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Biblioteka – wejdź, zobacz, zostań. Jak 
przyciągnąć młodych do biblioteki? – 
pod takim hasłem odbywały się 20 i 21 

sierpnia warsztaty dla bibliotekarzy w Książ-
nicy Zamojskiej. Prowadził je Marcin Skarb-
ka (Good Books), stypendysta MKiDN w za-
kresie zarządzania kulturą i  wspierania roz-
woju jej kadr. Badacz zjawisk kulturowych, 
zwłaszcza w  zakresie edukacji oraz budo-
wania nowoczesnej oferty instytucji kultury. 
Pracujący m.in. nad sposobami łączenia no-
wych technologii z tradycyjnymi książkami.

Warsztaty zrealizowano dzięki dotacji Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go na  projekt Dzielmy się wiedzą –  mnóżmy 
pomysły w ramach Programu Partnerstwo dla 
książki.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 
szkoleń dla bibliotekarzy, zatrudnionych w bi-
bliotekach publicznych miasta i  pow. zamoj-
skiego, umożliwiających uzyskanie nowych 
umiejętności, a przez to podniesienie standar-
dów usług oferowanych użytkownikom biblio-
tek, w  szczególności młodzieży, często stro-
niącej od czytania i  bibliotek. W  ramach pro-
jektu odbędzie się 6 szkoleń warsztatowych 

– stacjonarnych i online: Laboratorium pamię-
ci w  bibliotece, które poprowadzi Małgorza-
ta Zbroszczyk (MBP Chrzanów); Biblioteczne 
możliwości wykorzystania nowych technologii 
w pracy z młodzieżą, które poprowadzi dr Grze-
gorz Gmiterek – adiunkt na Wydziale Dzienni-
karstwa, Informacji i  Bibliologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego; Jak i  jakie książki polecać 
młodzieży zrealizuje Alina Łysak (MBP Wro-
cław; Good Books); Magnes do wyobraźni, czy-
li jak przyciągnąć niewolników smartfonów do 
świata książek – Paweł Kopijer i Agata Bogusiak 
oraz Zaangażowanie, kreatywność, motywacja 
– droga do nowoczesnej biblioteki, które popro-
wadzi: Monika Schmeichel-Zarzeczna – biblio-
tekarka, trenerka, historyk sztuki.

„Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z  Funduszu Promocji Kultury, uzy-
skanych z dopłat ustanowionych w grach ob-
jętych monopolem państwa, zgodnie z  art. 
80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych”

Patronem medialnym projektu jest Nowy 
Kurier Zamojski 

Książnica Zamojska

W ramach Partnerstwa dla KsiążkiW ramach Partnerstwa dla Książki

„chociaż wojna została zakończoną, 
jednakże nie sądzonem było pułkowi od 
razu wrócić do kraju. Aż  do kwietnia 1922 
roku pełnił służbę kordonową na odcinku 
Dukszty-Turmonty a  później Nowo-Świę-
ciany. Dopiero we wrześniu tegoż roku, po 
paromiesięcznym pobycie w  rejonie Rów-
na – Pułk ostatecznie przybył na swe miej-
sce stałego postoju – do Zamościa.” 

„Już w  dniu 10 września r. b. pierwszy 
transport 9 p. p. Leg. wyruszył z  Równego 
do Zamościa, co wprawiło nas w nieopisa-
ną radość i wesołość. (…) oto dnia 15 wrze-
śnia wczesnym rankiem, kiedy odtrąbio-
no hejnał poranny, pułk nasz pomaszero-
wał na stary rynek zamojski i uszykował się 
czworobokiem przed ratuszem.” – dono-
sił w korespondencji z Zamościa porucz-
nik Marian Balicki [Polska Zbrojna; pismo 
codzienne R.2, nr 303 (7 listopada 1922), 
str. 3.]

Oświata – druga broń żołnierza 

70 procent ogółu rekrutów było anal-
fabetami. Żmudna walka – prowadzo-
na w  skrajnie trudnych warunkach (czę-
stokroć w okopach) wydała jednak pięk-
ny plon. Na gruzach analfabetyzmu sta-
nął uświadomiony żołnierz z  nową bro-
nią (jaką jest oświata) w  ręku. W  1921 
roku ukazał się rozkaz pułkowy, który 
stwierdza z radością wyrugowanie z puł-
ku analfabetyzmu…

We wrześniu 1922 roku po przybyciu 
pułku na „stałe leże do Zamościa” zasta-
no tutaj dobrze zorganizowana świetli-
cę żołnierską i  biblioteczkę zaopatrzoną 
staraniem baonu zapasowego w  książki 
treści naukowej i  beletrystycznej. Obec-
nie [należy przyjąć rok 1924] bibliote-
ka żołnierska posiada 1160 książek treści 
ogólnej i  105 treści naukowej. W  biblio-
tece oficerskiej były wówczas 403 książ-
ki o  treści ogólnej i 324 treści naukowej. 
Obie biblioteki były dostępne dla wszyst-
kich wojskowych. 

„Żołnierz polski uświadomiony, o  wy-
robionem poczuciu obywatelskiem i  naro-
dowem w przyszłej wojnie zajmie dominu-
jące stanowisko nad wrogiem, - ale nie wol-
no nam ustawać nad jego wyrobieniem, 
lecz ze zdwojoną energią musimy wznosić 
go na wyżyny ducha, a w serce kłaść pod-
waliny prawego obywatela i  obrońcy kra-
ju.” pisał porucznik Stanisław Gilowski. 

W zdrowym ciele – zdrowy duch 

„Dziewiąty pułk Legionów pojął istot-
ną prawdę [powyższej] dewizy i ledwie prze-
brzmiały ostatnie strzały już zapoczął in-
tensywną pracę nad krzewieniem sportu.” 
Członkami klubu sportowego 9 p. p. Leg. by-
li wszyscy oficerowie i 80-ciu szeregowych. 

Postępy w  r. 1923-cim [były] 
imponujące: 

W  dziale piłki nożnej: drużyna repre-
zen. 9 p. p. Leg. stanowi w  całości W. K. S. 
Zamość…

W  dziale lekko-atletyki: … plutonowy 
Czubasiewicz Wacław I-szą nagrodę w pię-
cioboju i III-ą nagrodę w biegu na 1000 m. 
Plutonowy Załuga Szczepan I-szą nagro-
dę w pchnięciu kulą oburącz i II-ą nagrodę 
w biegu na 800 m

W zawodach marszu 20-o km ze strze-
laniem na 200 m. o  mistrzostwo 3 Dyw. 
Leg. pierwsze miejsce otrzymuje zespół 9 p. 
p. Leg. w składzie: 1) kpt. Nowicki Rafał, 2) 
sierż. Woźniak Józef, 3) szer. Edmann Łan, 4) 
szer. Król Stanisław…

W  dziale strzeleckim I-szą nagrodę 
w strzelaniu oficerskim z kb. O mistrzostwo 
O. K. II zdobywa kpt. Berek Jan.

Rok 1924 przyniósł również wiele 
chlubnych wyników 

W  dziale piłki nożnej: Drużyna 9 p. 
p. Leg.  stanowiąca w  dużej części obec-
ny „W.K.S. Zamość” walczy z  dużem po-
wodzeniem o  mistrzostwo klasy A. okręgu 
lubelskiego.

W  dziale lekko-atletyki: zespół 9 p. 
p. Leg. w  zawodach dywizyjnych i  w  za-
wodach o  mistrzostwo O. K. II zdobywa 
I-e miejsce w  następującym składzie: por. 
Kraus Jan i 13-tu szeregowych.

W  pięcioboju żołnierskim o  mistrzo-
stwo O.K. II: I  miejsceI nagrodę plutonowy 
Kulawik Sylwester, II miejsce III nagrodę por. 
Kraus Jan. 

W  skoku wzwyż I  nagrodę plutonowy 
Czubasiewicz Wacław. 

Ponadto [jak informuje porucznik Al-
bin Habina] w roku bieżącym zapoczątko-
wano tenis, który stał się miłą rozrywką ofi-
cerów i ich żon. 

Sekcja myśliwska przy „W.K.S. Zamość” 
powstała w 1923 r. pod protektoratem puł-
kownika Fabrycego Kazimierza D-cy 3-ej 

Dyw. Leg. rozwijała się pomyślnie i rozsze-
rzała, a dużą jej część stanowił korpus ofi-
cerski 9 p. p. Leg. 

2 sierpnia 1925 roku w  Tomaszowie 
Lubelskim odbyły się zawody strzelec-
kie dla szeregowych o mistrzostwo 3 Dy-
wizji Piechoty Legionów pod protektora-
tem dowódcy 3 Dywizji pułkownika Boń-
czy-Uzdowskiego. Skład zwycięskiego 9 
p. p. Leg.: sierżant zawodowy Franciszek 
Stefaniak, plutonowy zawodowy Stani-
sław Składanowski, plutonowy Dymitr 

Siemko, starszy szeregowy Jan Piłat, sze-
regowy Józef Karpowicz, szeregowy Jan 
Mańko. (Ziemia Zamojska, nr 28-29 1925 
r., s 17)

Z życia pułku 

Koło Amatorskie zorganizowane 
prze por. Nowosielskiego w  roku 1920 
dało do tegoż czasu szereg przedsta-
wień na scenie kasyna, teatru miejskie-
go i  w Hrubieszowie (…) z bogatego re-
pertuaru kółka amatorskiego wymienić 
można [sztuki]: „Złoty wiek rycerstwa”, 
„Noc w Belwederze” oraz „Ciepła wdów-
ka”, „Oświadczyny”, „Ciotka Karola”, „Wi-
gilia świętego Andrzeja”, „Wujaszek Al-
fonsa” i „Zastąp  mnie”. 

1 VIII 1923  powstała współdzielnia 
pułkowa w  miejsce zlikwidowanej spół-
dzielni „B. Z. 9. p. p. leg.”. w dniu 1 VII 1924 
roku bilans roczny zamknął się „czystem 
zyskiem” w kwocie 1009 złp i 69 gr. Kwo-
tę przelano na pułkowy fundusz społecz-
ny. Zarząd wspóldzielni stanowili: por. 
Chyliński – kierownik, sierżant Swoboda 
– skarbnik, st. sierżant Gieca – sekretarz.  

Kasyno oficerskie 9 p. p .leg. – to ogni-
sko myśli, czynów i  godziwej rozrywki, 
w  którem po całodziennej żmudnej pracy 
nad wyszkoleniem krzepi się nie tylko ciało, 
ale także i ducha.” Donosił porucznik Sta-
nisław Gilowski

W marcu 1924 roku złożyli bezintere-
sownie kruszce szlachetne na rzecz Skar-
bu Państwa, aby przetopione wzmocniły 
naszą walutę. [nie był to pojedynczy gest. 
W  kolejnym rywalizowały ze sobą inne 
pułki] Rezultatem była subskrypcja 185 
akcji Banku Polskiego. 

9 p. p . Leg utrwalił swój numer na 
trzech cegiełkach wawelskich i w księdze 
pamiątkowej założycieli Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, które wpisało pułk 
jako członka dożywotniego. 

Jak informowała na stronie 3 Gaze-
ta Lwowska nr 170 z 31 lipca 1937 roku - 
30 lipca, w  dniu swojego święta, 9 pułk 
piechoty Legionów otrzymał honoro-
we obywatelstwo miasta Zamościa. Mia-
sto zaś uhonorowano odznaką oficerską 
pułku. 

A kiedy przyszła wojna

W kampanii wrześniowej 1939 roku 9 
pułk piechoty Legionów walczył w  skła-
dzie 39 Dywizji Piechoty (Rezerwowej). 
Skład jednostki uzupełniono III batalio-
nem 8 pułku piechoty Legionów, mjra 
Wacława Smolińskiego i batalionem mar-
szowym tego pułku pod dowództwem 
por. rez. Tadeusza Andrzeja Moszyńskie-
go. I batalion pułku walczył w składzie 12 
Dywizji Piechoty. Temu tematowi warto 
jednak poświęcić osobne opracowanie. 

Piotr Piela 
Książnica Zamojska 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
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Bon dostępnyBon dostępny

Modernizują oświetlenieModernizują oświetlenie

Droga gminna nr 110450L (ul. 
Rzemieślnicza) i  nr 110451L (ul. 
Ogrodnicza) w  miejscowości 

Skokówka zyskała nowe oświetlenie 
uliczne. Projekt zrealizowany za po-
mocą środków Funduszu Sołeckiego 
2020 roku.

Na podstawie postępowania prze-
targowego wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-
EL – Michał Studnicki Stanisławów 108, 
23– 460 Józefów. Koszt to 67 067,28 zł 

w tym środki Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Skokówka – 20 000 zł (2019) i 44 
645,41 zł (2020). Na ulicy Rzemieślni-
czej wykonano odcinek oświetlenia 
o długości ok. 200 m.b. wraz z  instala-
cją 5 opraw oświetleniowych typu Led 
41 W  na słupach oświetleniowych na 
działkach nr 81/9, 81/10, 25/8, 26/2. Na-
tomiast na ulicy Ogrodniczej wybudo-
wano odcinek o dł. – ok. 250 m.b. wraz 
z  instalacją 7 opraw oświetleniowych 
typu Led 41 W na słupach oświetlenio-
wych na działkach nr 81/3, 81/78, 81/5.

24 sierpnia 2020 r. ruszyło głosowanie 
internetowe na projekty do Budże-
tu Obywatelskiego Miasta Zamość na 
2021 rok. Głosowanie potrwa do 20 
września 2020 r.

Głosowanie elektroniczne będzie 
się odbywać poprzez stronę interneto-
wą https://budzet24.pl/umzamoscbo/

Zamojski magistrat przypomina, 
że prawo do udziału w głosowaniu ma 
mieszkaniec Miasta Zamość; uprawnio-
nemu mieszkańcowi przysługuje jeden 
głos, który może oddać wyłącznie na 
projekt osiedla, na którym zamieszkuje 
oraz jeden głos, który może oddać wy-

łącznie na jeden projekt ogólnomiejski; 
dla ważności głosu oddanego w  spo-
sób elektroniczny, głosujący zobowią-
zany będzie najpierw do podania swo-
ich danych, następnie wskazania jed-
nego projektu osiedlowego i  jedne-
go projektu ogólnomiejskiego do re-
alizacji w 2021 roku. Aby móc zatwier-
dzić oddany głos, mieszkaniec otrzyma 
na podany przez siebie numer telefonu 
komórkowego jednorazowe hasło. Na 
wskazany numer telefonu hasło będzie 
wysłane tylko raz.

Głosowania tradycyjne na każdym 
osiedlu Miasta Zamość rozpoczną się 
21 września.

Ponad 27,4 tys. bonów turystycz-
nych aktywowali już mieszkań-
cy województwa lubelskiego (do 

19 sierpnia). W sumie w regionie te 
świadczenia może otrzymać ponad 
210 tys. osób. 

W porównaniu z innymi wojewódz-
twami mieszkańcy Lubelskiego najrza-
dziej uruchamiają bony. Świadczenie 
aktywowało do tej pory ok. 13 proc. 
uprawnionych. Największy odsetek bo-
nów uruchomili natomiast mieszkańcy 
Dolnego Śląska – niemal 20 proc.

W sumie z bonów może skorzystać 
w całej Polsce ponad 4 miliony osób, z 
czego przeszło 718 tys. uprawnionych 
już aktywowało bon. Jest na to dużo 
czasu, bo bon można uruchomić na-
wet tuż przed wyjazdem na wakacje, a 
można nim płacić do końca marca 2022 
roku. 

Bon wynosi 500 zł na każde dziec-
ko, na które rodzic pobiera świadcze-
nie Rodzina 500+. Na dziecko z niepeł-
nosprawnością przysługuje dodatko-
wy bon. Nie podlega wymianie na go-
tówkę ani inne środki płatnicze. Moż-
na nim płacić za usługi hotelarskie i im-
prezy turystyczne na terenie Polski w 
podmiotach, które znajdują się na liście 
prowadzonej przez Polską Organiza-
cję Turystyczną. Lista jest na stronach: 
www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.
gov.pl i www.polska.travel.

Obsługa świadczenia odbywa się 
przez Platformę Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE). Specjalna zakładka z bonem 
widnieje na profilu w PUE tego rodzi-
ca, który pobiera świadczenie Rodzina 
500+. Bon trzeba aktywować, potwier-
dzając swój numer telefonu komórko-
wego i adres e-mail. Rodzic otrzymu-

je wtedy unikalny kod płatności, któ-
ry podaje podczas zapłaty za usługi 
turystyczne.

Do 19 sierpnia Polacy wykonali po-
nad 143 tys. transakcji bonami. Suma 
zrealizowanych płatności przekroczy-
ła 100 mln zł.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w woje-
wództwie lubelskim

Miasto Zamość kontynuuje mo-
dernizację miejskiego syste-
mu oświetlenia. Zadanie trwa 

od 2018 r.

Do końca listopada na terenie mia-
sta zostanie zamontowanych 485 no-
wych opraw oświetleniowych na uli-
cach: Starowiejskiej, Peowiaków, Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego i Al. Woj-
ska Polskiego. Staną tam 193 nowe słu-
py oświetleniowe. Projekt obejmuje 
również wykonanie 2 interaktywnych 
przejść dla pieszych w okolicy Zamoj-
skiego Szpitala Niepublicznego Sp. z 
o. o. oraz przy Komendzie Policji. Prace 
właśnie się rozpoczynają.

Do tej pory wymieniono już 
1245 punktów świetlnych na energo-
oszczędne oprawy LED na ulicach: Hru-
bieszowskiej na odcinku od Ronda Ho-
norowych Dawców Krwi do granicy 
miasta (łącznie z rondem), Al. Jana Paw-
ła II,   Lubelskiej, Legionów na odcinku 

od Ronda Wysiedlonych Mieszkańców 
Zamojszczyzny do Al. Jana Pawła II, Lip-
skiej, Lwowskiej, Partyzantów, Powia-
towej, Piłsudskiego, Sikorskiego.

Na terenie Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych Nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w 
Zamościu (przy ul. Marszałka J. Piłsud-
skiego 65) zainstalowano tablicę infor-
macyjną – stację do odczytu pomiaru 
jakości powietrza w Zamościu. Na ron-
dach Ordynacji Zamojskiej i Honoro-
wych Dawców Krwi, na każdym masz-
cie oświetleniowym zamontowano in-
stalację fotowoltaiczną.

Dzięki modernizacji systemu 
oświetlenia ulicznego, zmniejszy się 
zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną służącą oświetleniu, co przełoży się 
(w skali globalnej) na redukcję emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, obniżą 
się koszty zużycia energii i utrzymania 
infrastruktury oświetleniowej. Miesz-

kańcy miasta i turyści, a także oso-
by przejeżdżające przez Zamość będą 
korzystać z nowoczesnego i efektyw-
nego oświetlenia ulicznego co znacz-
nie poprawi bezpieczeństwo w ruchu 
ulicznych.

Całkowita wartość projektu zapla-
nowanego na lata 2018-20200 wyno-
si 3 555 997,93 dofinansowanie Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego to 2 800 000 zł.

źródło: UM Zamość

12 sierpnia 2020 r. Burmistrz Tyszowiec 
Andrzej Podgórski oraz Skarbnik Gmi-
ny Krystyna Leja podpisali umowę na 
zakup nowego średniego samochodu 
specjalnego pożarniczego, ratowniczo 
– gaśniczego.

Jest to samochód marki Volvo FL o 
mocy silnika 285 KM z napędem 4×4. Sa-
mochód posiada zbiornik na wodę o po-
jemności 4 tys. litrów, 6-osobową kabi-
nę. Zakup zrealizowany dzięki dotacji ce-
lowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 

Wsparcia i rozwoju systemu instytucjo-
nalnego pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem i świadkom oraz re-
alizacji przez jednostki sektora finansów 
publicznych zadań ustawowych związa-
nych z ochroną interesów osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem. Koszt samochodu to 789 
906,00 złotych, w tym: dofinansowanie 
z Funduszu Sprawiedliwości 400 000,00 
złotych, pozostała suma pochodzi ze 
środków własnych Gminy Tyszowce.

Źródło: Gmina Tyszowce

Od 18 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych z terenu województwa lubel-
skiego mogą składać zamówienia na pły-

ny do dezynfekcji i maseczki dla szkół i placówek 
oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie przeka-
zywało bezpłatnie zapas płynów i maseczek.

Formularz zamówienia będzie aktywny do 10 
września 2020 roku na portalu środków ochrony indy-
widualnej Ministerstwa Zdrowia: www.soi.mz.gov.pl.

Granty dla DPSGranty dla DPS

Domom Pomocy Społecznej dzię-
ki unijnemu dofinansowaniu zo-
staną udzielone granty. Pienią-

dze zostaną przyznane za 3 miesiące 
(od lipca do września).

Celem projektu jest łagodzenie oraz 
zapobieganie negatywnym skutkom 
pandemii. Projekt realizowany przez Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w  Lublinie. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 23 mln zł, natomiast wsparcie 
z EFS stanowi 19 mln zł.  Jarosław Stawiar-
ski podpisał umowy z 7 beneficjentami. 

W ramach grantu można było wnio-
skować o wsparcie w kilku obszarach:

-zakup sprzętu i wyposażenia na do-
posażenie stanowisk pracy oraz two-
rzenie izolatek i  miejsc do kwarantanny 
w DPS;

• dodatki do wynagrodzeń dla pra-
cowników niemedycznych, mają-
cych bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami w związku ze sprawowa-
niem opieki;

• zatrudnienie dodatkowych pra-
cowników w  DPS do świadczenia 
opieki nad mieszkańcami ośrod-
ków na okres maksymalnie 3 
miesięcy;

• przygotowanie tymczasowych 
miejsc odbywania kwarantanny;

• przygotowanie miejsc noclego-
wych i wyżywienia dla osób reali-
zujących usługi, które nie mogą 
lub nie chcą wrócić do własnych 
domów i rodzin.

Źródło: Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubelskiego

FolkowoFolkowo
Zamojski Dom Kultury zaprasza na 

radosny koncert „Folkowe Pod-
sumowanie Wakacji”, organizo-

wany w  ramach inauguracji obcho-
dów 35-lecia Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Zamojszczyzna”.

W koncercie wystąpią: ZPiT Zamojsz-
czyzna, Zespół Kameralny Orkiestry Sym-
fonicznej im. K. Namysłowskiego i zespół 
Bonum Voces.

Wydarzenie odbędzie się 27 sierpnia 
na Rynku Wielkim, o godzinie 18.00. 

Darmowe wejściówki można pobie-
rać od 20 sierpnia w  sekretariacie Za-
mojskiego Domu Kultury. Ilość miejsc 
ograniczona.

Organizatorami koncertu są: Zamoj-
ski Dom Kultury, Stowarzyszenie Kultu-
ra dla Zamościa i Stowarzyszenie PLZPiT 
„Zamojszczyzna”.

https://budzet24.pl/umzamoscbo/
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• Dlaczego warto zarejestrować się w Krajo-
wym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich?

– Zachęcam wszystkich do rejestracji, ponieważ 
dzięki takiej czynności każde zarejestrowane koło 
gospodyń wiejskich zyskuje osobowość prawną. Na-
stępnie zarejestrowane koła mogą złożyć do ARiMR 
wniosek o jednorazową dotację. Dotacja jest uzależ-
niona od liczby o członków koła i wynosi ona od 3 
do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo mając osobowość 
prawną i bardzo uproszoną formę rozliczenia prowa-
dzonej działalności gospodarczej, koła mogą rów-
nież starać się o inne granty oraz dotacje.

• Na co koła gospodyń wiejskich mogą prze-
znaczyć państwową dotację?

– Koła mogą wykorzystać te pieniądze na reali-
zację celów statutowych. Może to być zarówno dzia-
łalność społeczno-wychowawcza, jak i oświatowo-
-kulturalna prowadzona w środowiskach wiejskich. 
Osoby należące do KGW mogą też podejmować róż-
nego rodzaju inicjatywy mające na celu wszech-
stronny rozwoju obszarów wiejskich. Członkinie 
tych kół mogą też same szkolić się w zakresie przed-
siębiorczości. Dotację mogą przeznaczyć również na 
działania, które wpłyną na poprawę warunków życia 
i pracy kobiet na wsi. Kolejnym obszarem działania 
jest kultura ludowa – w tym w szczególności kultura 
lokalna i regionalna.

• To kolejny rok z rzędu, kiedy koła gospodyń 
wiejskich mogą otrzymać wsparcie z ARiMR?

– Tak. Program adresowany do kół gospodyń 
wiejskich funkcjonuje od 2018 roku Wtedy też Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz 
pierwszy wypłacała tę dotację. Tak więc niektóre ko-
ła sięgną po te środki po raz trzeci w czasie niespełna 
2,5 roku. Gospodynie mają czas na złożenie wniosku 
o płatność do końca września. Natomiast czas na wy-
datkowanie tych środków upływa z końcem 2020 ro-
ku. Koła najpierw uzyskują pieniądze, na później mo-
gą je wydać. Mają więcej czasu na to, by spokojnie 
zastanowić się, na co chcą przeznaczyć tę dotację. 
• Jeśli jakieś koło nie wyda całej przyznanej kwoty, 
co wtedy?

– Jeśli tak się stanie, bo na przykład dane koło 
otrzyma 3 tysiące złotych, a wyda 2 tysiące, to ty-
siąc złotych będzie musiało zwrócić. Oczywiście ko-
ła gospodyń muszą mieć potwierdzenie wydatko-
wania środków, w postaci np. faktury czy też innych 
dokumentów, które świadczą o wydatkowaniu tych 
środków, bo z przyznanej dotacji muszą się rozliczyć. 

Sprawozdanie z wydatkowania pomocy koła gospo-
dyń wiejskich muszą złożyć w terminie do 31 stycz-
nia 2021 roku.

• Ile zarejestrowanych kół z terenu woje-
wództwa lubelskiego jeszcze nie złożyło wnio-
sku w tegorocznym naborze?

– Na 1215 kół gospodyń wiejskich z Lubelszczy-
zny zarejestrowanych w krajowym rejestrze wnioski 
złożyło już 1079 kół.  Niemal wszystkie organizacje 
zrzeszające gospodynie wiejskie z powiatów łęczyń-
skiego, puławskiego czy ryckiego już z tej możliwo-
ści skorzystały i zdecydowana większość z nich zło-
żyła już dokumenty.

• Czy z roku na rok tych obserwujecie Pań-
stwo wzrost zainteresowania kół dotacją?

– Tak, z każdym rokiem jest ich więcej. W 2018 
roku wydaliśmy 683 decyzje, ale już rok później – 
1121 kół złożyło wnioski o płatność i otrzymało po-
moc. W pierwszym roku funkcjonowania tego pro-
gramu koła gospodyń wiejskich z województwa lu-
belskiego otrzymały w sumie wsparcie w wysokości 
2 milionów 252 tysięcy złotych, natomiast w 2019 ro-
ku – 3 milionów 819 tysięcy złotych.

• Czy o taką dotacje mogą starać się też miej-
skie koła?

 Tak. Koła gospodyń wiejskich, które chcą dzia-
łać na podstawie o ustawy, która nadaje im osobo-
wość prawną, umożliwiającą prowadzenie działal-
ności gospodarczej, ale też dostęp do państwowych 
dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą 
one być tworzone także w miastach liczących do 5 
tysięcy mieszkańców, a także na terenie sołectw po-
łożonych w granicach miast. Mogą to być więc dla 
przykładu także gospodynie z takich miast jak Beł-
życe czy Bychawa.

• Jak kwota jest przeznaczona na wsparcie 
kół gospodyń wiejskich w tym roku?

– Suma na to działanie w skali kraju wynosi 40 
milionów złotych. Pieniądze będą przyznane kołom, 
które złożą w terminie wniosek, chyba że wcześniej 
zostanie wyczerpana pula środków przewidziana na 
ten cel. W ubiegłym roku była podobna kwota, z cze-
go do kół trafiła pomoc w kwocie ponad 30 milionów 
złotych. Podejrzewam, że w tym roku już cała prze-
znaczona na ten kwota zostanie wykorzystana.

• Gdzie należy złożyć wniosek?

– Wnioski przyjmują biura powiatowe. Poza tym 
w każdym z tych biur jest wyznaczona osoba lub 
dwie, które pełnią funkcję koordynatorów tego dzia-
łania. Wnioski można złożyć osobiście, ale też prze-
kazywać za pośrednictwem platformy ePUAP al-
bo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. (Do-
kumenty można także dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które są ustawione w placówkach tereno-
wych Agencji).
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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. 

40 milionów złotych dla kół gospodyń 40 milionów złotych dla kół gospodyń 
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Festiwal Zdrowej ŻywnościFestiwal Zdrowej Żywności

21 sierpnia na zamojskich Plantach od-
był się V Mityng Modelarski. Podczas 
spotkania można było zapoznać się z 
modelami samolotów Żuczek oraz Bąk 
o napędzie gumowym.

Na V Mityng Modelarski zaprosiło 
Stowarzyszenie Modelarstwa Sportowe-
go ,,Aero Zamość”. 

Celem zawodników było rozpędze-
nie samolotu tak, aby jak najdłużej utrzy-

mywał się w powietrzu. Zwycięzcami zo-
stały osoby z najdłuższym czasem. Wa-
runki pogodowe sprzyjały uczestnikom. 
Udział w wydarzeniu zgłosiły zespoły za-
wodników z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z terenu miasta Zamość i powiatu za-
mojskiego. Nagrodami były puchary, dy-
plomy, wyróżnienia oraz zestawy z na-
pędem halowym. W wyniku ówczesnych 
warunków epidemiologicznych nieste-
ty uczestnicy nie mogli zobaczyć z bliska 
szybowca pirat.

5 września 2020 roku o  godz. 10.00 na 
Rynku Wodnym w  Zamościu odbędzie 
się dziewiąta edycja Narodowego Czyta-

nia. Tegoroczna Lektura to Balladyna Juliu-
sza Słowackiego. Lektorami będą mieszkań-
cy Zamościa.

Balladyna to wybitne dzieło polskiego ro-
mantyzmu. Dramat powstał na emigracji. Juliusz 
Słowacki połączył w  tym utworze realizm oraz 
fantastykę. To opowieść o niezdrowej rywaliza-
cji, żądzy władzy i sukcesu za wszelką cenę…

Wydarzenie odbywa się co roku i jest ogól-
nopolską akcją, podczas której Polacy wspól-
nie  czytają  największe dzieła polskiej literatu-
ry. Od początku cieszy się wielką popularnością 
oraz doskonałym odbiorem społecznym. Jed-
noczy i angażuje różne środowiska – instytucje 
państwowe, szkoły i organizacje społeczne, oso-
by życia publicznego, przedstawicieli mediów 
oraz czytelników.

W  poprzednich latach czytaliśmy już ta-
kie dzieła jak: Pan Tadeusz Adama Mickiewi-
cza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogia i Quo va-
dis Henryka Sienkiewicza, Lalka Bolesława Pru-
sa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przed-
wiośnie Stefana Żeromskiego, a  także nowele 
polskie.

W  razie niepogody wydarzenie zosta-
nie przeniesione do Sali Consulatus Ratusza 
Miejskiego w Zamościu.

Do udziału w akcji organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych.

WAŻNE: Podczas spotkania obowiązują 
zasady reżimu sanitarnego.

[materiał nadesłany]

Rynek Wielki w  Zamościu, środa, 19 sierp-
nia, 20.30 – ciemnawo, ale znowu teatral-
nie, znów radośnie. Może psują nieco zaba-

wę covidowe deklaracje, nie mniej tyle w nas wi-
rusów ile nas zbadano. Póki co żyjemy. Występu-
jemy dopóki jest publiczność. Oglądamy dopóki 
są aktorzy. 

Komedianci Teatru Pantomimy Mimo w  War-
szawie porwali publiczność – również dosłownie – 
w dawne czasy. 

Wędrujący artyści pojawiają się od lat, tu i tam, 
na placach, na rynkach, na ulicach – przyciągają 
widzów i gapiów i prezentują swoje umiejętności. 
Każdego dnia ktoś przed kimś występuje, ktoś ko-
muś bije brawo. 

Pantomima to gra emocji. Sztuka złożona 
z niewybrzmiałych słów, w której aktor przemawia 
do nas gestem, częścią siebie lub całym sobą. Pan-
tomima to sztuka, której głównym celem jest za-
bawa. Nie mniej ważna jest jednak refleksja, a na-
wet wzruszenie… W  Komediantach mieliśmy to 
wszystko. 

Dzięki temu 45. Zamojskie Lato Teatralne sta-
je się kompletne. Ta atrakcyjna różnorodność po-
zwala z nadzieją oczekiwać na dwa koncerty, które 
przed nami: 26 sierpnia i 2 września. Oby tylko Za-
głada zaplanowana na zakończenie Lata nie oka-
zała się jakąś złowieszczą wróżbą. Dziwny mamy 
ten rok 2020. 

Gra toczy się dalej swoim torem - pókiśmy ak-
torami w tej sztuce, póki zestaw masek w gotowo-
ści i póki gotowi jesteśmy robić dobrą minę do złej 
gry. 

Piotr Piela

Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Ku-
kiz ’15 oraz Poseł Jarosław Sachajko zaprasza-
ją na piątą edycję Festiwalu Żywności Wolnej 
od GMO prosto od Rolnika. Wydarzenie hono-
rowym patronatem objął Prezydent Miasta Za-
mość Andrzej Wnuk. Festiwal odbędzie się 29 
sierpnia 2020 roku Rynku Wielkim w Zamościu. 
Początek godz. 9.00.

– Nasze wydarzenie służy krzewieniu proekolo-
gicznych postaw wśród mieszkańców regionu, po-
przez bogaty program merytoryczny pragniemy 
uświadamiać ludzi, że są tym, co jedzą. Chcemy po-
kazać, jak odżywiać się zdrowo, jak rozsądnie wzbo-
gacać swoją dietę w produkty warzywne i owocowe, 
wzmacniając tym samym swą odporność.” – podkre-
ślają organizatorzy Festiwalu.

Prócz możliwości nabycia świeżych i nieprze-
tworzonych produktów bezpośrednio od rolnika, 
swojskich wędlin, ciast bez polepszaczy, zdrowego 
chleba na dobroczynnym zakwasie, pysznych po-
traw wprost spod rąk Pań z Kół Gospodyń Wiej-
skich z naszego regionu, zjawiskowych produktów 
rękodzielniczych, miodów, produktów konopnych, 
zwłaszcza olejków CBD, podczas Festiwalu będzie-
my mieli możliwość wsłuchania się w głos osób z 
branży rolniczej i konopnej.

Prelekcję o tym, jak funkcjonuje Kannabidiol 
w polskim prawie, wygłosi ekspert policyjny, bie-
gły sądowy, dr Andrzej Kwaśnica – znany branży 
konopnej. Pan Kwaśnica wskaże, jakie są możliwo-

ści biznesowe płynące z konopi. Na koniec opowie 
nam o prawnych aspektach uprawy konopi.

O wpływie syntetycznych pestycydów na 
zdrowie człowieka opowie nam prof. Leszek 
Woźniak, Kierownik Katedry Przedsiębiorczo-
ści, Zarządzania i Ekoinnowacyjności z Politechni-
ki Rzeszowskiej. Profesor w ramach dyskusji pane-
lowej odpowie na pytania zainteresowanych oraz 
przedstawi swój wkład w Europejski Program Re-
dukcji Zużycia Pestycydów.

Grzegorz Sacharuk ze Stowarzyszenia Pol-
ska Wolna od GMO opowie o realnym niebezpie-
czeństwie, jakie stanowi wprowadzenie do Polski 
żywności genetycznie modyfikowanej, skupi się 
zwłaszcza na aspekcie zdrowotnym i ryzyku, jakie 
niesie spożywanie żywności wyprodukowanej na 
bazie GMO.

O zbawiennym wpływie kannabidiolu na 
zdrowie człowieka opowie nam Jolanta Różycka 
– biolożka, biochemiczka, propagatorka lecznicze-
go stosowania konopi w Polsce, która prowadzi 
cykl wykładów „Konopie na zdrowie”. Nadto Pani 
Różycka zaprosi nas do degustacji zupy z konopi, 
którą samodzielnie ugotuje. Każdy chętny otrzy-
ma próbkę „dobrej na wszystko” soli konopnej. Pa-
ni Jolanta Różycka jest konsultantką naukową ds. 
konopi w Firmie OLIHEMP, jak również współzało-
życielką Polskiego Stowarzyszenia Producentów i 
Przetwórców Konopi, Liderką „Forum roślin zielar-
skich i terapii naturalnych”.



 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. 

Tel. 61 669 62
 X Romet (Komar 3), rok 

1988, zarejestrowany, 
sprawny technicznie. Tel. 
660 358 211

 X Sprzedam motocykl Pa-
nomia 250, 1965 r., z pa-
pierami, jeden właści-
ciel. Tel. 660 358 211

 X Przyczepka lekka (sam), 
zarejestrowana, spraw-
na technicznie. Tel. 660 
358 211

 X Przyczepkę ciągniko-
wą 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 ścier-
niskowy, 4 płużyce, 4 ta-
lerze oraz wał. Tel. 663 
242 226

 X Brony trójki, ciągniko-
we, cena 440 zł. Tel. 698 
833 604

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

 X Beczka 600 l. zamon-
towana na wozie przy-
stosowanym do ciągni-
ka. Beczka 600 l. luzem. 
Urządzenie do załadun-
ku słomy, bel. Tel. 84 681 

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIESPRZEDAM
 X Mieszkanie M2. Tel. 600 

790 097
 X Mieszkanie Zamość-osie-

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

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

 X Działka uzbrojona do za-
budowy 0,80 ha, Zubowi-
ce. 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 
działką 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, zie-
mię orną 1,05 ha, ziemię 
orną 0,75 ha, las 0,50 ha. Tel 
84 639 55 39

 X Działka bud. 16 ar, ul. Mo-
nopolowa w Zwierzyńcu, c. 
120 tys. Zł. Tel. 508 414 501

 X Działka budowlana 77 ha, 
Łabunie, ul. Lipowa, gaz, 
woda, prąd. Tel. 795 949 
510

 X Pole o pow. 2,39 ha, Mini-
strowka, gm. Miączyn. Tel. 
797 457 512

 X Las 1 ha w Krasnobrodzie, 
atrakcyjne miejsce, różne 
drzewa. Tel. 574 235 637

 X Sprzedam działkę 26 arów, 
ul. Dzieci Zamojszczyzny. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam działkę budow-
laną 22 ary, ul Włościaska. 
Tel. 514 509 091

 X Sprzedam pole orne – 82 
ary (III klasa bonit.) w Roz-
łopach, cena wolnorynko-
wa. Tel. 693 531 174

 X Sprzedam garaż na Szopin-
ku – Hrubieszowska. Tel. 
602 375 751

 X Dom + stodoła, działka 24 
ary, woda z ujęcia, prąd. Na 
Roztoczu. Tel 508 874 307

KUPIĘ
 X Kupię mieszkanie 3-4 po-

kojowe do remontu na os. 
Zamoyskiego/Wyszyńskie-
go. 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 po-
kojowe powyżej 60m2 w 
okolicach Wyszyńskiego w 
Zamościu. Tel. 782 324 831

WYNAJMĘ 
 X Garaż przy Sikorskiego. Tel. 

533 556 556
 X Wynajmę lokal 50m2, 

świetna lokalizacja przy 
ul.Hrubieszowskiej. Tel. 697 
062 609

 X Wynajmę M3. Tel. 514 933 
974

 X Zamość. Do wynajmu ka-
walerka 33m2, Peowia-
ków, umeblowana. Tel. 84 
627 52 78

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

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 Nowy osuszacz powie-

trza do osuszania domu 
wdh. Tel. 604 657 091

 X Fotele wypoczynkowe 
szt (tapicerka beż-brąz). 
Tel. 792 512 363

 X Wiertarka Celma alumi-
niowa (zielona). Tel. 519 
164 058

 X Komplety masarskie 22-
32, nadziewarka 12kg . 
Tel. 519 164 058

 X Pług trzyskibowy, przy-
czepka, przewrotka do 
siana, siewnik amazone. 
Tel. 512 929 324

 X Stół warsztatowy stolar-
ski-drewniany. Tel. 607 
960 762

 X Akordeon 96 bass z fu-
terałem hohner-lucia 49, 
stan idealny. Tel. 607 960 
762

 X Glazura Biała 15x15cm 2 
GAT Opoczno 8m2. Tel. 
792 512 363

 X Wózek towarowy ręczny 
i do rowera, cena 450 zł. 
Tel. 84 63 865 45

 X Gilotyna ręczna do cięcia 
blachy, cena 200 zł. Tel. 
84 63 865 45

 X Prostownik radziecki 12V 
10A cena 200 zł. Tel. 84 63 
865 45

 X Lady sklepowe 120x80, 
regał z profilu 25x25, 
250x210x40 regał dru-
ciak na pieczywo. Tel. 515 
796 951

 X Sprzedam okno 

ALUPLAST 1900 x 1700 
FIX, stałe, dwuszybo-
we w okleinie złoty dąb 
za zewnątrz i białe we-
wnątrz, wymontowa-
ne ze względu na nie-
odpowiedni rozmiar.  
Nie posiada żadnych 
uszkodzeń, zadrapań, 
kompletne. Tel. 602 650 
385

 X Silnik elektryczny, BP – 
2F, 150 W, 24 A, 1400 obr. 
Tel. 792 512 363

 X Dywan 220x170 cm, ko-
lor miodowy. Tel. 792 512 
363 

 X Rower górski, koła 26”, 
szt. 2. Tel. 500 529 023

 X Rower damski, rama alu-
miniowa, koła 24”. Tel. 
500 529 023

 X Rower dziecięcy koła 21”, 
przerzutka. Tel. 500 529 
023

 X Rower dziecięcy do 10 
lat, Pelikan + 2 opony. Tel. 
792 512 363

 X Koła do Jubilata, przód 2 
szt., tył 1 szt. Tel. 792 512 
363 

 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

ZWIERZĘTA
 X Sprzedam klacze zim-

nokrwiste z powodu 
wyjazdu do sanatorium. 
Tel. 665 225 697

 X Sprzedam kurczę-
ta odchowane, 12 ty-
godniowe, 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

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

INNE
 X Oddam kanapę bar-

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

Różne



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:

12

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!

REKLAMA 

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE
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REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA  DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

 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 

#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 rozwiąza-
nie krzyżówki #33: „Byt to brak ze znakiem mi-

nus”, ufundowała „Księgarnia na Solnym”, miesz-
cząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. 

Upominek otrzyma Pani Barbara Skrzypek. 
Gratulujemy, książkę można ode-

brać w Redakcji - Staszica 35.
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