicką. Wielka miłość, trudne wybory i wielowymiaro-
wi, niejednoznaczni bohaterowie – oto na co mogą liczyć czy-
telnicy. Ci obecni na Rynku Wodnym nie tracili czasu i po za-
kończonym spotkaniu autorskim zakupili najnowszą powieść. 
Skwapliwie korzystali też z możliwości otrzymania autografu. 
Zgodnie twierdzili, że książki Joanny Jax mają jedną wadę: 
choć długie, zawsze niestety się kończą…

Tak też skończyło się nasze spotkanie. Mamy nadzieję, 
że Joanna Jax jeszcze zagości w  Zamościu przy okazji pro-
mocji kolejnej książki, bo choć jak powtarza za Olgą Tokar-
czuk, pisarz to najbardziej samotny zawód świata, nie zamie-
rza rezygnować z tego co robi. Wręcz przeciwnie, po porzu-
ceniu pracy w korporacji, może w pełni poświęcić się swojej 
pasji. A nam wypada tylko brać przykład z osób, które speł-
niają swoje marzenia, gdyż jak stwierdził Mark Twain: Za dwa-
dzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż 
tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. 
Złap w żagle bezpieczne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

Marlena Jarosz
Książnica Zamojska

Nowe miejsce relaksuNowe miejsce relaksuNa marzenia nigdy nie jest za późnoNa marzenia nigdy nie jest za późno
– spotkanie z Joanną Jax– spotkanie z Joanną Jax



Biało-czerwone gminyBiało-czerwone gminy

Szybka akcja w HetmanieSzybka akcja w Hetmanie

Parkujesz - płaciszParkujesz - płacisz

Wrześniowe święta w ZamościuWrześniowe święta w Zamościu

Dziki odstrzałDziki odstrzał Odbywający się tradycyjnie w  czerwcu Jar-
mark Hetmański, ze względu na pandemię, 
został przeniesiony na jesień. 26. edycja świę-
ta handlu, rzemiosła, rękodzieła i pyszności re-
gionalnych odbędzie się w dniach 19-20 wrze-
śnia. Na Jarmarku pojawią się m.in. targi ko-
lekcjonerskie, sztuki ludowej, rzemiosła arty-
stycznego, prezentacje ginących zawodów, 
promocje i  prezentacje produktu lokalne-
go, promocje firm i  instytucji. Każdy uczest-
nik zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa.

Kolorowe stragany będzie można odwie-
dzać w godzinach: 11.00 - 17.00 na trzech ryn-
kach Wielkim, Solnym i  Wodnym. Zamojski 
Dom Kultury do 11 września przyjmuje zgło-
szenia wystawców.

Maszt i  flaga w  każdej polskiej 
gminie to projekt ,,Pod bia-
ło-czerwoną” sfinansowa-

ny przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Aby na terenie gminy stanął 
maszt z biało-czerwona flagą, wystar-
czy zebrać wystarczającą ilość głosów 
mieszkańców.

Wysokie maszty z  biało-czer-
wonymi flagami mają stanąć w  każ-
dej polskiej gminie. To najnowszy po-
mysł polskiego rządu uhonorowa-
nie Poległych za wolność i  niepodle-

głość naszej Ojczyzny oraz upamięt-
nienie zwycięstwa wojsk Rzeczypo-
spolitej nad armią bolszewicką w  Bi-
twie Warszawskiej 1920 roku. Głoso-
wanie ma odbywać się drogą on-li-
nie za pomocą strony www.gov.pl 
 Zbiórka podpisów online potrwa do 
11 listopada 2020 roku. Dla gminy o li-
czebności do 20 000 mieszkańców  na-
leży zebrać– 100 głosów, powyżej 20 
000 do 100 000 mieszkańców – 500 
głosów, powyżej 100 000 mieszkańców 
– 1000 głosów. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 29 listopada 2020 roku. Trzy 

gminy, które zdobędą największą ilość 
głosów zostaną nagrodzone poprzez 
udział Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego w uroczystości za-
wieszenia flagi na maszcie.

W zeszłym tygodniu na 
nowego trenera K.S. 
Hetman został mia-

nowany Jacek Ziarkowski do-
tychczasowy trener czwar-
toligowego Kryształu Werb-
kowice. Po odbyciu jedne-
go treningu z drużyną oznaj-
mił Zarządu Stowarzyszenia 

o  tym, że w  dalszym ciągu 
pozostaje trenerem Kryszta-
łu. Obowiązki Jacka Ziarkow-
skiego do czasu zatrudnienia 
nowego szkoleniowca prze-
jął dotychczasowy asystent, 
trener Jarosław Czarniecki. 

Źródło: 
 KS Hetman Zamość

Od 1 września na parkingach 
przy Parku Miejskim i  przy ul. 
Partyzantów (tzw. parking 

PZU) będzie obowiązywać  płatne 
parkowanie. Bilet parkingowy bę-
dzie można kupić w  parkomatach, 
które zostaną tam zainstalowane lub 
u parkingowych.

- Strefę płatnego parkowania, 
zgodnie z art. 13b, ust. 2 ustawy o dro-
gach publicznych, ustala się na obsza-
rach charakteryzujących się znacznym 
deficytem miejsc postojowych, w  ce-
lu zwiększenia rotacji parkujących sa-
mochodów. Oba parkingi są przepeł-

nione pojazdami, które bardzo często 
zajmują miejsca postojowe przez cały 
dzień. Potrzeba poboru opłat za postój 
w tych miejscach wynika wprost z idei 
płatnego parkowania - informuje  Za-
rząd Dróg Grodzkich w Zamościu.

Wokół Starego Miasta wciąż funk-
cjonują parkingi bezpłatne: przy "Lu-
necie" (była baza MZK, za Urzędem 
Wojewódzkim), przy Wartowni, przy 
ul. Droga Męczenników Rotundy, a tak-
że na hubie komunikacyjnym (centrum 
przesiadkowe przy ul. Peowiaków k. 
Urzędu Gminy Zamość).

Przypominamy, że płatne parko-
wanie obowiązuje tylko w dni robocze 
(w soboty, niedziele i święta parkujemy 
bezpłatnie).

źródło: UM Zamość

Ze względu na co-
raz większe sze-
rzenie się ogni-

ska ASF wydano roz-
porządzenie nr 33 
Wojewody Lubelskie-
go z  dnia 20 sierpnia 
2020 roku w  sprawie 
sanitarnego odstrzału 
dzików na terenie wo-
jewództwa lubelskie-
go. W  łącznej liczbie 
5178 sztuk. Na terenie 
powiatu zamojskiego 
ma zostać odstrzelo-
nych 263 dzików. 

W  miejscu dotychczasowego 
skrzyżowania ulic Wojska Pol-
skiego – Lubelska – Piłsudskie-

go – Wiejska w Zamościu powstaje ron-
do. Choć prace drogowe nadal trwa-
ją, już wprowadzono tam ruch okręż-
ny. We wtorek (25.06) ustawiono tam 
oznakowania mówiące o nowych zasa-
dach poruszania się.

Przekształcenie skrzyżowania  ulic 
Wojska Polskiego – Lubelska – Piłsud-
skiego – Wiejska w  rondo to kolejny 
etap prac związanych z przebudową uli-
cy Lubelskiej.  Projekt pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lu-
belskiej w Zamościu od km 0+000,00 do 
km 0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania 
ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska 
– Wojska Polskiego – Wiejska w  Zamo-
ściu” obejmuje: przebudowę nawierzch-
ni jezdni (cztery pasy ruchu o szerokości 
3,5 m wraz z budową obustronnego cią-
gu pieszo – rowerowego, przebudową 

zatok autobusowych, przebudową zjaz-
dów publicznych i indywidualnych, prze-
budową parkingu, przebudową skrzyżo-
wań ulic podporządkowanych i budową 
azylu dla pieszych na ul. Lubelskiej), bu-
dowę skrzyżowania o  ruchu okrężnym 
(rondo) obok kościoła Św. Michała Archa-
nioła, wykonanie nowej nawierzchni as-
faltowej na ulicach: Wiejskiej, Wojska Pol-
skiego, Piłsudskiego oraz budowę kana-
lizacji deszczowej w  ulicy Lubelskiej, ul. 
Wojska Polskiego, ul. Wiejskiej, ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego wraz z monta-
żem wpustów podkrawężnikowych

W ramach przebudowy ulicy Lubel-
skiej zostanie wykonana także sieć moni-
toringu wizyjnego, która będzie włączo-
na do miejskiego Centrum Monitoringu. 
Pojawią się również nowe ławki i  wiaty 
przystankowe.

Termin zakończenia całego projektu 
wyznaczono na listopad 2020 r.

Zakończył się 8. Zamojski Festiwal 
Filmowy „Spotkania z  historią”. 
W  bieżącej edycji nagrody głów-

ne oraz statuetkę „Zamość Perła Rene-
sansu” przyznano w 3 kategoriach. Naj-
lepszym filmem dokumentalnym o  te-
matyce historycznej został obraz Zdzi-
sława Cozaca „Z  otchłani pradziejów”. 
W  kategorii najlepszy film animowany 
statuetka powędrowała do twórców fil-
mu „Marian na wojnie. Animowana hi-
storia Mariana Walentynowicza” w  re-
żyserii Agaty Mianowskiej. W  katego-
rii reportaż filmowy nagrodę otrzymał 
„Najpiękniejszy widok okna” autorstwa 
Marii Pisarek. Nagrody przyznało ju-
ry w składzie: Paweł Woldan, Stanisław 
Królak, Leszek Wiśniewski.  

Decyzją organizatorów Grand Prix 
za wybitne zasługi dla polskiej kinema-
tografii historycznej odebrała Maria Dłu-
żewska –  reżyserka, scenarzystka, aktor-
ka, dziennikarka, laureatka wielu nagród 
filmowych i odznaczeń państwowych. 

Festiwalowa publiczność za najlep-
szy film 8. „Spotkań z historią” uznała do-
kument „Obrońcy Poczty” w reżyserii Da-
miana Lu Wenty.

Jury przyznało następujące 
wyróżnienia:

– w kategorii film dokumentalny

„Ostatni bój”, reż. Grzegorz Gajewski

„Obrońcy poczty”, reż. Damian Lu 
Wenta

„Oto człowiek – rzecz o Henryku Sła-
wiku i  Jozsefie Antallu”, reż. Adam 
Kraśnicki

„Nie tylko Enigma – opowieść o służ-
bach wywiadowczych polskiego 
podziemia”, reż. Magdalena Koło-
dziejczyk, Rafał Kołodziejczyk

– w kategorii reportaż filmowy:

„Stefan Bryła. Wielcy Polacy – nie-
znani wynalazcy’, reż. Kamil Niesło-
ny, Maciej Marmola

– w kategorii film animowany:

„Rodzinne Skarby’, reż. Joanna Polak, 
Daria Kopiec

Nowością tegorocznej edycji Zamoj-
skiego Festiwalu Filmowego „Spotka-
nia z historią” jest przyznanie wyróżnień 
w kategorii zdjęcia oraz montaż. Wyróż-
nieni zostali: Michał Jarosiński za zdjęcia 
do filmu „Moja Solidarność”, reż. Sławo-
mir Koehler; Krzysztof Miller za zdjęcia 
do filmu „Oto człowiek – rzecz o Henryku 
Sławiku i Jozsefie Antallu”, reż. Adam Kra-
śnicki oraz Amadeusz Andrzejewski za 
montaż filmu „Obrońcy Poczty”, reż. Da-
mian Lu Wenta.

Nagrody i  wyróżnienia zostały wrę-
czone podczas uroczystej Gali Finałowej 
8. Zamojskiego Festiwalu Filmowego – 
22 sierpnia 2020 w  Centrum Kultury Fil-
mowej „Stylowy” w Zamościu. Wydarze-
nie uświetnił koncert Łukasza Jemioły.

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotka-
nia z  historią” to ważne i  jedyne w  Pol-
sce wydarzenie prezentujące najnowsze 
produkcje dokumentalne. Biorą w  nim 
udział wybitni przedstawiciele świata fil-
mu – z kraju i z zagranicy. „Spotkania z hi-
storią” to wydarzenie, które pozytywnie 
wpływa na budowanie tożsamości na-
rodowej, skłania do poszukiwania praw-
dy historycznej, stwarza przestrzeń dia-
logu i  dyskusji oraz umożliwia wspól-
ne wskrzeszanie pamięci o  momentach 
ważnych w  dziejach Polski. W  konkur-
sie rywalizują twórcy, których dokonania 
już dziś wyznaczają nowe kierunki doku-
mentu historycznego.

Organizatorami 8. Zamojskiego Fe-
stiwalu Filmowego „Spotkania z historią” 
są: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 
w  Zamościu, Miasto Zamość, Centrum 
Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A.

1 i 17 września w Zamościu odbędą się 
uroczyste obchody związane z roczni-
cą napaści hitlerowskich Niemiec na 
Polskę oraz agresji sowieckiej na nasz 
kraj. 27 września już po raz 21. obcho-
dzić będziemy Dzień Podziemnego 
Państwa Polskiego.

1 września w 81. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej o godz. 17.00 w Ka-
tedrze Zamojskiej zostanie odprawio-
na msza św. w intencji Ojczyzny. Po na-
bożeństwie uczestnicy w  Manifestacji 
Patriotycznej przejdą na Rynek Wiel-
ki. Tam uroczystości rozpoczną się 
o  godz. 18.00. W  programie: ceremo-

niał wojskowy, okolicznościowe wystą-
pienie prezydenta Zamościa, apel pa-
mięci i salwa honorowa, a także złoże-
nie wieńców.

17 września  w  81. rocznicę agre-
sji sowieckiej na Polskę o  godz. 17.00 
w Katedrze Zamojskiej odprawiona zo-
stanie msza św. w intencji Ojczyzny. Tuż 
po niej (godz. 18.00) na Rynku Wiel-
kim w Zamościu odbędzie się tradycyj-
ny ceremoniał wojskowy, wystąpienia 
okolicznościowe, a  także apel pamię-
ci, salwa honorowa i złożenie wieńców.

27 września  (wtorek) w  21 lat od 
ustanowienia tego dnia przez Sejm RP 

Dniem Podziemnego Państwa Polskie-
go, w  Zamościu odbędą się uroczy-
stości patriotyczne. Szczegółowy pro-
gram wydarzenia, którego organizato-
rem jest Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej – Okręg Zamość, będzie 
znany wkrótce.

Filmowe nagrody rozdaneFilmowe nagrody rozdane

Przebudowa na okrągło - będzie rondoPrzebudowa na okrągło - będzie rondo

Jarmark HetmańskiJarmark Hetmański
jednak będziejednak będzie

http://www.gov.pl


Zakończył się termin składania wniosków 
w  programie „Premie dla młodych rolni-
ków”. Agencja Restrukturyzacji i  Moderniza-

cji Rolnictwa przypomina teraz o  ważnych termi-
nach i zobowiązaniach beneficjentów. Jeśli ich nie 
dotrzymają lub nie zrealizują będą musieli zwró-
cić część lub całość uzyskanej premii. Tę tematykę 
przybliży nam Pani Jolanta Adamiak Zastępca Kie-
rownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego. 

Beneficjenci korzystający z działania „Premie dla 
młodych rolników” zobowiązani są do złożenia biz-
nesplanu dotyczący rozwoju gospodarstwa. 

Zobowiązani są do zrealizowania założeń - 
wszystkich działań ujętych w biznesplanie w przewi-
dzianym terminie, ale nie później niż do dnia upływu 

3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,  – pod-
kreśla Adamiak. 

I tu padają kolejne ważne daty. Najpóźniej w ter-
minie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy beneficjenci zobowiązani są  rozpo-
cząć jako kierujący prowadzenie gospodarstwa, któ-
rego rozwoju dotyczy biznesplan.

W terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy rolnicy muszą złożyć wnio-
sek o płatność pierwszej raty pomocy wynoszącej 80 
proc. całkowitej jej wartości czyli 120 tys. zł. Po re-
alizacji biznesplanu ale nie później niż do dnia upły-
wu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie 
później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. konieczne 
jest złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomo-
cy wynoszącej 20 proc. całkowitej wartości pomocy 
(30 tys. zł). 

Na co pomoc może być przeznaczona? Na pro-
wadzoną w  gospodarstwie działalność rolniczą  lub 
przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w  gospodarstwie w  kwocie stano-
wiącej co najmniej 100 proc. kwoty pomocy, 
w tym inwestycje w środki trwałe o sza-
cunkowej wartości równej  co naj-
mniej kwocie stanowiącej 70 proc. 
kwoty pomocy. 

- Środki trwałe mogą do-
tyczyć zakupu wyłącznie no-
wych maszyn, urządzeń 
oraz wyposażenia –  pod-
kreśla Jolanta Adamiak i do-
daje, że w  przypadku  in-
westycji budowlanej, mo-
że być uwzględniona inwe-
stycja, która  będzie poło-
żona na gruntach stanowią-
cych własność wnioskodawcy 
lub beneficjenta, przedmiot użyt-
kowania wieczystego lub przed-
miot dzierżawy z Zasobu Własności Rol-

nej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Pomoc nie może zostać przezna-
czona na chów kur, kaczek, gęsi lub 
indyków, z wyłączeniem produk-
cji ekologicznej; prowadzenie 
plantacji roślin wieloletnich na 
cele energetyczne oraz pro-
wadzenia działów specjal-
nych produkcji rolnej takich 
jak hodowla zwierząt labora-
toryjnych, hodowla ryb akwa-
riowych oraz hodowla psów 
lub kotów rasowych. 

- Składając wniosek o  płat-
ność pierwszej raty beneficjent 
musi też złożyć dokumenty po-
twierdzające przejęcie gospodar-
stwa, a więc potwierdzenie tytułu praw-
nego do nieruchomości rolnej wchodzącej 
w skład gospodarstwa oraz dokument potwierdza-
jący rozpoczęcie realizacji założeń zawartych w biz-

nesplanie –  tłumaczy zastępca kierownika Biu-
ra Wsparcia Inwestycyjnego lubelskiego 

ARiMR-u. – Dodatkowo beneficjent jest 
zobowiązany do prowadzania ewi-

dencji przychodów i  rozchodów. 
Musi prowadzić swoje gospodar-

stwo zgodnie ze strukturą pro-
dukcji określoną w biznesplanie 
i zachować kierunek produkcji. 
W okresie 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyzna-
niu pomocy,  młody rolnik zo-
bowiązany jest uzupełnić wy-
kształcenie, jeśli nie posiadał 

wykształcenia w  dniu wyda-
nia decyzji o  przyznaniu pomo-

cy. Młody rolnik musi też ubezpie-
czyć się KRUS-ie , czasokres w  któ-

rym musi podlegać ubezpieczeniu po-
winien wynosić co najmniej 12 miesięcy 

od dnia wypłaty pierwszej raty płatności .  Jeśli 
ten warunek nie zostanie spełniony, kwo-

ta którą otrzymał musi być zwróco-
na w  100 procentach.  Do wniosku 

o  płatność drugiej raty pomo-
cy rolnik musi dołączyć wszyst-

kie dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków:

• sprawozdanie z  re-
alizacji biznesplanu

• oświadczenie 
o  prowadzeniu ewi-

dencji przychodów 
i rozchodów

• dokumenty finan-
sowo-księgowe dotyczące 

realizacji biznesplanu, w szcze-
gólności zakupy środków trwałych 

i obrotowych środków produkcji (do faktur 
muszą być dołączone dokumenty potwier-
dzające dokonanie zapłaty).

Wypłata drugiej raty pomocy następuje w  ter-
minie 90 dni od dnia złożenia wniosku o  płatność 
wraz z dokumentami.

in22187

Rozmowa z Krzysztofem Gałaszkiewiczem, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Są jeszcze pieniądze dla młodych
• Do 17 sierpnia został przedłużony 
nabór wniosków do działania 
„Premie dla młodych rolników”. 
Dlaczego warto skorzystać z tej 
pomocy? 

– O premię dla młodych rolników 
warto się starać z kilku powodów. 
Po pierwsze, jest to prawdopodobnie 
ostatni nabór wniosków w tej perspek-
tywie finansowej. Termin przyjmowa-
nia wniosków został wydłużony o dwa 
tygodnie, ze względu na COVID-19. 
Stało się tak, bo chcemy aby wszy-
scy rolnicy, który kwalifikują się do 
otrzymania premii, mają chęć i ochotę 
aby usprawnić, poprawić czy ulepszyć 
pracę w swoim gospodarstwie rolnym 
i poprawić jakości wytwarzanych pro-
duktów, czy też zwiększyć hodowlę, 
mogli z tej pomocy skorzystać. Ze 
względu na ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa pracowała bez kontaktu z rol-
nikami. Nie wszyscy zdążyli złożyć 
dokumenty. O finansowe wsparcie 
warto się starać także z jeszcze jed-
nego powodu. Premia w wysokości 
150 tysięcy złotych jest bezzwrotna. 
Młody rolnik nie musi przeznaczać 
też własnych środków finansowych 
za inwestycje. 85 procent pieniędzy 
otrzymuje z Agencji już na starcie. 
Oczywiście musi je przeznaczyć na 
realizację założeń w swoim gospodar-
stwie, które wpisał w biznesplanie. 
• Kto może otrzymać premię? 

– Premię dla młodych rolników 
może otrzymać osoba, która w dniu 
złożenia wniosku ma nie więcej niż 
40 lat. Wnioskodawca musi posiadać 
też odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we. Jeśli w dniu złożenia wniosku ich 
nie ma, to na ich uzupełnienie ma 3 
lata, licząc od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy. Starający 
się o wsparcie rolnik musi posiadać 
gospodarstwo rolne o powierzchni mi-
nimum 1 ha. Nie może jednak prowa-
dzić działalności rolniczej dłużej niż 
2 lata. Na to kryterium chcę zwrócić 
szczególną uwagę, ponieważ niektó-
rzy rolnicy otrzymują odmowną decy-
zję z tego powodu, że już wcześniej byli 
zarejestrowani np. jako posiadacze 

zwierząt, co jest także prowadzeniem 
działalności rolniczej. Takie przypad-
ki dyskwalifikują wnioskodawcę. Ko-
lejne kryterium, które musi spełniać 
młody rolnik dotyczy wielkości eko-
nomicznej gospodarstwa rolnego. Ma 
się mieścić w przedziale od 13 tysięcy 
euro do 150 tysięcy euro. Oczywiście 
osoba ubiegająca się o premię musi 
przedstawić biznesplan dotyczący 
rozwoju gospodarstwa. 
• Na co można przeznaczyć 
pieniądze? 

– Możliwości jest wiele. Można np. 
powiększyć gospodarstwo rolne po-
przez zakup ziemi. Można kupić stado 
podstawowe, jeśli np. młody rolnik 
chce do produkcji roślinnej włączyć 
jeszcze produkcję zwierzęcą. Może 
też kupić nowe maszyny i urządzenia, 
które poprawiają efektywność i jakość 
pracy w gospodarstwie. Przygotowując 
biznesplan należy pamiętać, że mini-
mum 70 procent premii należy prze-
znaczyć na inwestycje w środki trwałe. 
• Jakie dokumenty należy 
przedłożyć? 

– Do składanego wniosku trzeba 
dołączyć przede wszystkim bizne-
splan, który rolnik jest zobowiązany 
zrealizować. Należy pamiętać też 
o dokumentach potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. Jeśli wnio-
skodawca nie ma wymaganych kwali-
fikacji rolniczych, to jest zobowiązany 
je uzupełnić w ciągu 3 lat. Wniosko-
dawca musi też być ubezpieczony 
w KRUS-ie przynajmniej rok. Jest 
to bardzo ważne. Osoba która prze-
rwała rolnicze ubezpieczenie, np. za-
łożyła działalność gospodarczą przed 
upływem wymaganego jednego roku 
poniesie konsekwencje. Sankcje są 
różnoznaczne ze zwrotem wypłaconej 
przez Agencję premii. Zwracam na to 
szczególną uwagę, bo takie sytuacje 
niestety się zdarzają. 
• Gdzie należy złożyć wniosek? 

– Wniosek należy złożyć w oddziale 
regionalnym Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, który 
mieście się w Elizówce. Można to zro-
bić zarówno osobiście, przesłać trady-
cyjną pocztą lub drogą elektroniczną. 
• Co może wykluczać młodego 
rolnika z tego działania? 

– Jedynym powodem, przez który 
wnioskodawca może zostać wyklu-
czony z tej pomocy jest wcześniejsze 
otrzymanie wsparcie z „młodego rol-
nika”. 
• W województwie lubelskim 
działanie adresowane do młodych 
rolników było dość popularne. Jakie 
było zainteresowanie 
w poprzednich naborach? 

– Po zwiększeniu kwoty pomocy 
ze 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych 
popularność tego działania znacząco 
wzrosła. Dlatego też w tym ostatnim 
naborze mieliśmy ponad tysiąc wnio-
sków. Ta liczba pokazuje, że zaintere-
sowanie było rzeczywiście duże. Li-
czymy, że teraz będzie podobnie. 

Wszystko co musi wiedzieć młody rolnikWszystko co musi wiedzieć młody rolnik



Czas szabli - 100 rocznica bitwy pod KomarowemCzas szabli - 100 rocznica bitwy pod Komarowem

Było gorące lato 1920 roku….kiedy to Siemion Bu-
dionny prowadził na Polskę cztery czerwone dy-
wizje, rozgromione pod Komarowem przez polskie 

oddziały.

30 sierpnia 2020 roku, 100 lat po zwycięskiej bitwie 
pod Komarowem, odbyły się obchody rocznicowe w  po-
bliżu „wzgórza 255” między Komarowem a Wolica Śniatyc-
ką, o które ułani walczyli w 1920 roku. Zwycięstwo pod Ko-
marowem, w tej największej w XX wieku bitwie kawaleryj-
skiej było wrotami do wolnej Europy.

Uroczystości zostały objęte Patronatem Honorowy 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Mini-
stra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Wojewody 
Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lu-
belskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Patronatem Na-
rodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Organizatorami 100-lecia bitwy pod Komarowem byli: 
Dowództwo Garnizonu Warszawa i Stowarzyszenie „Bitwa 
pod Komarowem” we współpracy ze ŚZŻAK Okręg Zamość 
i Posłem na Sejm Sławomirem Zawiślakiem.

Tegoroczne obchody to jednocześnie centralne ob-
chody Święta Kawalerii Polskiej, które zostało ustanowio-
ne na okoliczność zwycięstwa pod Komarowem. Na uro-
czystość przybyła Marszałek Semu Elżbieta Witek, która 
po przyjęciu meldunku od dowódcy Garnizonu Warsza-
wa oddała hołd sztandarowi kompanii reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego, dokonała przeglądu współczesnych po-
doddziałów wojskowych i pocztów sztandarowych, odda-
ła honory sztandarom oraz proporcom oddziałów Kawale-
rii. Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu oraz podnie-
sienie flagi na maszt.

Zaproszonych Gości powitał Prezes Stowarzyszenia 
„Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek. Poza Marszałek 
Sejmu, uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Szef 
Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak, Mini-
ster Dariusz Gwizdała reprezentujący Prezydenta Andrzeja 
Dudę, gen.bryg. Robert Głąb, Generał broni pilot Jan Śliw-
ka z  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
parlamentarzyści, samorządowcy, żołnierze WP. Tomasz 
Dudek po słowach powitania zapewnił, że Pomnik Chwa-
ły Kawalerii i Artylerii Konnej, którego budowę przerwała 
pandemia, powstanie wkrótce.

Wręczono odznaki „Ułana Komarowskiego”. Złotą od-
znakę odebrali gen. Robert Głąb oraz Przez ŚZŻAK Okręg 
Zamość Poseł Sławomir Zawiślak. Oczytano apel pole-
głych, aby złożyć hołd bohaterskim kawalerzystom, po 
którym wybrzmiała salwa honorowa.

Po części oficjalnej nastąpił pokaz wyszkolenia woj-
skowego Szwadronu Kawalerii WP, jednostek dziedziczą-
cych tradycje kawaleryjskie II RP oraz widowiskowa insce-
nizacja epizodów bitwy. 



SPRZEDAM
 X 3 działki budowlane 0,31 

ha 0,21 ha i 0,20 ha z dom-
kiem 30m2 światło, woda, 
kanalizacja, ogrodzona. Tel. 
515 796 951

 X Mieszkanie M2. Tel. 600 

790 097
 X Mieszkanie Zamość-osie-

dle Lege Artis 53,2 m2. Tel. 
502 147  886

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-

kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyńskie-
go. Tel. 508 659 725 

WYNAJMĘ 
 X GGaraż przy Sikorskiego. 

Tel. 533 556 556

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

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

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Zamość ul. Odrodzenia 7
tel. 84 627 85 85, 505 131 800

www.lokum-zamosc.pl
poczta@lokum-zamosc.pl

Agencja Nieruchomości

LOKUM

Poszukujemy
 mieszkań
 i domów 

na sprzedaż. 
Zapraszamy! 

Ogłoszenie w naszym 
biurze jest bezpłatne!

 X Mieszkanie  M3 Zamość ul. Peowia-
ków parter, cena 250 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Oboźna 
parter, cena 290 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Kilińskie-
go parter, cena 298 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Boh. 
Monte Cassino piętro 1/3, cena 290 
tys. zł.

 X Mieszkanie  M3 Zamość ul. Kilińskie-
go parter, cena 249 tys. zł.

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Młyńska 
piętro 2/4, cena 395 tys. zł.

 X Zadbany dom w  Krasnobrodzie, 

działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.
 X Mieszkanie  M5 Zamość ul. Polna 

piętro 2/4, cena 350 tys. zł.
 X Nowy dom w Zamościu ul. Zagrodo-

wa, cena 420 tys. zł.
 X Mieszkanie M4 Zamość ul. Sikorskie-

go, parter, cena 290 tys. zł
 X Mieszkania bezczynszowe Zamość 

ul. Traugutta i ul. Heweliusza
 X Nowy dom w Krasnobrodzie działka 

0,07ha, cena 350 tys.zł.
 X Domy w stanie deweloperskim, Za-

mość ul. Zagrodowa i ul. Włościańska

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

SPRZEDAM
 X Foteliki samochodowe 

bardzo dobry stan. Tel. 
505 084 635

 X Wóz konny przerobiony 

do ciągnika, bardzo do-
bry stan, cena na miej-
scu. Tel. 669 113 352

ZWIERZĘTA
 X Oddam w  dobre ręce 4 

miesięcznego burego 
kocurka, okolice Zamoś-
cia. Tel. 661 424 003

KUPIĘ
 X OTanio drzwi 90 lewe 2 

szt. Tel. 574 235 637
 X Drzwi zewnętrzne uży-

wane w  dobrym stanie 
80 cm, prawe. Tel. 668 
023 453

INNE
 X Oddam kanapę bar-

dzo dobry stan, wer-
salkę jednoosobową. 
Tel. 604 657 091

Różne

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

Kupię dom do 100m2, 
do zamieszkania lub 

drobnego odświeżenia, 
parterowy; Zamość 

i bliskie okolice 
(Kalinowice, 

Wólka Panieńska, 
Skokówka, Żdanów, 
Pniówek, Sitaniec). 

Tel. 730 210 777

http://www.absolutio.pl/


SPRZEDAM
• ANTYWINDYKACJA pomoc 

prawna dla osób zadłu-
żonych tel. 534 875 923

• Pilnie! Sprzedam działkę 
budowlaną 36 ar, Łabuńki 
Pierwsze, cena do uzgodnie-
nia, tel. 608 846 131

• Pilnie! Sprzedam działkę 
budowlaną 20 ar, Łabunie, ul. 
Górna, cena do uzgodnienia 
tel. 608 846 131

• Sprzedam działkę rekreacyjną 
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki 
Wieprz. Kontakt po 17. Tel. 733

• 852 208

• Działka Zamość, ul. Starowiejska. 
Tel. 914 831 147

• Pole, działki budowlane, łąka, 
las. Hutków, Gm. Krasnobród. 
Tel. 602 725 052

• Siedlisko 0,83 ha Polany. Tel. 
668 127 842

• Kawalerka III p., 29 m². Tel. 
609 510 301

• Zamość Osiedle Błonie sprze-
dam działkę 10- 15 arów. Tel. 
515 989 871

• Dom drewniany z budynkiem 
gospod., działka 0,25 ha, Stary 
Zamość. Tel.663 755 425

• Sprzedam M4 63 m², wc, 
łazienka, winda, piwnica, 
parking. M. Cassino 7. Tel. 
784 522 992

• Siedlisko na dwóch hektarach 
nieużytków „Las” koło Zamościa. 
Tel. 697 426 602

• 45 m², I piętro, Os. Planty. Tel. 
664 024 748

• Sprzedam działkę wypoczyn-
kową 0,4977 w Majdanie 
Sk ierbieszowsk im,  Gm. 
Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo 
dobre, cena do uzgodnienia. 
Tel. 84 61 122 05

• Sprzedam działkę budowlaną 
36 ar, Łabuńki Pierwsze, cena do 
uzgodnienia, tel. 608 846 131

• Sprzedam działkę budowlaną 
20 ar, Łabunie, ul. Górna, cena 
do uzgodnienia tel. 608 846 131

• Działka biznesowo - budow-
lana, atrakcyjna lokalizacja, 
na granicy Miasta Zamość, 
ul. Szczebrzeska. Tel. 793 061 
934  [RAMKA do nr 21]

• Działka budowlana, uzbrojona, 
0,42 ha w Łaszczowie. Tel. 534 
881 966

• Działka 8 ar, media, Zamość. 
Tel. 530 511 600

• Działka Zamość, ul. Starowiejska. 
Tel/ 914 831 147

• Mieszkanie w Zamościu, 
3 pokoje, 4 piętro. Tel. 722 
149 705

• Sprzedam M-4, 60 m kw., III 
p., lub zamienię na mniejsze, 
parter. Tel. 735 363 178

• Mieszkanie M4, 65,60 m KW, 
III p., ul. Kilińskiego 31, cena 
220 tys. zł. Tel. 694 544 406

• Sprzedam działkę wypoczyn-
kową 0,4977 w Majdanie 
Sk ierbieszowsk im,  Gm. 
Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo 
dobre, cena do uzgodnienia. 
Tel. 84 61 122 05

• Działaka rolno - budowlana 
31 arów, 10 km od Zamościa, 
przy szosie. Tel. 601 222 139

• Działka budowlana 6 arów, 
uzbrojona w Zamościu, przy 
ul. Dzieci Zamojszczyzny. Tel. 
511 391 965

• Siedlisko z budynkami 0,75 ha 
lasu w gminie Krasnobród, 1,5 
ha ziemi w gminie Tarnawatka 
Tel. 696 815 510

• 0,58 ha ziemi w Gminie 
Tarnawatka. Tel. 696 815 510

• Dom do zamieszkania i budynki 
gospodarcze na działce 45 ar, 
możliwość zabudowy. Płoskie 
24. Tel. 607 934 520

• Dom 300 m² na działce 14 - 
arowej z możliwością zabudowy. 
Płoskie 26 C. Tel. 607 934 520

• Działkę w Zamościu,  ul 
Starowiejska. Tel. 914 831 147

• Działka budowlana 900 m², 
os. Rataja, obok media. Tel. 
699 961 278

• Ogródek działkowy z altanką 
3 ary, dobra lokalizacja, sprze-
dam. Tel. 884 948 379

• Nowy domek letniskowy 
na ogrodzonej działce w 
Krasnobrodzie, 72 m². Tel. 
602 189 760

• Gospodarstwo rolne o pow. 6 ha 
fizycznych wraz z budynkami, 

Reklama w Gazecie od 10 zł netto
NIERUCHOMOśCI

Sprzedam duży dom 280 m² z okazałym ogrodem 90 arów, w bezpośredniej 
bliskości Jeziora Strzeszowskiego (woj. zachodniopomorskie 20 km do 

granicy niemieckiej) Tel. 513 470 381

• Działki budowlane w Adamowie, 
powierzchnie po 0,10h, cena 60 tys. 
zł za działkę

• Mieszkanie M4 56 m2, Zamość ul. 
Orzeszkowej cena 200 tys.zł

• Atrakcyjny i zadbany dom drewniany 
w Skokówce cena 330 tys. zł

• Mieszkanie M4 63 m2, Zamość ul. 
Brzozowa cena 223 tys.zł

• Mieszkanie M3 52 m2, Zamość ul. 
Bohaterów Monte Cassino cena 159 tys.zł

• Dom w trakcie budowy w Krasnobrodzie 
cena 250 tys. zł

• Nowy dom parterowy w Zamościu, stan 
deweloperski, cena 390 tys. zł

• Przestronny dom wolnostojący Góra 
Grabowiec, działka 0,12 ha, cena 
360 tys. zł.

• Atrakcyjny dom w Szczebrzeszynie, 
wysoki standard, cena: 580tys. zł

• Dom w zabudowie bliźniaczej, Zamość ul. 
Miodowa, osiedle Rataja,  cena: 335tys. zł 

• Działki budowlane w Zamościu na 
ul. Majdan, Myśliwskiej i Robotniczej

• Dom wolnostojący w Szystowicach 
(Gmina Grabowiec), działka 0,24 ha, 
cena 278 tys. zł.

Posiadacie państwo nieruchomość  na sprzedaż? 
Zapraszamy do współpracy na korzystnych warunkach.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:
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DZIAŁKA 
BIZNESOWO - BUDOWLANA, 
ATRAKCYJNA LOKALIZACJA, 

NA GRANICY 
MIASTA ZAMOŚĆ, 

UL. SZCZEBRZESKA. 
TEL. 793 061 934

Sprzedam działkę wypoczynkową 
0,4977 w Majdanie Skierbieszowskim, 

gm. Skierbieszów, uzbrojona, 
ogrodzona, warunki bardzo dobre. 

Cena do uzgodnienia. 

Tel. 84 61 122 05OKAZJA! 
Sprzedam działkę wypoczynkową 0,5 hektara w  Maj-
danie Skierbieszowskim, Gm. Skierbieszów, uzbrojo-

na, ogrodzona, warunki bardzo dobre, 

cena do uzgodnienia.

Tel. 84 61 122 05 

 Wyjątkowa okazja!
 Wyjątkowa okazja!

REKLAMA 
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 X Działka  budowlana 
ul. B. Prusa 8a cena 
150 tys. zł

 X Mieszkane, os. Za-
moyskiego, 62m2 
cena 320 000 zł

 X Mieszkanie, ulica Po-
lna, 69m2, cena 298 
000 zł

 X Siedlisko, Skoryszów, 
23 ar, 135 000 zł

 X Las, Krasnobród, 93 
ar, 125 000 zł

 X Dom Żuków 112m2 
na działce 5970 Cena 
370 tys. zł.

 X Gospodarstwo i ma-
gazyny Zawalów. 
Cena 1.83mln. zł.

 X Wynajem młyn Nie-
wirków, około 400m2

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

 X Las Zawalów 15a 12 
tys. zł

 X Łąka Koniuchy 30a 12 
tys. zł

 X Siedlisko 80m2 na 
działce 16a, Majdan-
-Sielec gm. Krynice. 
Cena 100 tys. zł

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka lub opiekunka do 
dzieci. Tel. 603 266 832

 X Pomoc w  gospodarstwie 
rolnym, przy remoncie, 
w ogrodzie i innych. Tel. 574 
235 637

 X Szukam pracy. Kierowca 
kat. B z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Rencista, 
paszport, dyspozycyjny. Tel. 
726 578 335

 X Zatrudnię samotną kobietę, 
z  wrażliwością na ład i  po-
rządek, do pomocy w  pra-
cach domowych w  miesz-
kaniu. Tel. 793 061 934

 X Opieka nad starszą oso-
bą (81lat) z zamieszkaniem 
i wyżywieniem od zaraz. Tel. 
603644786

 X Szukam pracy jako sprzą-
taczka. tel. 690414306

 X Szukam pracy opiekunka 
osób starszych, doświad-
czenie tel. 888 988 582 
w Zamościu

 X Zatrudnię murarza, pracow-
nika ogólnobudowlanego, 
tel. 791527948

 X Szukam pracy malowa-
ne gładzie panele płyta k\g 
inne remonty tel. 799 946 
860

 X Mężczyzna 47 lat szuka 
pracy jako stróż, sprzątacz, 
ochroniarz, może być na pół 
etatu, posiadam oświad-
czenie o niepełnosprawno-
ści umiarkowanej. Tel. 725 
161 034

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

 X Dacia Sandero 2014 
rok, przebieg 35 tysięcy 
km, cena 14 tys zł. Tel. 
604 333 646

 X Zamienię przyczep-
ke ,,BRUNUS’’ austria za 
wóz platformę. Przy-
czepka mocna bez do-
kumentów. Urządzenie 
do załadunku bel sło-
my. Tel. 515 796 951

 X Motocykl Suzuki SV 
650N, rok 2002, CE na 
5700zł, przebieg 44tys. 
Tel. 500 582 289

 X Kołpaki KPL 4 sztuki do 
Fiata 126P nowe. Tel. 
792 512 363

 X Dwa koła 13 cali, cena 
110 zł za oba. Tel. 84 63 
865 45

 X Opona 16 cali do trakcji 
konnej cena 50 zł. Tel. 
84 63 865 45

 X Dwie felgi do żuka, 
cena 50 zł za sztukę. Tel. 
84 63 865 45

 X Betoniarka czerwo-
na-200 l. Tel. 515 796 
951

 X Urządzenie do załadun-
ku bel słomy lub siana. 
Tel. 515 796 951

 X Prasa kostka. Tel. 61 669 
62

 X Rozrzutnik obornika 1 
os. 2,5 t. Tel. 61 669 62

 X Rozstrząsacz karuzelo-
wy. Tel. 61 669 62

 X Przetrząsarka taśmowa. 

MOTORYZACYJNE

KUPIĘ 
ORZECHY 
WŁOSKIE 

TEL.  
505 545 928



Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#35, prosimy wysłać na 
podany adres w terminie 
10 dni od daty wydania: 

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  

Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwią-
zanie krzyżówki #34 ufundowała „Księgar-

nia na Solnym”, mieszcząca się przy uli-
cy Solnej 3 w Zamościu. Upominek otrzy-

ma Pan Jan Radliński. Gratulujemy, książ-
kę można odebrać w Redakcji - Staszica 35.
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