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Wyimki z dziejów 9 Pułku Piechoty LegionówWyimki z dziejów 9 Pułku Piechoty Legionów

Poza czasem w BWAPoza czasem w BWA

45. ZLT45. ZLT

Rozporządzeniem Dowództwa I Bry-
gady Wojsk Polskich 2 listopada 
1918 roku został powołany do życia 

3 pp. WP. z  miejscem postoju w  Ostro-
wiu Łomżyńskim. 7 listopada wyszedł 
pierwszy rozkaz pułkowy i  w  tym dniu 
faktycznie zaczął Pułk istnieć i żyć.

Żołnierze

6 stycznia 1919 roku Pułk przybył 
do Lubyczy Królewskiej. Tego samego 
dnia przeszedł swój chrzest bojowy bio-
rąc udział w  grupie ppłka [Leopolda] Li-
sa Kuli w  walce o  Machnów. Nazwa Puł-
ku: „3 pułk piechoty W. P.” została z dniem 
10 lutego 1919 roku zmieniona na 9 pułk 
piechoty Legionów”. O  odwadze i  mę-
stwie niech zaświadczy Rozkaz nr 152 Pkt 

1 z dnia 13 grudnia 1919 roku, w którym 
czytamy: „Brawurowym zwycięzcom z pod 
Rawy Ruskiej, Stryja, Kałusza, Potutor, Łyso-
ni, Fragi, Rohatyna, Kramek i  Druji w  uro-
czystym dniu święta pułkowego życzę no-
wych zwycięstw, sukcesów i  odznaczeń. 
Poległym w  sławnych bojach za Ojczyznę 
Towarzyszom broni cześć! (…) Niech żyje 
sławny 9 p. p . Leg., dzielni jego żołnierze, 
tak oficerowie, jak i żołnierze, ze swym do-
wódcą , mjr. Wieczorkiewiczem na czele!” 
Leon Berbecki pułk. bryg. I d-ca.

17 października 1922 roku Pułk otrzy-
mał sztandar. „Już od godziny 7.30 na ryn-
ku Zamojskim, stały uszykowane batalio-
ny naprzeciw ratusza…” Chorągiew na 
ręce pułkownika Ostrowskiego złożył Na-
czelnik Państwa i  Naczelny Wódz- Mar-
szałek Józef Piłsudski.

Piłkarze

To prawdopodobnie przy 9 pułku 
piechoty powstała pierwsza w  Zamo-
ściu drużyna piłkarska. Były wczesne la-
ta 20. Klub sportowy 9 p. p. Leg. zorga-
nizował w dziale piłki nożnej trzy druży-
ny, w  tem jedną drużynę reprezentacyj-
ną pułku. (…) rozegrano 17 match-ów, któ-
rych większą część wygrano. (…) w  dziale 
piłki nożnej: drużyna reprezentacyjna 9 p. 
p. Leg. stanowi w  całości „W.K.S. Zamość” 
i grając o mistrzostwo kl. B., dzięki odniesio-
nym sukcesom przechodzi do klasy A. okrę-
gu lubelskiego.  W  zbiorach Biblioteki Na-
rodowej znajduje się plakat. Match towa-
rzyski pomiędzy drużynami W.K.S. Za-

mość a Ż.T.G.S. Makkabi Zamość rozegra-
no w sobotę 7 lipca 1923 roku.

Nie samą piłką żył żołnierz. Po-
za gotowością bojową borykał się też 
z życiem…

Amanci

Straszna tragedia miłosna [miała 
miejsce] w Zamościu. Jak donosił 19 wrze-
śnia 1934 roku na pierwszej stronie śro-
dowy „Express Wieczorny Ilustrowany” 
[nr 260].  Podporucznik  [Piotr]  Stankow-
ski zastrzelił żonę swojego kolegi poruczni-
ka Chudeckiego [Jadwigę] poczem odebrał 
sobie życie. Mąż zabitej usiłował przy zwło-
kach popełnić samobójstwo w  czem mu 
przeszkodził sędzia wojskowy kapitan Wilk. 
Podczas szamotania się sędzia został ranny 
kulą w  nogę. (…) Krwawy dramat wywo-
łał w Zamościu ze względu na osoby. biorą-
ce nim udział, wielkie wrażenie. To drama-
tyczne doniesienie okazało się mijać nie-
co z prawdą. Stankowski przeżył i na do-
datek nie był sprawcą, a ofiarą. Nie był to, 
jak się okazuje jedyny mundurowy dra-
mat miłosny.

Więcej na ten temat znajdą Państwo 
w  kryminalnym archiwum Mariusza Ga-
domskiego. Kochaj albo giń. Zamość. 
Dramat miłosny w 9. Pułku Piechoty. // Ty-
godnik Zamojski 2017 r. nr 4(1937). S. 15.

W zbiorach Polony znajduje się Sta-
tut Funduszu Odprawowego Podofice-
rów Zawodowych 9 p. p. Leg. sporządzo-
ny w  Zamościu 18 października 1938 ro-
ku. Zatwierdzony przez ówczesnego do-
wódcę pułku podpułkownika dyplomo-
wanego Stanisława Sosabowskiego 7 
grudnia 1938 roku.

Publikacja nr 53 z  300 numerowa-
nych egzemplarzy poświęcona 9 p. p. 
Leg. wydana w  dniu święta pułkowego 
7 listopada 1924 roku pochodzi z Księgo-
zbioru Wojciecha Białasiewicza przeka-
zanego Książnicy Zamojskiej w  2016 ro-
ku. Redaktorem publikacji był porucznik 
Stanisław Gilowski. Wydawnictwo roz-
poczyna wiersz porucznika Albina Habi-
ny pt.  Dziewiąty pułk. Zamyka utwór te-
goż pt. Dawniej i dzisiaj. Następnie w ode-
zwie do żołnierzy w  6. rocznicę powsta-
nia pułku zwraca się pułkownik Broni-
sław Ostrowski ówczesny dowódca. Za-
rys historii 9 p. p. Leg. opracował porucz-
nik Edmund Januszkiewicz. Znajdziemy 
tu listę oficerów i szeregowych zmarłych 
wskutek odniesionych ran i  poległych 
w  walkach o  Niepodległość Polski w  la-
tach 1918-1921 oraz listę odznaczonych 
oficerów i  szeregowych zarówno Orde-
rem Virtuti Militari V klasy, jak i Krzyżem 

Walecznych. Na stronie 41 zdjęcie ofice-
rów i podoficerów drużyny.

O  bibliotece żołnierskiej, amator-
skim kole teatralnym, innych dyscypli-
nach sportowych, wydarzeniach 1939 ro-
ku, m.in. boju o Wzgórze 256 (Bitwie pod 
Cześnikami) i  dalszych losach żołnierzy 

w kolejnym opracowaniu. Cała publikacja 
dostępna w  zasobach Biblioteki Cyfro-
wej Książnicy Zamojskiej.

Piotr Piela
Książnica Zamojska 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

BWA Galeria Zamojska zaprasza 
na wystawę malarstwa Anny 
Karpowicz-Westner pt. „Poza 

czasem”. Prace będzie można oglą-
dać od 14 sierpnia do 6 września.

„Anna Karpowicz-Westner, znako-
mita malarka ze znanej, artystycznej 
rodziny  Karpowiczów  (z  rodowodem 
szczebrzeszyńskim), pielęgnuje w  swej 
sztuce najlepsze tradycje  malarskie  po-
stimpresjonistów i  krakowskich kolory-
stów.  W  tym figuratywnym malarstwie 
mieszają się echa sztuki Cezanne’a z in-
dywidualną kobiecą liryką,  widoczną 
w twórczości artystki.” – mówi o artyst-

ce Jerzy Tyburski, dyrektor BWA Gale-
rii Zamojskiej.

Anna Karpowicz-Westner

Urodzona w  1951 roku, w  Kra-
kowie. Ukończyła studia na Wydzia-
le Malarstwa w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Dyplom z  wyróżnie-
niem zrealizowała w pracowni prof. Ja-
na Szancenbacha w 1978 roku. 

Jej prace były eksponowane m.in. 
w: Galerii Zachęta w Warszawie, Grand 
Palais w Paryżu, Kunsthalle w Norym-
berdze, Towo Art Center w Tokyo, Mu-
seum Haus Ludwig w  Saarlouis, The 
Polish Museum of America w Chicago 
i Inter Art Galerie Reich w Kolonii. 

Zrealizowała 36 wystaw indy-
widualnych w  Krakowie, Warsza-

wie, Wrocławiu, Zamościu, Frank-
furcie nad Menem, Luksemburgu, 
Bonn, Darmstadt i  Kolonii. Jest lau-
reatką prestiżowej nagrody Funda-
cji Odilon-Lesur-Adrian w  Paryżu, 
„Le Salon 1979 Racines” w Grand Pa-
lais. Prace Anny Karpowicz – West-
ner znajdują się m.in. w kolekcjach: 
Muzeum Narodowego w  Krakowie, 
Deutches – Polen Institut w  Darm-
stadt, The Polish Museum of Ame-
rica w  Chicago, a  także w  zbiorach 
prywatnych kolekcjonerów w  kraju 
i na świecie. 

Więcej informacji o  arty-
stce i  jej pracach na stronie:  
www.karpowicz-westner.com





Na trasie ścieżki rowerowej Gmi-
ny Zamość, w miejscowości Wierz-
chowiny, tuż przy wieży widoko-

wej, powstało nowe miejsce wypoczyn-
ku dla mieszkańców i turystów. Inicjato-
rem przedsięwzięcia jest Lokalna Grupa 
Działania „Nasze Roztocze”.

Miejsce to zostało wyposażone w  be-
tonowy grill z wiszącym rusztem, stół, ław-
ki oraz kosz na śmieci oraz samoobsługową 
stację naprawy rowerów.

Stacja służyć ma rowerzystom, których 
awaria zaskoczy w trakcie podróży. Wypo-
sażona jest w  zestaw narzędzi do samo-
dzielnej naprawy rowerów i  posiada znaj-
dujący się na obudowie kod QR, umożli-
wiający skorzystanie z  publikacji interne-

towych zawierających instrukcje napraw 
usterek rowerowych.

Zarówno miejsce wypoczynku, jak 
i stacja powstała w ramach projektu współ-
pracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców 
w  ramach poddziałania 19.3 Przygotowa-
nie i  realizacja działań w  zakresie współ-
pracy z  Lokalną Grupą Działania objętego 
PROW 2014-2020, realizowanego w  part-
nerstwie z LGD „Ziemia Zamojska”.

Spocznij na trasieSpocznij na trasie

Atrakcyjny KrasnobródAtrakcyjny Krasnobród

Powiatowe święto plonówPowiatowe święto plonów

Cały ten JAZZCały ten JAZZ

Szalony gestSzalony gest
„Jako lokalny patriota wszelkimi si-
łami będę dążył do pozostania Nyski 
w  Szczebrzeszynie”. – deklaruje szcze-
brzeszyński radny Rafał Kowalik, który 
za 33-letnie auto wystawione na sprze-
daż przez miejscową podstawówkę, za-
oferował astronomiczną kwotę 100 tys. 
zł. Radny przetarg wygrał, jednak całej 
potrzebnej na zakup auta kwoty nie po-
siada. Brakujące środki zbiera na porta-
lu crowdfundingowym. Nie ukrywa jed-
nak, że wolałby, aby przetarg anulowa-
no, a  zebrane pieniądze poszły na re-
mont auta, które mogłoby być świetną 
promocją dla miasta.

Nyska jest własnością Szkoły Podsta-
wowej w Szczebrzeszynie. Samochód przez 
długie lata stał w garażu i rdzewiał. Aby nie 
oddawać auta na złom, dyrekcja placów-
ki zorganizowała przetarg. Cena wywo-
ławcza została ustalona na 4 900 zł. Wpły-
nęło osiem ofert od ludzi z całej Polski. Ale 
żadna nie przewyższyła kwoty zaoferowa-
nej przez miejscowego radnego Rafała Ko-
walika. Komisja przecierała oczy ze zdumie-
nia i dopytywała, czy w propozycja 100 tys. 

zł za 33-letnią Nyskę to nie pomyłka. Rad-
ny zapewnił, że o żadnej pomyłce nie ma tu 
mowy i  w  związku z  tym przetarg wygrał. 
Co do auta, ma już ściśle sprecyzowane pla-
ny. Chce Nyskę odnowić i wyremontować, 
żeby służyła jako atrakcja dla mieszkańców 
i  turystów w  Szczebrzeszynie. Problemem 
jest jednak to, że całej zadeklarowanej za 
auto kwoty Rafał Kowalik nie posiada. Bra-
kujące środki zbiera na portalu crowdfun-
dingowym. Nie ukrywa jednak, że wolałby, 
żeby przetarg anulowano. Jak mówi, dzięki 
swojemu posunięciu zyskał na czasie.

– Jakby nie moja oferta auto byłoby już 
w Zamościu [drugą w kolejności kwotę za Ny-
skę (8100 złotych) zaoferował przedsiębior-
ca z  Zamościa – przyp. red.]. Zbieramy pie-
niądze dalej, chociaż wolałbym żeby anu-
lowano przetarg, a  pieniądze poszły na re-
mont, a moje vadium w wysokości 490 zł zo-
stało w szkole. – mówi Rafał Kowalik i pod-
kreśla, że dzięki całemu zamieszaniu Szcze-
brzeszyn zyskał bezpłatną reklamę na cały 
kraj. Nyska stała się już hitem na cała Polskę, 
była w gazetach, radio i telewizji. Już zarobiła 
na promocję miasta. – zauważa radny.

Przed nami dwudniowe święto 
jazzu. W dniach 4-5 września 

w Zamościu odbywać się będzie 
Zamość Jazz Festival  prologue. 
W  programie wydarzenia znaj-
dą się cztery wyjątkowe kon-
certy. Przed zamojską publicz-
nością wystąpią m.in. Krzysztof 
Kiljański i Monika Borzym.

Zamość Jazz Festiwal pro-
logue  jest kontynuacją festiwa-
li jazzowych organizowanych od 
1982 roku w  Zamościu, takich jak 
„Jazz na Kresach” czy „New Coop-
eration”. Jednocześnie jest wstę-
pem do nowej formuły festiwa-
lu, który pod nazwą ZAMOŚĆ JA-
ZZ FESTIVAL 2021 będzie, konty-
nuował tradycję Festiwalu „Jazz na 
Kresach”, jak i  organizował „Mię-
dzynarodowe Spotkania Wokali-
stów Jazzowych” – International 
Meeting of Jazz Vocalists.

W  Krasnobrodzie powstała nowa 
atrakcja turystyczna. Samorząd za-
kończył zadanie pn. „Budowa ta-

rasu widokowego, wykonanie elementów 
małej architektury, wykonanie robót bran-
ży zieleń” w  ramach projektu pn. „Zacho-
wanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych 
elementów dziedzictwa naturalnego w Kra-
snobrodzie” realizowanego w  ramach Osi 
Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kul-
turowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dzie-
dzictwo kulturowe i  naturalne Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W  ramach zadania wykonano dwukon-
dygnacyjny taras widokowy o  konstrukcji 

stalowej z pomostami z desek z modrzewia 
syberyjskiego, elementy małej architektury 
umożliwiające odpoczynek tj. ławki z  opar-
ciami, brama wejściowa, drogowskazy oraz 
niezbędne kosze na śmieci, a  teren parku 
przy sanatorium głównie w  sąsiedztwie ta-
rasu widokowego oraz wzdłuż ścieżki pro-
wadzącej od ul. Młyńskiej zagospodarowa-
no poprzez liczne nasadzenia (m .in. drzewa 
i krzewy owocowe, pnącza, rośliny ozdobne).

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Kra-
snobród – całkowita wartość wykonanych 
i  odebranych robót wyniosła 600 000,00 zł 
brutto. Wykonawcą prac była firma GARDEN-
-MAX Marcin Kowal z Soli.

Poniżej prezentujemy program koncertów:
4.09.2020 / PIĄTEK / RYNEK WODNY w Zamościu / BILETY: 50 PLN
godz. 19.00
ZUBEK & HOŁOWNIA
„Moja wycinanka” Inne piosenki Jerzego Wasowskiego
godz. 20.00
KILJAŃSKI & CISŁO
„15 – lecie premiery płyty IN THE ROOM
5.09.2020 / SOBOTA / JAZZ CLUB KOSZ / BILETY: 50 PLN
godz. 20.00
BORZYM & DYS
„Monika Borzym śpiewa Stare Piosenki”
godz. 21.00
GONDEK / KOWALEWSKI / MACHAŃSKI
„Black Szabas Trio”

Rezerwacji biletów można dokonywać pod nr tel.  608 198 118. Ilość miejsc jest 
ograniczona.

Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu Jazzowy Zamość 2020 pod 
honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Wnuka.



Makbetów jak mrówków, 
a  i  Szekspirów nagromadziło 
się przez lata. [Nie mam tu ab-

solutnie na myśli, konkursu Szukamy 
Polskiego Szekspira, organizowanego 
przez ZDK, w którym zostałem swego 
czasu wyróżniony]. Konkretnie chodzi 
mi o ojców owych Makbetów. Niektó-
rym wszak nie przyszłoby do głowy 
pchać się po władzę, gdyby nie te ojce 
/ ci ojcowie (jeśli ktoś bardzo potrze-
buje poprawności, w  tym przypadku 
językowej).  Sukces zwykle ma wielu 
ojców… Kim jest wtedy matka tegoż? 
A cena jaka? 

„uparcie i  skrycie… ech życie...” 
a rodzina słowem silna, bogiem silna… 
czasem bezsilna. Niemoc, przemoc, zni-
kąd pomocy i jeszcze przeznaczenie. [ta 
pisownia ma swoje(moje) uzasadnie-
nie]. Kanony, konwencje… wszystko to 
na nic – a tak trudno być sobą. A tak po-
trzeba. Lalki mają łatwiej – teoretycznie. 
Drewno jest plastyczne. Gdzie drwa rą-
bią, tam lasu ubywa. W  koło to samo. 
Koła bywają zębate, ale czasami coś nie 
trybi… 

W  środę zagrało wszystko. Nawet 
pogoda dostosowała się do wymogów 
i  zachowała dystans. „Makbet” Teatru 
Lalki i  Aktora Kubuś w  Kielcach wysta-

wiony 5 sierpnia w  ramach 45. Zamoj-
skiego Lata Teatralnego na Rynku Wiel-
kim wkręcił mnie w spiralę wspomnień 
lub „koło tortur własnych myśli” jak 
chce Makbet, wykręcił mi wnętrze i za-
kręcił nietuzinkowym brzmieniem. 

Ladies and gentlemen Makbet opa-
miętajcie się, przestańcie… Zło nie ko-
ronawirus - mydłem nie usunie. Woda 
nie wystarczy. Można się moralnie po-
gubić – błądzić jest rzeczą ludzką. Brnąć 
jednak lub świadomie trwać w zagubie-
niu nie przystoi. Pora wracać. Idąc po 
trupach (kosztem innych) wyprowadza-
my się poza granice przyzwoitości, tam 
czeka na nas strach, lęk, obłęd. Stamtąd 
nie ma powrotu. 

Jest w  tej beznadziei jakaś nadzie-
ja? Komu dzisiaj zaufać, kogo słuchać? 
Kto ma oczy – niech patrzy, kto ma uszy 
– niech słucha. Kto ma rozum niech nie 
zawaha się go używać. Myślmy i wycią-
gajmy wnioski. Nie idźmy drogą Mak-
beta. Czytajmy Szekspira. Chodźmy do 
teatru. Żyjmy!

Nawet jeśli życie to nie teatr, to 
jednak wyjątkowa sztuka. W  tej udział 
wzięli: Makbet – Miłosz Pietruski, Lady 
Makbet - Anna Iwasiuta- Dudek, Wiedź-
ma - Małgorzata Sielska, Król Dunkan, 

Malkolm - Andrzej Kuba Sielski, Banko, 
Makduf - Błażej Twarowski. Słowa Wil-
liam Szekspir, adaptacja, reżyseria i sce-
nografia - Adam Walny, kostiumy - Ma-
rek Idzikowski, muzyka - Paweł Witulski.  
BRAWO! 

A już we środę. 12 sierpnia na Rynku 
Wielkim Teatr Na Walizkach z Wrocławia 
z ukłonem w stronę Felliniego. O 18.00 
widzimy się pod schodami Ratusza. Tam 
się dzieją wielkie rzeczy. 

Piotr Piela

Są pieniądze dla zrzeszających się rolnikówSą pieniądze dla zrzeszających się rolników

Bez EurofolkuBez Eurofolku

(u)parcie po władzę(u)parcie po władzę

W  dniu dzisiejszym z  ekspertem 
ARiMR porozmawiamy o  tym 
jakie warunki należy spełnić 

aby uzyskać pomoc w  ramach działa-
nia „Tworzenie grup producentów i or-
ganizacji producentów” jest finansowa-
na z budżetu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Nale-
ży dodać, że kwota wsparcie jest zachę-
cająca, bo to 100 tysięcy euro w  każ-
dym roku pięcioletniego okresu po-
mocy mogą otrzymać grupy producen-
tów rolnych a także organizacje produ-
centów.  W obecnym czasie Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
prowadzi nabór wniosków, który po-
trwa do 17 sierpnia. 
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i  Wsparcia Nadzwyczajnego Lubelskie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR do-
tychczas przeprowadzono sześć nabo-
rów wniosków o tę pomoc. Kolejny, siód-
my nabór wniosków trwa od 19 czerwca 
do 17 sierpnia 2020 r. W minionych nabo-
rach złożono sześć wniosków o  pomoc. 
Sześć zakończyło się decyzją przyznającą 
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zji przyznających płatność. Razem z  wy-
przedzającym finansowaniem wypłaco-
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wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. 
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j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026). Chodzi o gru-
py, które zostały utworzone ze względu 
na produkt lub grupę produktów inne niż 
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kiem jest zobowiązanie się wnioskodaw-
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świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso 
wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 
– wylicza naczelnik Michał Kuś. 
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rzenie grup producentów i  organizacji 
producentów” nie można otrzymać na 
tworzenie grup producentów lub orga-
nizacji producentów zajmujących się ho-
dowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobio-
wego i  jego podrobów, jak również pro-
ducenci specjalizujący się w  sektorze 
owoców i warzyw.

Zachęcające aspekty wsparcia

Pomoc finansowa przyznawana jest 
w  okresie pierwszych 5 lat funkcjono-
wania grupy. Dużym bodźcem zachę-
cającym dla producentów z  pewnością 
jest kwota wsparcia, której górna grani-

ca wynosi 100 tysięcy euro w każdym ro-
ku pięcioletniego okresu przyznawania 
pomocy. 

To jaka będzie wysokość przyznane-
go przez ARiMR wsparcia zależy od war-
tości przychodów netto uzyskanych ze 
sprzedaży produktów lub grupy produk-
tów –  czyli tego co zostało wytworzone 
przez poszczególnych członków w  po-
szczególnych latach. 

Wysokość pomocy finansowej wyno-
si odpowiednio: 10 proc. wartości udo-
kumentowanych rocznych przychodów 
netto beneficjenta (po pierwszym ro-
ku prowadzenia działalności), a  w  kolej-
ny latach jest to odpowiednio – 9, 8, 7 i 6 
procent (po piątym roku prowadzenia 
działalności). 

Wypłata ostatniej raty wsparcia na-
stąpi po potwierdzeniu przez Agen-
cję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rol-
nictwa prawidłowej realizacji planu 
biznesowego. 

Płatność przyznaje dyrektor oddzia-
łu regionalnego ARiMR, w drodze decyzji 
administracyjnej na wniosek o  płatność 
danej grupy producentów lub organiza-
cji producentów.

Kolejność przysługiwania pomocy

Podmioty zainteresowane wspar-
ciem składają wniosek o  przyznanie po-
mocy do dyrektora oddziału regionalne-
go ARiMR właściwego ze względu na sie-
dzibę grupy producentów rolnych lub or-
ganizacji producentów. Wnioskodawcom 
przysługuje pomoc według kolejności 
ustalonej przez Agencję przy zastosowa-
niu kryteriów wyboru. I tak np. jeśli pod-
miot starający się o wsparcie działa w for-
mie spółdzielni otrzyma 3 punkty. Nato-
miast jeżeli w  skład grupy producentów 

rolnych wcho-
dzi co najmniej 
10 członków lub 
w  przypadku or-
ganizacji produ-
centów w jej skład 
wchodzi co naj-
mniej 15 człon-
ków –  przyzna-
je się 4 punkty, 
a  za każdego ko-
lejnego członka 
grupy producen-
tów rolnych lub organizacji producentów 
– przyznaje się 0,2 punktu. Punkty można 
też otrzymać jeśli zatrudnia się pracow-
ników. Wnioskodawcom zatrudniającym 
co najmniej dwie osoby na pełne etaty na 
podstawie umowy o pracę albo na pod-
stawie umowy o pracę jedną osobę nie-
pełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.

Szczegółowe informacje  
znajdują się na  

stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl
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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. 
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Popularny festiwal „Euro-
folk” w  tym roku nie od-
będzie się. Muzyczno – 

taneczne święto,  na które co 
roku przyjeżdżały do  Zamo-
ścia zespoły folklorystyczne 
z całego świata, odbywało się 
zazwyczaj w  pierwszej poło-
wie lipca. W tym roku datę fe-
stiwalu wyznaczono na koniec 
sierpnia. Ostatecznie jednak, 
wydarzenie zostało odwołane.

„Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Zamojszczyzna” z  przykrością 
informuje, że z przyczyn niezależ-
nych od organizatorów jest zmu-
szone odwołać 19. Międzynaro-
dowy Festiwal Folklorystyczny 
„Eurofolk”, który miał się odbyć 
w dniach 27-30 sierpnia 2020 r.” 
– czytamy w komunikacie doty-
czącym wydarzenia.

Organizatorzy zaprasza-
ją na kolejną edycję imprezy 
w 2021 r.

Trudno uwierzyć, że mija wła-
śnie 10 lat, odkąd „Incepcja” 
Christophera Nolana trafiła na 

ekrany kin. Nominowany do 8 na-
gród Akademii i zdobywca 4 Osca-
rów, film był przełomowy pod wie-
loma względami – wizualnie, narra-
cyjnie i promocyjnie. Od czasu „In-
cepcji” wszyscy kinomani na świe-
cie wiedzą, że każdy film Christo-
phera Nolana to nowa tajemnica, 
wyzwanie i  uczta dla wszystkich 
zmysłów. „Incepcja” to także pro-
dukcja, która 10 lat temu zainaugu-
rowała pokazy filmowe w  nowym 
budynku Centrum Kultury Filmo-
wej „Stylowy’ w Zamościu…

W  10. rocznicę premiery oraz 
z  okazji 10. urodzin, zamojskie kino 
zaprasza na pokazy specjalne „Incep-
cji” w  dniach 12-19 sierpnia 2020. Do 
filmu dołączony będzie wyjątkowy, 
10-minutowy materiał zza kulis po-
wstawania „Teneta” – kolejnej znako-
mitej produkcji Christophera Nolana. 

INCEPCJA

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) 
jest zdolnym złodziejem, mistrzem 
niebezpiecznej sztuki ekstrakcji: kra-
dzieży bezcennych sekretów z głębo-
kich warstw podświadomości, gdy 
umysł ofiary jest najmniej strzeżony 
przed niebezpieczeństwem — pod-

czas snu. Ta rzadka umiejętność spra-
wiła, że Cobb jest pożądanym specja-
listą w  zdradliwym świecie wywiadu 
gospodarczego. Z drugiej strony stra-
cił przez swoją pracę wszystko, co ko-
chał, i jest skazany na ciągłą ucieczkę. 
Teraz dostaje jednak szansę na odku-
pienie. Wykonanie ostatniego zlece-
nia będzie oznaczać odzyskanie ży-
cia, ale tylko pod warunkiem doko-
nania niemożliwego — incepcji. Za-
miast perfekcyjnej kradzieży Cobb 
i jego zespół muszą zrobić coś innego: 
wszczepić do umysłu ofiary pomysł. 
Jeśli im się uda, dokonają zbrodni do-
skonałej. Jednak nawet najstaranniej-
sze przygotowanie i ogromna wiedza 
i doświadczenie nie są w stanie przy-
gotować grupy specjalistów do star-
cia z  niebezpiecznym wrogiem, któ-
ry przewiduje każdy ich ruch. Z  wro-
giem, z  którym tylko Cobb może się 
zmierzyć.

W  oczekiwaniu na premierę „Te-
neta” zachęcamy Państwa do powro-
tu do kultowej „Incepcji”.

Bilety: 17 zł (ulg.), 20 zł (norm.) do-
stępne wyłącznie w  sprzedaży w  ka-
sach kina, ul. Odrodzenia 9 lub online: 
www.stylowy.net 

Źródło:  
CKF „Stylowy” w Zamościu

Stylowy powrót do IncepcjiStylowy powrót do Incepcji



Kolorowy świat „u Pani Malinowskiej”Kolorowy świat „u Pani Malinowskiej”

SPRZEDAM
 X Działka uzbrojona do zabu-

dowy 0,80 ha, Zubowice. 
Tel. 501 220 199

 X Siedlisko 30 arów +budy-
nek gospodarczy, Kol. Sita-
niec. Tel. 84 61-669-62

 X Działki budowlane 0,31 ha, 
0,2 ha. Domek 30m2 z dział-
ką 2 ary, ogrodzona, media. 
Przyczepka sam. mocna. 
Tel. 515 796 951

 X Sprzedam 1 ha łąki, Ho-
ryszów Polski. Tel. 84 62 732 
40

 X Działka budowlana 10,5 ar 
w Zamościu, ul. Partyzan-
tów (2-ga linia zabudowy). 
Tel. 602 802 212

 X Sprzedam działkę, Zamość, 
ul. Starowiejska. Tel. 914 
831 147

 X Sprzedam kawalerkę, Za-
mość. Tel. 782 256 537

 X Sprzedam siedlisko z bu-
dynkami 0,60 ha, siedlisko z 

budynkami 0,50 ha, ziemię 
orną 1,05 ha, ziemię orną 
0,75 ha, las 0,50 ha. Tel 84 
639 55 39

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 poko-

jowe do remontu na os. Za-
moyskiego/Wyszyńskiego. 
Tel. 508 659 725 

 X Mieszkanie kupię do 50m2 
na Orzeszkowej lub Pe-
owiaków może być do re-
montu. Tel. 668 897 228 

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we powyżej 60m2 w okoli-
cach Wyszyńskiego w Za-
mościu. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie 3 pokojo-
we powyżej 60m2 w Zamo-
ściu w okolicach ul Wyszyń-
skiego. Tel. 782 324 831

 X Kupię mieszkanie w Zamo-
ściu. Jeden lub dwa pokoje. 
tel. 516 877 739

WYNAJMĘ 
 X Zamość. Do wynajmu ka-

walerka 33m2, Peowiaków, 
umeblowana. Tel. 84 627 
52 78

 X Do wynajmu stancja dla 
uczennic w Zamościu przy 
ul. Kilińskiego. Tel. 662 475 
848

 X Do wynajmu domek z dział-
ką 30 ar. Centralne, woda, 
gaz. 16 km od Zamościa. 
Tel. 501 014 692 

 X Wynajmę tanio zadba-
ną, umeblowaną kawaler-
kę 30m2, ul. Orzeszkowej 
(blok 4-pietrowy). Tel. 602 
802 212

 X Kawalerka umeblowana - 3 
piętro, 31 mkw. Zamość, ul. 
Kiepury - obok ZUS, tel. 600 
265 531 (po 15:30)

ZAMIENIĘ
 X Zamienię mieszkanie 45m2 

piętro 1, ulica Orzeszkow-
ej, po remoncie na większe 
od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, tel 508 87 43 07

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

 X Mieszkanie  M4 Zamość ul. Kilińskie-
go parter, cena 310 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  M3 Zamość ul. Zamoy-
skiego Zakole piętro 2/4, cena 240 
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

Na fasadzie budynku przy ul. Daniłow-
skiego 1 (przy dawnych jatkach) zawi-
sła pamiątkowa tablica poświęcona ro-

dzeństwu Pawłowi i Zofii Malinowskim h. Po-
bóg, którzy od lat 40. do 80. XX w. prowadzili 
w tym miejscu swój sklep galanteryjny.

Uroczystość odbyła się w piątek 7 sierpnia 
2020r. Udział w wydarzeniu wzięła pani Jadwi-
ga Kopyś – córka Pawła Malinowskiego, a  tak-
że byli klienci sklepu Malinowskich, którzy mi-
mo upływu lat wciąż mają w pamięci to niezwy-
kłe miejsce.

Miejsce to wielu mieszkańców miasta 
wspomina z  sentymentem: „Był to sklep tro-
chę egzotyczny, trochę jak z bajki. A w nim guzi-
ki, wstążki, wałki i  siateczki do włosów, igły, ni-
ci, kokardy, korale, bransoletki, tasiemki, baloni-
ki, koniki bujane, pierścionki, ozdoby choinkowe, 
smoczki dla maluchów, apaszki, spinki, lusterka, 
zabawki, grzebyki, korki do korkowców, torebecz-
ki, gadżety na imprezy karnawałowe, haczyki do 
łowienia ryb i  inne. U  Malinowskich można było 
kupić wszystko” - wylicza Czesława Kot, niegdy-
siejsza klientka sklepu.

Niezwykły klimat sklepiku w  dużej mierze 
tworzyli jego właściciele. W pamięć szczególnie 
zapadła wszystkim pani Malinowska. W szarym 
okresie PRL-u, w oczy rzucał się jej barwny i ory-
ginalny wygląd. „Sklep miał swój niepowtarzal-
ny klimat, a jego dopełnieniem była postać cioci. 
Ubierała się bardzo oryginalnie. Nosiła olbrzymie 
pierścienie na każdym palcu, włosy malowała na 
czarno, zaplatała je i  spinała w kok. Charaktery-
styczne były gęste, czarne brwi, które dominowa-
ły na jej twarzy. Dlatego nazywana była „Czarną 
Damą”, a sklep „U Malinowskiej”. Zawsze prezen-
towała na sobie nowe, modne spinki, bransoletki, 
broszki i kolczyki” - tak Panią Malinowską wspo-
mina jej bratanica Jadwiga Kopyś.

Rodzeństwo Malinowskich do Zamościa 
przyjechało po II wojnie z Włodzimierza Wołyń-

skiego. Paweł Malinowski pracował jako urzęd-
nik w tamtejszym Starostwie Powiatowym. Pani 
Malinowska - Zofia, pracowała wówczas w kan-
celarii adwokackiej. Paweł Malinowski ożenił się 
z Klementyną Dziubą, pochodzącą z Komarowa 
w 1939 roku, mieli troje dzieci. Paweł Malinow-
ski był duszą towarzystwa, śpiewał, recytował, 
pisał wiersze, opowiadał anegdoty. Był przy 
tym niezwykle skromny. Przyjaźnił się z Janem 
Machulskim, czy Piotrem Cugowskim (ojcem 
Krzysztofa Cugowskiego), którzy często w skle-
pie bywali. Paweł odpowiadał za zaopatrzenie. 
Mieszkańcy Zamościa doskonale kojarzą go kie-
dy na poczcie składał listownie zamówienia na 
artykuły galanteryjne. Zofia Malinowska stała 
się symbolem zamojskiego handu, jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych osób powojennego 
Zamościa, była żywą reklamą sklepu. Do dzi-
siaj funkcjonuje określenie „wyglądasz jak Ma-
linowska”, określające osobę, która założyła du-
żą ilość biżuterii, i dodatków.

Sklep znajdował się w bramie przy ul. Da-
niłowskiego. Zbudowany był z drewna, wykle-
jany warstwami papieru do pakowania. Co kil-
ka lat Malinowscy przyklejali nowe warstwy pa-
pieru zmniejszając sukcesywnie powierzchnię 
maleńkiego ok. 13-metrowego lokalu z drobia-
zgami, w którym nie było ogrzewania.

Sklepiku „U Malinowskiej” nie dało się omi-
nąć bez choćby spojrzenia na te najpiękniejsze 
w szarych czasach błyskotki, świecidełka, cud-
ne drobiazgi. Przez 40 lat, w czwartkowy dzień 
targowy przy sklepie zawsze była długa kolejka. 

Na pomysł upamiętnienia sklepiku i  jego 
właścicieli - Pawła i  Zofii Malinowskich, wpadł 
dziennikarz Łukasz Kot, który na podstawie 
wspomnień swojej babci, a także dokumentów 
urzędowych odtworzył historię tego klimatycz-
nego miejsca. Z córką Pawła Malinowskiego, Ja-
dwigą Kopyś, skontaktował się w bardzo orygi-
nalny sposób, pozostawiając na grobie rodzin-
nym Malinowskich wiadomość w słoiku.



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

669 62
 X Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 669 62
 X Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 669 62
 X Romet (Komar 3), rok 1988, zarejestro-

wany, sprawny technicznie. Tel. 660 358 
211

 X Sprzedam motocykl Panomia 250, 1965 
r., z papierami, jeden właściciel. Tel. 660 
358 211

 X Przyczepka lekka (sam), zarejestrowana, 
sprawna technicznie. Tel. 660 358 211

 X Przyczepkę ciągnikową tandem, niska 
na 16” 3xmm. Tel. 503 358 470

 X Samochód Ford Fokus 2008 r., przebieg 
345 000 km. Tel. 501 220 199

 X Sprzedam agregat ścierniskowy, 4 płu-
życe, 4 talerze oraz wał. Tel. 663 242 226

 X Brony trójki, ciągnikowe, cena 440 zł. Tel. 
698 833 604

 X Sprzedam Opielacz 3- rzędowy, przycze-
pa 3,5 t, możliwa zamiana. Bale, deski, 
kantówki, silniki elektr. Tel. 84 681 87 60

 X Beczka 600 l. zamontowana na wozie 
przystosowanym do ciągnika. Beczka 
600 l. luzem. Urządzenie do załadunku 
słomy, bel. Tel. 84 681 87 60

 X Seicento 900 cm3, 2001 r, kolor czerwo-
ny, stan bdb., hak, cena 1700 zł. Tel. 665 
295 934

 X Sprzedam koparkę konną do ciągnika, c. 
350 zł do uzg. Tel. 530 486

 X Wynajmę samochód dostawczy o więk-
szej ładowności do przewożenia m.in.. 
złomu. Tel. 721 519 896 (wieczorem)

 X Nowe części do Łady i Łady Samary: tło-
ki, dźwigienki, pompy wody, czujniki, ło-
żyska blachy i inne. Tanio. Tel. 516 898 
477

 X Bagażnik na dach do Fiata lub Łady. Tel. 
516 898 477

 X Motocykl suzuki 650 sv, prod. 2002, cena 
6000. Tel. 500 582 289

 X Cyrkulatka przenośna 1,5 KW, c. 200zł. 
Tel. 519 106 797

 X Przyczepka samochodowa - części (oś, 
felgi, opony/kpl.) Tel. 721 519 896 (wie-
czorem)

 X Felga samochodowa 15RT 60,4x100, 1 
szt., c. 60 zł. Tel. 519 106 797

 X Sprzedam Audi A 4 95r., 1.6 benzyna, 
cena 2.400 zł. Tel. 512 997 501

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ MIESZKANIE  
W ZAMOŚCIU

 MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

Zmiana  wyników konkursu ofert z dnia 5 czerwca  2020 r.  na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Miejskim Progra-
mie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

 Publikujemy informację o zmianie  rozstrzygnięcia konkursu ofert z dnia  5 czerwca  2020 r.  na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE



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 05

OKAZJA! 
Sprzedam działkę wypoczynkową 0,5 
hektara w Majdanie Skierbieszowskim, 
Gm. Skierbieszów, uzbrojona, ogro-

dzona, warunki bardzo dobre, 

cena do uzgodnienia.

Tel. 84 61 122 05 

 Wyjątkowa okazja!
 Wyjątkowa okazja!
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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 niepełno-
sprawności. Rencista, pasz-
port, dyspozycyjny. Tel. 726 
578 335

 X Zatrudnię samotną kobie-
tę, z wrażliwością na ład 
i porządek, do pomocy 

w pracach domowych w 
mieszkaniu. Tel. 793 061 934

 X Opieka nad starszą osobą 
(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 Za-
mościu

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

PRACA

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca
tel. 667 513 777

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

www.absolutio.pl. 

http://www.absolutio.pl/


Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

#33, 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 rozwiązanie 
krzyżówki #31 ufundowała „Księgarnia na Solnym”, 

mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 

Upominek otrzyma Pani Anita Lejmel. Gratuluje-
my, książkę można odebrać  w Redakcji  

- Staszica 35.
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SPRZEDAM
 X Wersalka nowa 100 zł, 

kuchenka gazowa uży-
wana - 100 zł. Tel. 698 
479 302

 X Dwa wałki do cyrkulat-
ki na dużą piłę. Tel. 660 
358 211

 X Kożuch męski w dobrym 
stanie. Tel. 660 358 211

 X Stare zegary i duże po-
roża oraz fotel do masa-
żu (kremowy). Tel. 660 
358 211

 X Konstrukcję do piły ta-
śmowej. Tel. 660 358 211

 X Ule warszawskie, zwy-
kłe, 5 – letnie. Tel. 660 
358 211

 X Ule warszawskie, zwy-
kłe, 5 – letnie. Tel. 660 
358 211

 X Sprzedam kpl. Kana-
pa narożna + 2 fotele, c. 
1000 zł. Tel. 660 103 325

 X Deski calówki sosnowe, 
suche, nie oszparowane. 
Tel. 530 046 491

 X Rowery górskie do jazdy, 

w bardzo dobrym stanie, 
cena 100 zł/szt. Do nego-
cjacji. Tel. 530 486 525

 X Wóz drewniany w do-
brym stanie, c. 750 zł do 
uzgodnienia. Tel. 530 486 
525

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam kurczęta 

odchowane, 12 tygod-
niowe, ogólnoużyt-
kowe. Tel. 501 220 199

 X Oddam trzy 6- tygod-
niowe kotki, biało- rude 
i biało - czarne. Tel. 501 
614 468

 X Sprzedam rodziny pszc-
zele z ulami lub bez 607 
413 029

ZAMIENIĘ
 X Zamienię spawarkę 230 

V, 45 A na sprężarkę. Tel. 
696 453 135

 X Ponton na wiertarkę sto-
łową lub tokarkę. Tel. 600 
894 089

KUPIĘ
 X Odznaczenie PCK, krysz-

tałowe serce. Tel. 512 276 
720

 X Szable, bagnety, odzna-
czenia, monety, srebra. 
Tel. 512  276 720

 X Narożnik, cena 185 zł. Tel. 
579 077 696

 X Kupię dwa fotele, krzesła 
z podłokietnikami. Tel. 
609 510 301

 X Kupię szafę 2-lub 
3-drzwiową, komodę, 
kolor jasny. Tel. 609 510 
301

 X Kupię meble kuchenne. 
Tel. 609 510 301

 X Kupię kompresator 200 
l+, glebogryzarkę 100 
cm. Tel. 664 011 653

INNE
 X Potrzebuję mebli ku-

chennych, używa-
nych. Za darmo lub za 
symboliczną opłatę. 
Tel. 84 538 95 22

Różne

Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania danych osobowych laureatów konkursów i krzyżówek. 
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