Witajcie w Gotanii

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

1. Adrian Serwan PODŁOŻA BETONOWE
2. AGA ZAKŁAD KRAWIECKI USŁUGOWO
HANDLOWY AGNIESZKA MOMOT
3. AGENCJA MUZYCZNA SHANTEL
Konrad Kulczyński
4. AGENCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH
ON-LINE Wojciech Czernysz
5. Diva Studio – Gabinet kosmetyki
profesjonalnej i fryzjerstwa
Natalia Dorman
6. ELEKTRO KRZYSZTOF CIUCKI
7. EUSTAŚ Katarzyna Hajkiewicz-Adamczuk
8. Fotografia Łukasz Kłoda
9. GABINET WETERYNARYJNY
Arkadiusz Marciniuk
10. GRAŻYNA RYBICKA GABINET MASAŻU
11. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
„SUN-POWER” Wojciech Pietrusiewicz
12. KAYAK TRIP Marcin Lebiedowicz
13. KiM-POLIUR MARZENA NAWROCKA
14. Krzysztof Brudnowski Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „KB-TOUR”
15. Krzysztof Gumiela – REVERS
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

16. Małgorzata Dąbek
Kancelaria Radcy Prawnego
17. Michał Skórka Eco Opał
18. MIEJSCA NOCLEGOWE
MARZENA KRASNOWSKA
19. MIZER Leszek Mizerski
20. „Noclegi U Jasi” Arkadiusz Semeniuk
21. OPTYK MARTA KOPIEL
22. SAY YES PAULA SAWICKA
23. STUDIO URODY MAGIA
– Małgorzata Nosko
24. T&T Krzysztof Tondos
25. Usługi – Wojciech Grela
26. Wytwórnia wafli „Wafle Gockie”
Konrad Temporowicz
27. „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”
Marcin Czajkowski
28. DIESEL MASTER – Łukasz Gontarski
29. Mirosław Uchman Usługi Mechaniczne
30. „URODA” – Aneta Burda
31. Warsztat samochodowy „Master Car”
Rafał Czapla
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Informacja turystyczna
Hotel, pensjonat
Punkt widokowy
Grodzisko
Chata Gocka
Gospodarstwo agroturystyczne
Pozostałości cmentarzysk gockich
Ślady po osadach gockich

Wieża widokowa

Granica państwa
Przejście graniczne
Kolejowe przejście graniczne
Granica gminy
Droga krajowa
Droga wojewódzka
Droga powiatowa, gminna, inna
Linia kolejowa
Rzeka
Jezioro, staw, zalew
Las
Rezerwat
Parking
Restauracja
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Adam Wysocki AD-BUD
Aktywna Farma Robert Kozar
ART-FA ADAM FLAK
BÓBR Usługi tartaczne i wycinka drzew
Tadeusz Barańczuk
Diamentowe Budowy w Twoim Stylu
Damian Barańczuk
EKO – DrewBud Robert Niedzielski
Elżbieta Łukasiewicz „Dom Turysty”
FIRMA USŁUGOWA „MAGNAT”
BARBARA ZDZIENICKA
„Hebel – Bor” Usługi Stolarskie
Paweł Borusiewicz
Instalatorstwo Elektryczne ELSMA
Sławomir Marszał
JULENKA TERESA FLAK
Mariusz Hajkiewicz „Mario”
Naprawa maszyn rolniczych
Andrzej Bielak
Pokoje na górce Andrzej Makowiec
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
– HANDLOWE WIESŁAW HOJDA
QUAD EXTREME Anna Bielecka
Renata Makowiec
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
SENDPOL Piotr Sendecki
SYNDYKAT ARTYSTYCZNY „SONIC”
Kamil Nazar
Usługi Piaskowania Andrzej Foks
Pracownia krawiecko-artystyczna „Bu”
Marta Hyrchała
Stefan Zuchowicz – Serbinów
– Pokoje Noclegowe
Usługi Remontowo-Budowlane
„MOLBUD” Marek Molas
PELTRAK Halina Wójtowicz
ECOSORT Kamil Marszałek
Euro-Car Radosław Łopało
Instruktor Mobilny FIT&DANCE
Dorota Borys
JACHOWICZ AUTO SERWIS Warsztat
Blacharsko Mechaniczny Piotr Jachowicz
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60. MEBLUK Łukasz Wiązanka
Produkcja mebli na zamówienie
61. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
i Konserwatorskich „RENESANS”
Sławomir Oleszczuk
62. Zbigniew Daruk-INKO
63. Agroturystyka „Nad Stawami”
Diduch Bolesław
64. ALEX-ZRĘB Krzysztof Aleksandrowicz
65. AUTO-MECHANIKA
– GRZEGORZ BRZOZOWSKI
66. „Blisko Natury” – wynajem pokoi
Zdzisława Szaruga
67. FIRMA USŁUGOWA
„Tam gdzie słychać ciszę” Janusz Jezierski
68. Magdalena Brzezicka
Usługi Gastronomiczne
69. Siłownia Gossa Paweł Podgórski
70. Tomasz Maliszewski MAL TOM
71. „WAKACJE Z KOŃMI” – TERESA SAWKA
72. ZS-BRUK KRZYSZTOF SZERMENT
73. Kwiaciarnia Mieczysława Gałan
74. TRAKDREW Usługi tartaczne
Stanisław Chmielnicki
75. Agroturystyka „Żabka” Anna Piotrowska
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76. ARKADIA Renata Sas
77. AUTO SERWIS PAWEŁ WALCZUK
78. Diagnostyka mobilna „RYBA”
Daniel Rybczyński
79. HOSTEL „MRÓWECZKA”
Zuzanna Ciesielczuk
80. KOMPLEX REMONT
Usługi Budowlane – Wiesław Ciesielczuk
81. MediaArt – Jacek Sas
82. Pracownia Artystyczna „Pixel”
Milena Romańska
83. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Obszyński
84. Ryszard Grabowski Atrakcje – Animacje
85. STOLARSTWO – MEBLARSTWO
– LUTNICTWO PIOTR ROMAŃSKI
86. Szyport – Recykling Szyport Michał
87. USŁUGI REKREACYJNO-ROZRYWKOWE,
ZESPÓŁ MUZYCZNY NOLIMIT
ŁUKASZ ŻYŁA
88. Wywoływalnia Ewelina Lipczyńska
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„OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA”
to projekt partnerski współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Instytucją Realizującą/Liderem Projektu
jest Gmina Miejska Hrubieszów, natomiast Partnerami Samorządowymi jest
9 gmin z terenu 3 powiatów, dla których
wspólnym mianownikiem jest dziedzictwo
kulturowo-historyczne z okresu II-IV wieku, związane z obecnością Gotów na tym
terenie. W skład Gotanii wchodzi: 7 gmin
z terenu powiatu hrubieszowskiego (Miasto Hrubieszów oraz gminy: Dołhobyczów,
Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie
i Werbkowice), 2 gminy z powiatu tomaszowskiego (Tomaszów Lubelski i Tyszowce) i 1 gmina z powiatu zamojskiego (Komarów-Osada). Teren Podregionu Gotania
leży w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki
granicznej Bug, należącej do najmniej przekształconych poprzez działalność człowieka rzek w Europie. Partnerem Instytucjonalnym Projektu jest Fundacja Rozwoju
Lubelszczyzny. Realizacja Projektu trwająca w latach 2011-2016 ma na celu wykorzystanie potencjału endogenicznego
obszaru hrubieszowsko-zamojskiego na
potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, głównie poprzez rozwój turystyki.
Koszty Projektu to kwota 4.545.347 CHF,
z czego 4.138.048 CHF stanowią środki
szwajcarskie. Ideą Projektu jest umożliwienie odwiedzającym Gotanię indywidualnego doświadczenia historii i zbudowania
osobistych relacji w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w przeszłości.
Poznawanie dawnych ludów odbywa się
poprzez spotkanie z ich kulturą, zwyczajami, rzemiosłem i przedmiotami codziennego użytku. Więcej informacji o Projekcie na
stronie www.gotania.sppw.pl

Funkcjonowanie w ramach Projektu trzech
głównych funduszy:
• Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu
Rozwoju Zasobów Ludzkich,
• Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu
Rozwoju Inicjatyw Społecznych,
• Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu
Grantowego Przedsiębiorczości,
przyczyniło się do uzyskania wszystkich zakładanych rezultatów, zaplanowanych do
osiągnięcia w trakcie realizacji Projektu.
Najważniejszymi rezultatami realizacji Projektu są:
• udzielenie dla 88 mieszkańców Gotanii dotacji na działalność gospodarczą.
Wartość udzielonych dotacji – ponad
3,3 mln. PLN,
• udzielenie 52 dotacji na rozwój organizacji pozarządowych działających na
terenie Gotanii. Wartość udzielonych
dotacji – ok. 2,5 mln. PLN,
• podniesienie kwalifikacji 660 osób –
mieszkańców gmin Podregionu Gotania, uczestniczących w 44 bezpłatnych
kursach i szkoleniach zorganizowanych
w ramach Projektu,
• szeroka i wielopłaszczyznowa promocja
Podregionu Gotania poprzez działania
promocyjne.
Konsekwencją zrealizowanych działań projektowych jest:
• wzrost liczby turystów odwiedzających
Gotanię,
• powiększenie się bazy noclegowej utworzonej przez osoby, które uzyskały dotacje
na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• powstanie nowych miejsc pracy w wyniku
utworzenia różnych usług świadczonych
przez nowo powstałe podmioty gospodarcze (warsztaty samochodowe, lokale
gastronomiczne, usługi krawieckie, usługi
remontowo-budowlane, wypożyczalnie
kajaków, quadów, porady prawne).

Miasto Hrubieszów
Hrubieszów to miasto położone w południowo-wschodniej Polsce w woj. lubelskim,
w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą zlokalizowanych w miejscowościach: Zosin i Dołhobyczów. Miasto o powierzchni 33,03 km2,
położone nad rzeką Huczwą jest najdalej na
wschód wysuniętym miastem Polski. To położenie na odwiecznym pograniczu kultur,
religii i narodów ma odzwierciedlenie w dziejach Hrubieszowa. Na początku XIX wieku
miastem i okolicznymi wsiami zarządzał ks.
St. Staszic, który w 1816 r. utworzył tu Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, pierwszą
w Europie organizację spółdzielczą.
Do najważniejszych zabytków Hrubieszowa
należą:
• Podominikański kompleks z kościołem
pw. św. Mikołaja.

Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego
„HUBALA” 1,
22-500 Hrubieszów
tel. +48 84 696 23 80
fax +48 84 696 23 82
e-mail: miasto@hrubieszow.pl
www.miasto.hrubieszow.pl
• Plebania, w której urodził się wybitny pisarz Bolesław Prus.
• Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej.

Sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej

• Kościół garnizonowy pw. Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy.

Kościół pw. św. Mikołaja

• Prawosławna cerkiew Uspieńska, zwieńczona 13 kopułami.

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

Dwór Du Chateau – siedziba Muzeum im. ks. St. Staszica

• Dwór Du Chateau.
• Dwór Kiesewetterów.
• Dwór należący dawniej do rodziny Gołakowskich.
• Słynne kramy zwane sutkami.
Warto wiedzieć, że z Hrubieszowa pochodzi wiele wybitnych postaci takich jak: malarz prof. Wiktor Zin, zegarmistrz i wynalazca Abraham Stern, konstruktor Mieczysław
Bakker, przedsiębiorca Henryk Orenstein.
Obecnie Hrubieszów jest centrum życia społeczno-kulturalnego, w którym na inwestora
czekają tereny inwestycyjne, zlokalizowane
na granicy UE.
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17. Michał Skórka Eco Opał
18. MIEJSCA NOCLEGOWE
MARZENA KRASNOWSKA
19. MIZER Leszek Mizerski
20. „Noclegi U Jasi” Arkadiusz Semeniuk
21. OPTYK MARTA KOPIEL
22. SAY YES PAULA SAWICKA
23. STUDIO URODY MAGIA
– Małgorzata Nosko
24. T&T Krzysztof Tondos
25. Usługi – Wojciech Grela
26. Wytwórnia wafli „Wafle Gockie”
Konrad Temporowicz
27. „WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”
Marcin Czajkowski
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1. Adrian Serwan PODŁOŻA BETONOWE
2. AGA ZAKŁAD KRAWIECKI USŁUGOWO
HANDLOWY AGNIESZKA MOMOT
3. AGENCJA MUZYCZNA SHANTEL
Konrad Kulczyński
4. AGENCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH
ON-LINE Wojciech Czernysz
5. Diva Studio – Gabinet kosmetyki
profesjonalnej i fryzjerstwa
Natalia Dorman
6. ELEKTRO KRZYSZTOF CIUCKI
7. EUSTAŚ Katarzyna Hajkiewicz-Adamczuk
8. Fotografia Łukasz Kłoda
9. GABINET WETERYNARYJNY
Arkadiusz Marciniuk
10. GRAŻYNA RYBICKA GABINET MASAŻU
11. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
„SUN-POWER” Wojciech Pietrusiewicz
12. KAYAK TRIP Marcin Lebiedowicz
13. KiM-POLIUR MARZENA NAWROCKA
14. Krzysztof Brudnowski Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „KB-TOUR”
15. Krzysztof Gumiela – REVERS
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
16. Małgorzata Dąbek
Kancelaria Radcy Prawnego
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W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
miasta Hrubieszów powstało 27 następujących podmiotów gospodarczych:
1

Adrian Serwan PODŁOŻA BETONOWE
ul. Kilińskiego 1, lok. 11
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi układania podłoży
betonowych, które obejmują: przygotowanie gruntu, wykonanie izolacji wodnoszczelnych oraz paroizolacji, izolacje cieplne, podłoża jastrychowychowe.
2

AGA ZAKŁAD KRAWIECKI USŁUGOWO
HANDLOWY AGNIESZKA MOMOT
ul. Narutowicza 31, 22-500 Hrubieszów,
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi krawieckie i prowadzi sprzedaż wyrobów tekstylnych i pasmanterii. Usługi obejmują:
– szycie na miarę,
– przeróbki krawieckie,
– nietypowe zlecenia.
3

AGENCJA MUZYCZNA SHANTEL
Konrad Kulczyński, ul. Gródecka 59
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma usługowa oferująca:
– usługi muzyczne,
– ceniony w branży muzycznej Zespół,
– wynajem sprzętu,
– nagłośnienie oraz oświetlenie.
4

AGENCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH
ON-LINE Wojciech Czernysz
ul. Jodłowa 12, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma usługowa oferująca:
– pośredniczenie w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych na
rzecz organizatorów turystyki lub na
rzecz innych usługodawców,
– działalność organizatorów turystyki
obejmująca tworzenie ofert turystycznych,

– działalność związaną z organizacją
targów, wystaw i kongresów.
5

Diva Studio – Gabinet kosmetyki
profesjonalnej i fryzjerstwa
Natalia Dorman, ul. Targowa lok. 17
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Diva Studio to nie tylko miejsce, ale również niezwykła atmosfera, które pozwalają osiągnąć spokój, relaks i piękny wygląd.
Firma oferuje usługi:
– stylizacji paznokci, manicure biologiczny, tradycyjny i pedicure,
– kosmetyki profesjonalnej, pielęgnacyjnej i upiększającej,
– fryzjerskie.
6

ELEKTRO KRZYSZTOF CIUCKI
ul. Józefa Piłsudskiego 57
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania i instalacji systemów:
– sygnalizacji włamania i napadu,
– telewizji dozorowej,
– kontroli dostępu i taryfikacji czasu
pracy,
– inteligentnego budynku, domofonów,
wideomofonów i interkomów,
– przeciwpożarowych, elektrycznych,
– sieci komputerowych.
7

EUSTAŚ
Katarzyna Hajkiewicz-Adamczuk
ul. Grabowiecka 20 c, 22-550 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi wynajmu miejsc
noclegowych z możliwością samodzielnego przygotowania posiłków.
Firma mieści się w bliskim sąsiedztwie
lasu i łąki. Cisza, spokój i świeże powietrze dopełniają komfortu pobytu.
Klienci w ramach zakupionej usługi,
mają również możliwość skorzystania
z rowerów.
8

Fotografia Łukasz Kłoda
ul. 3 Maja 22 lok. 46
22-500 Hrubieszów,
pow. hrubieszowski

7

8

• Firma zajmuje się świadczeniem usług
fotograficznych w terenie oraz podczas
imprez takich jak: śluby, wesela, chrzty,
komunie, studniówki, inauguracje roku
szkolnego, sesje plenerowe itp. Firma kieruje ofertę do klientów indywidualnych,
firm, które potrzebują profesjonalnych
fotografii. Oferowane usługi:
– reportaż ślubny z plenerem,
– fotografowanie pomieszczeń,
– zlecenia specjalne, indywidualne np.:
tworzenie katalogów, sesje fotograficzne modelek, itp.
9

GABINET WETERYNARYJNY
Arkadiusz Marciniuk
ul. Batalionów Chłopskich 12a
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

• Firma świadczy usługi weterynaryjne dla
małych i dużych zwierząt obejmujące:
– profilaktykę weterynaryjną,
– inseminację zwierząt,
– diagnostykę ciąży,
– lecznictwo.
10

GRAŻYNA RYBICKA GABINET MASAŻU
ul. Zamojska 76C
22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski

• Działalność firmy polega na prowadzeniu
gabinetu masażu i odnowy biologicznej,
także z wykorzystaniem metod niekonwencjonalnych. Oferta skierowana jest do
osób wymagających usprawnienia czynności poszczególnych narządów. Firma
stosuje terapie i techniki relaksacyjne np.
metoda Reiki, konchowanie, świecowanie.
11

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
„SUN-POWER” Wojciech Pietrusiewicz
ul. Gródecka 63A, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadcząca usługi instalatorstwa
elektrycznego, z naciskiem na fotowoltaikę oraz kompensację mocy biernej.
12

KAYAK TRIP Marcin Lebiedowicz
ul. Konopnickiej 91
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

• Firma świadcząca usługi:
– wynajem miejsc,
– wypożyczanie kajaków oraz organizacja spływów kajakowych po rzece
Huczwie oraz granicznej rzece Bug.
13

KiM-POLIUR MARZENA NAWROCKA
ul. S. Żeromskiego 29h/19
22-500 Hrubieszów, pow. Hrubieszowski
• Firma założona została w Hrubieszowie
ale od czerwca 2014 roku zmieniła swój
adres i obecnie prowadzi działalność przy

ul. Lwowskiej 3, 22-400 Zamość. Firma
zajmuje się ocieplaniem i hydroizolacją
budynków, fundamentów, dachów, stropodachów, tarasów, pomieszczeń gospodarczych, magazynów, przechowalni warzyw i owoców, budynków hodowlanych,
konstrukcji szkieletowych itp. przy użyciu
pian poliuretanowych (PUR).
14

Krzysztof Brudnowski Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „KB-TOUR”
ul. Józefa Piłsudskiego 90 lok. 20
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

• Firma powstała, aby promować i organizować turystykę i rekreację na terenie Lubelszczyzny i Podregionu Gotania. Firma
jest organizatorem imprez turystycznych,
w tym turystyki kajakowej, rowerowej
i narciarskiej, łącznie z wypożyczaniem
sprzętu.
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Krzysztof Gumiela – REVERS
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ul. Polna 34 lok. 50
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Działalność firmy polega na:
– świadczeniu usług związanych z obsługą muzyczną wesel, balów, festynów, koncertów i recitali,
– prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć artystycznych.

– Prawo Administracyjne,
– Prawo Karne.
17

Michał Skórka Eco Opał
ul. Dworcowa 23, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma handlowa oferująca:
– węgiel we wszystkich frakcjach,
– pelet, brykiet,
– drewno kominkowe pakowane w worki raszlowe albo układane na paletach.
18

MIEJSCA NOCLEGOWE
MARZENA KRASNOWSKA
ul. Dworcowa 23, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi noclegowe w wydzielonych pokojach, w odrębnym budynku. Klientom udostępnione są: wyposażona kuchnia i łazienka, rowery, miejsce
do grania w piłkę oraz ogrodzony parking.
19

MIZER Leszek Mizerski
ul. Bursztynowa 9, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma oferuje przygotowywanie posiłków
serwowanych w plenerze z wykorzystaniem kuchni przewoźnej (typu kuchnia
wojskowa) oraz specjalistycznej przyczepy gastronomicznej. Usługa polega
na sprzedaży posiłków w czasie trwania
imprez. W menu są tradycyjne polskie
potrawy przygotowane według regionalnych przepisów.
20

„Noclegi U Jasi” Arkadiusz Semeniuk
ul. Lipowa 2, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski

16

Małgorzata Dąbek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Rynek 36, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
Oddział Lublin:
ul. Graniczna 4/24, 20-010 Lublin
• Kancelaria świadczy usługi prawne na
rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Firma prowadzi sprawy na
terenie całego kraju. Zakres usług:
– Prawo Cywilne i Gospodarcze,
– Prawo Pracy,

• Firma świadczy usługi wynajmu pokoi
noclegowych. Do użytku gości jest łazienka wyposażona w wannę z prysznicem, kuchnia z aneksem jadalnianym,
plac zabaw, wydzielone miejsce na grilla
i ognisko, rowery oraz mały warsztat

9

z narzędziami na potrzeby napraw rowerów gości.
21

OPTYK MARTA KOPIEL
ul. Józefa Piłsudskiego 57
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

• Firma świadczy usługi optyczne, w tym:
– dobór i naprawa opraw okularowych,
– wykonywanie okularów na zlecenie
lekarskie (recepta),
– komputerowe badanie wzroku,
– dobór i sprzedaż soczewek kontaktowych, akcesoriów okularowych,
– sprzedaż okularów przeciwsłonecznych i przyrządów optycznych.
22
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SAY YES PAULA SAWICKA
ul. Adama Mickiewicza 18/1
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy następujące usługi:
– organizacja ślubów,
– organizacja przyjęć weselnych, z okazji zaręczyn, wieczorów kawalerskich,
panieńskich, urodzin, imienin,
– organizacja pikników oraz innych imprez okolicznościowych,
– wynajem fontanny czekoladowej,
dmuchanego zamku oraz maszyny do
robienia baniek mydlanych.
23

STUDIO URODY MAGIA
Małgorzata Nosko
Plac Wolności 4, 22-500 Hrubieszów
powiat hrubieszowski

• Firma świadczy usługi fryzjerskie oraz
usługi odnowy biologicznej upiększające
twarz i ciało, które wykonywane są przy
pomocy urządzeń:

– body space – zabieg całego ciała,
– rollmasaż – masaż miejscowy,
– platforma wibracyjna – zabieg biologiczny całego ciała,
– collagen – zabieg na twarz.
24

T&T Krzysztof Tondos
ul. Dwernickiego 93/3
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma oferuje szeroki zakres usług, najwyższą jakość oraz krótkie terminy realizacji. Zakres usług:
– zdjęcia produktów,
– panoramy 360 z ziemi oraz powietrza,
– panoramy połączone w „wirtualne
spacery”,
– teledyski reklamowe.
25

Usługi – Wojciech Grela
ul. Rubinowa 26, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy następujące usługi:
– pielęgnacja terenów zielonych,
– zakładanie i koszenie trawników,
– sprzątanie po budowie, oczyszczanie
i niwelacja terenu,
– porządkowanie ulic, placów i chodników,
26

Wytwórnia wafli „Wafle Gockie”
Konrad Temporowicz, ul. Prosta 5
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma produkująca wafle płaskie. Wafle mają kształt kwadratu o wymiarach
28/28 cm, grubość standardowa 5 mm.
W opakowaniu znajduje się 6 listków, na
pierwszym lisku wytłoczony jest znak
Podregionu Gotania. Produkt jest sprzedawany do sklepów spożywczych.
27

„WYŻSZA SZKOŁA JAZDY”
Marcin Czajkowski
ul. Narutowicza 54, piętro I
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi przeprowadzania
szkoleń teoretycznej nauki przepisów ruchu drogowego, umożliwiających zdobycie
wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia pojazdu. Firma prowadzi szkolenia praktycznej nauki jazdy w zakresie
kat. B prawa jazdy i kat. A1 i A a także wynajmuje salę wykładową.

Gmina Dołhobyczów
Gmina Dołhobyczów położona jest na południowym wschodzie woj. lubelskiego na obszarze prawie 215 km2. Gminę zamieszkuje
ponad 6 tys. mieszkańców. Terytorium gminy
tworzy wschodnią granicę Polski i UE. Część
tej granicy stanowi rzeka Bug, a część przebiega lądem. W gminie zachowały się liczne
pamiątki o podłożu wielokulturowym, tak
charakterystycznym dla dawnych Kresów.
W krajobrazie dostrzec można na przemian
wieże kościołów i kopuły cerkwi. Tereny te
zamieszkuje obecnie niemal wyłącznie ludność polska, jednak przed II wojną światową
występowała tu mozaika narodowościowa,
z którą łączyła się różnorodność religijna.
To bogactwo kulturowe wyrosłe na dorobku minionych pokoleń przesądza dziś o sile
i potencjale Gminy Dołhobyczów. Wzmacnia go pracowitość i gościnność tutejszych
mieszkańców oraz ich otwartość. Wynikiem
tego jest też uruchomione polsko-ukraińskie
przejście graniczne, z którym związane są
duże nadzieje, w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Na terenie Gminy Dołhobyczów warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
• Drewniane cerkwie w miejscowościach:
Chłopiatyn, Dłużniów, Liski, Myców i Sulimów.

Cerkiew pw. Zesłania Ducha Świętego w Chłopiatynie

• Murowane cerkwie w miejscowościach:
Dołhobyczów i Wyżłów.

Urząd Gminy Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza 2a
22-540 Dołhobyczów
tel. +48 84 653 25 24
fax +48 84 653 25 24
e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl
www.dolhobyczow.pl

Cerkiew pw. św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie

• Dawne cmentarze prawosławne w miejscowościach: Dołhobyczów, Horoszczyce,
Myców, Oszczów i Wyżłów.
• Kościoły w miejscowościach: Dołhobyczów i Żniatyn.
• Pałace w miejscowościach: Dołhobyczów,
Gołębie i Oszczów.
• Secesyjną kaplicę grobową rodu Hulimków w miejscowości Myców.
• Dom Administratora, tzw. Rządcówka
w miejscowości Dołhobyczów.
• Rezerwat „Suśle Wzgórza” w miejscowości Chochłów, z kolonią susła perełkowanego.
• Dolinę Środkowego Bugu wchodzącą
w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.
• Wzgórza pod wsią Uśmierz, skąd roztacza
się widok na miasto Waręż (Ukraina).
• Wieżę widokową w miejscowości Chłopiatyn, z której można podziwiać widoki
na Ukrainę i cerkwie z terenu gminy Dołhobyczów.
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W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Dołhobyczów powstały 4 następujące podmioty gospodarcze:
28

DIESEL MASTER – Łukasz Gontarski
Chłopiatyn 40, 22-540 Dołhobyczów
powiat hrubieszowski
• Głównym przedmiotem działalności firmy
jest świadczenie następujących usług:
– naprawa pojazdów samochodowych,
z uwzględnieniem napraw układów
paliwowych diesel, wymiany części
w pojazdach mechanicznych,
– naprawa elektroniki samochodowej,
– naprawa maszyn rolniczych wraz
z tzw. mobilnym serwisem (świadczenie usługi z dojazdem do klienta).
29

Mirosław Uchman Usługi Mechaniczne
Horoszczyce 120, 22-540 Dołhobyczów
powiat hrubieszowski
• Firma świadczy usługi z zakresu mechaniki samochodowej obejmujące:
– naprawy główne – remonty silników,
wymiana skrzyni, rozrządu, amortyzatorów, pomp cieczy chłodzącej,
pomp paliwowych,
– drobne naprawy bieżące – naprawy
wydechu, wymiana końcówek drążków zawieszenia, tulei łączników,
– drobne naprawy karoserii – konserwacje podwozia, zaprawki rdzy.
30

„URODA” – Aneta Burda
ul. 22 Lipca 10, 22-540 Dołhobyczów
powiat hrubieszowski

• Firma oferuje następujące usługi:
– Usługi na twarz – obejmujące m.in.
zabiegi: oczyszczania, nawilżające, dotleniające, przeciwzmarszczkowe, wybielające, liftingujące, ultradźwiękowe,
sonoforezy, jonoforezy, peelingu kawitacyjnego, z wykorzystaniem fal radiowych, mikrodermabrazji, mezoterapii
bezigłowej, liposukcji ultradźwiękowej,
oksybrazji, koloroterapii, eksfoliacji
kwasami AHA, masażu twarzy, wykonywania masek kosmetycznych.
– Usługi na ciało – obejmujące m.in. zabiegi: depilacji woskiem na całe ciało,
liposukcji ultradźwiękowej, biostymulacji laserowej, pielęgnacji biustu,
z wykorzystaniem peelingu, mikrodermabrazji, masażu bańką chińską
i gorącymi kamieniami.
– Usługi na dłonie i stopy – obejmujące
m.in. zabiegi: parafinowe, masaż stóp,
masaż dłoni, pedicure klasyczny, biologiczny, leczniczy, za pomocą frezarki,
manicure biologiczny, francuski, stylizację paznokci metodą żelową, akrylową i metodą hybrydową.
– Usługi makijażu – obejmujące: zagęszczanie rzęs metodą 1:1 oraz ich
uzupełnianie, hennę brwi i rzęs, regulację brwi, przekłuwanie uszu, wykonanie makijażu ślubnego, wieczorowego, dziennego oraz fantazyjnego.
31

Warsztat samochodowy
„Master Car” Rafał Czapla
Witków 14, 22-540 Dołhobyczów
powiat hrubieszowski
• Głównym zakresem działalności firmy jest:
– wulkanizacja i wyważanie opon,
– naprawa i konserwacja karoserii samochodowej,
– sprzedaż akcesoriów samochodowych,
– sprzedaż olei i części samochodowych.
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Gmina Hrubieszów

14

Gmina Hrubieszów leży na wschodzie woj.
lubelskiego i otacza miasto Hrubieszów, powierzchnia gminy to obszar 259 km2. Gmina
posiada bogate walory kulturowe i turystyczne. Głównym elementem środowiska naturalnego jest rzeka Bug, stanowiąca zarazem
linię graniczną z Ukrainą. To jedna z największych i już niewielu w Europie nieuregulowanych rzek, co decyduje o jej uroku. Szczególnie
piękny jest odcinek pomiędzy miejscowościami Kosmów i Gródek, gdzie występują
klasyczne meandry. Wartość miejscowego
krajobrazu doceniono poprzez objęcie go
ochroną tworząc: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Strzelecki Park Krajobrazowy. Miłośnicy obcowania z przyrodą
będą tu w pełni usatysfakcjonowani obserwując np. kolonię czapli siwej w miejscowości
Cichobórz lub stanowisko żołny i płaty roślinności stepowej w Gródku. W gminie Hrubieszów na turystów czeka rozwinięta baza
noclegowa i liczne szlaki turystyczne. Pobyt
w gminie uatrakcyjnią wioski tematyczne:
Wioska Gotów w Masłomęczu, Wioska Strachów w Moroczynie oraz Einstein na Łące
w Stefankowicach-Kolonii. Godną zobaczenia
jest także wieża widokowa usytuowana na
wysokich skarpach „Królewskiego Kąta”.
Na terenie gminy Hrubieszów warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
• Ruiny dworu w miejscowości Moroczyn.
• Kościół pw. św. Piotra i Pawła w miejscowości Moniatycze.

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w miejscowości Moniatycze

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8
22-500 Hrubieszów
tel. +48 84 696 26 81
fax +48 84 696 27 94
e-mail:
sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
www.hrubieszow-gmina.pl
• Ścieżkę historyczno-przyrodniczą „Królewski Kąt”.
• Kościół pw. Matki Boskiej Łaskawej
w miejscowości Szpikołosy.

Kościół pw. Matki Boskiej Łaskawej w miejscowości Szpikołosy

• Kaplicę grobową rodziny Madan de Magura – obecnie kościół filialny pw. Niepokalanego Serca NMP.
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Czerniczyn.
• Grodzisko „Wołyń” w miejscowości Gródek
• Kurhany w miejscowości Ślipcze.
• Pałac w miejscowości Czumów.
• Obiekty dawnego Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w miejscowości Dziekanów.
• Park podworski w miejscowości Stefankowice.
• Most dawnej wąskotorówki na rzece
Huczwa w miejscowości Brodzica.
• Kolonię czapli siwej w miejscowości
Cichobórz.
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Adam Wysocki AD-BUD
Aktywna Farma Robert Kozar
ART-FA ADAM FLAK
BÓBR Usługi tartaczne i wycinka
drzew Tadeusz Barańczuk
Diamentowe Budowy w Twoim
Stylu Damian Barańczuk
EKO – DrewBud Robert Niedzielski
Elżbieta Łukasiewicz „Dom Turysty”
FIRMA USŁUGOWA „MAGNAT”
BARBARA ZDZIENICKA
„Hebel – Bor” Usługi Stolarskie
Paweł Borusiewicz
Instalatorstwo Elektryczne
ELSMA Sławomir Marszał
JULENKA TERESA FLAK
Mariusz Hajkiewicz „Mario”
Naprawa maszyn rolniczych
Andrzej Bielak
Pokoje na górce Andrzej Makowiec
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
– HANDLOWE WIESŁAW HOJDA
QUAD EXTREME Anna Bielecka
Renata Makowiec
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
SENDPOL Piotr Sendecki
SYNDYKAT ARTYSTYCZNY „SONIC”
Kamil Nazar
Usługi Piaskowania Andrzej Foks
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W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
gminy Hrubieszów powstało 20 następujących podmiotów gospodarczych:
32

Adam Wysocki AD-BUD
Dziekanów 40, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma wykonuje roboty budowlane
związane z tynkowaniem, dociepleniem
budynków, laniem posadzek, usługi brukarskie oraz prace wykończeniowe takie
jak: glazurnictwo, malowanie, tapetowanie, adaptacja poddaszy, montaż stolarki
okiennej i drzwiowej.
33

Aktywna Farma Robert Kozar
Dziekanów 140, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski

16

– sztuki użytkowej: mebli, kwietników,
– rzeźbionych ram do luster i obrazów,
– drobnej galanterii.
35

BÓBR Usługi tartaczne
i wycinka drzew Tadeusz Barańczuk
Czumów 12, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma zajmuje się świadczeniem usług
tartacznych w zakładzie i u klienta oraz
usług związanych z wycinką drzew.
36

Diamentowe Budowy
w Twoim Stylu Damian Barańczuk
Czumów 12, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi remontowo
budowlane. W szczególności dotyczy
to stawiania ścian kartonowo-gipsowych, tynkowania, malowania, układania glazury i terakoty, wykonywania
podwieszanych sufitów. Inne usługi to:
wykańczanie i docieplanie poddaszy,
wykonywanie dociepleń zewnętrznych,
przygotowanie terenów pod budowy
i drogi dojazdowe oraz wjazdy.
37

• Firma świadczy usługi w zakresie:
– wypożyczania sprzętu do paintballa,
– wypożyczania quadów do celów rekreacyjnych oraz do odśnieżania.
• Dla Klientów przygotowany został teren
do gier w paintballa oraz teren do jazdy quadem. Firma dysponuje również:
strzelnicą, boiskiem do siatkówki plażowej, ścianką wspinaczkową, segwayem, miejscem na imprezę przy grillu lub
ognisku.
34

ART-FA ADAM FLAK
Świerszczów 16, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma oferująca wyrób:
– rzeźb o tematyce ludowej,
– rzeźb sakralnych (kapliczki, anioły itp.),
– płaskorzeźb przedstawiających różnego rodzaju scenki rodzajowe i motywy,
– rzeźb z żywic, gipsu i metalu,
– uli figuralnych,

EKO – DrewBud Robert Niedzielski
Stefankowice 52, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi stolarskie, zajmuje się głównie wykonywaniem:
– domków kempingowych,
– altan i mebli ogrodowych,
– obudów studni i bud dla psów,
– wiatraków dekoracyjnych,
– stolarki okiennej i drzwiowej,
– ogrodzeń z drewna,
– karmników i budek lęgowych.
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Elżbieta Łukasiewicz „Dom Turysty”
Obrowiec 152, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi związane z wynajmem miejsc noclegowych połączone z pełną możliwością korzystania ze
wszystkich atrakcji takich jak: grill, plac
zabaw, altana, basen, udostępnienie sadu
owocowego, ogrodu warzywnego oraz
kwiatowego, możliwość wypożyczenia
rowerów i obcowania ze zwierzętami.
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FIRMA USŁUGOWA „MAGNAT”
BARBARA ZDZIENICKA, Mieniany 31
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Podstawową usługą oferowaną przez
firmę jest kompleksowa i mobilna usługa sprzątania mieszkań, domów jednorodzinnych, firm, pranie tapicerek samochodowych oraz usługa ozonowania.
Usługa jest oferowana wraz z dojazdem
do klienta i przewiezieniem potrzebnych
do wykonania usługi urządzeń i środków czystości.
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„Hebel-Bor” Usługi Stolarskie
Paweł Borusiewicz, Szpikołosy 51
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma realizuje zlecenia zarówno dla
klientów indywidualnych jak i firm. Oferta jest kompleksowa i obejmuje: pomiar,
doradztwo, wykonanie, transport, a także
montaż. Firma posiada szerokie spektrum
działania z materiałów takich jak: płyta laminowana, lite drewno, drewno postarzane oraz szkło, stal, aluminium jako dodatki
uszlachetniające. Produktami wytwarzanymi w firmie są: schody, blaty, parapety, parkiet, meble wykonywane z drewna
litego. Firma świadczy także usługi takie
jak: wykonanie i montaż schodów, układanie parkietu, cyklinowanie, szlifowanie
i lakierowanie. W większości są to produkty i usługi wykonywane na zlecenie
według projektu klienta. Firma realizuje
również prace niestandardowe.
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Instalatorstwo Elektryczne ELSMA
Sławomir Marszał, Obrowiec 47A
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

– instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym, instytucjach,
przedsiębiorstwach, zakładach,
– instalacje oświetlenia budynków,
ogrodów, placów, parkingów i ulic,
– instalacje aparatury w budownictwie mieszkaniowym i zakładach,
– instalacje bram wjazdowych i garażowych,
– instalacje alarmowe i telewizyjne.
• Firma zajmuje się także:
– doradztwem technicznym, usługami minikoparką, przeglądami instalacji elektrycznych,
– pomiarami parametrów instalacji
elektrycznych (uprawnienia SEP).
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„JULENKA” TERESA FLAK
Świerszczów 16, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi związane z wynajmem miejsc noclegowych. Do dyspozycji gości są trzy pokoje, aneks kuchenny, łazienka z natryskiem i toaleta
(łącznie 8 miejsc noclegowych). Klienci
mogą skorzystać z rowerów, które ułatwią i uatrakcyjnią zwiedzanie.
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Mariusz Hajkiewicz „Mario”
Janki 54, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma oferuje kompleksowe usługi wulkanizacyjne. Kadra to osoby z dużym
zapałem i doświadczeniem w branży
oponiarskiej. Firma oferuje dojazdy do
klienta, naprawy opony w samochodach
osobowych, busach, maszynach rolniczych i budowlanych.
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• Firma wykonuje instalacje elektryczne
takie jak:

Naprawa maszyn rolniczych
Andrzej Bielak, Czerniczyn 90
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi napraw maszyn
rolniczych:
– kompleksowe naprawy i remonty
przyczep rolniczych wraz z ich piaskowaniem i malowaniem,
– naprawy ciągników rolniczych, układów napędowych i hydraulicznych,
– naprawy i remonty główne silników,
– usługi ślusarsko-kowalskie i spawalnicze,

17

– piaskowanie i malowanie.
• Usługi są wykonywane w zakładzie lub
miejscu wskazanym przez klienta.
45
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Pokoje na górce Andrzej Makowiec
Masłomęcz 36, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski

• Firma oferuje całoroczny wypoczynek,
gwarantujący miłą atmosferę. Obiekt
znajduje się przy trasie wojewódzkiej
Nr 844 w pobliżu „Wioski Gotów” w miejscowości Masłomęcz. W pobliżu znajdują
się lasy – 800 m. Istnieje możliwość wyjazdu na wycieczki rowerowe np. do Kryłowa w okolice Bugu. Do dyspozycji gości są:
– trzy pokoje, kompleksowo wyposażone w nowe meble, sprzęt RTV,
dostęp do Internetu (dwa pokoje
3-osobowe i jeden 2-osobowy),
– dwie łazienki z brodzikiem, prysznicem, umywalką, toaletą, pralką, suszarką na bieliznę, ręcznikami,
– aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, kuchnię gazową, ekspres do
kawy, czajnik, garnki, itp.
• Firma oferuje również:
– odpoczynek w altance oraz plac zabaw,
– możliwość korzystania z grilla oraz
ogniska,
– korzystanie z biblioteczki domowej,
– wypożyczanie rowerów,
– możliwość rozłożenia namiotu,
– miejsca parkingowe.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO – HANDLOWE
WIESŁAW HOJDA, Wolica 3
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski

• Firma świadczy następujące usługi:
– wykonywanie prac traktorem, do
którego można doczepiać: pług do
orki, kultywator, kosiarkę, siewnik,
ładowarkę, pług do odśnieżania, itp.,
– dorabianie kluczy z dojazdem do
klienta,
– ostrzenie noży oraz części tnących
w urządzeniach AGD, łańcuchów
do pił, noży do kosiarek i heblarek,
pił do cyrkulatek, sekatorów, nożyc
krawieckich i do żywopłotu, itp.,
z dojazdem do klienta,
– cięcie drewna do kominków, koszenie trawników, zagospodarowanie
terenu przy istniejących i nowo powstałych budynkach, np. wyrównanie terenu.
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QUAD EXTREME Anna Bielecka
Masłomęcz 104, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski

• Firma specjalizuje się w wynajmie quadów,
zarówno dla osób dorosłych posiadających
prawo jazdy kat. „B”, jak również dla osób
nie posiadających tego rodzaju uprawnień
oraz quadów wolnobieżnych dla dzieci. Dodatkowo istnieje możliwość wypożyczania
rowerów. Quady dostępne są dla klientów
indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Istnieje możliwość skorzystania na
miejscu z krótkotrwałych przejażdżek po
wyznaczonym terenie na oferowanym
sprzęcie. Quady posiadają ubezpieczenie
OC i NW oraz homologację drogową co
pozwala na jazdę po drogach publicznych.
Poszczególne modele posiadają wyciągarki, które są niezastąpione w awaryjnych
sytuacjach, np. holowanie itp. Do każdego
wynajętego qauda zapewniony jest kask,

rękawice, ochraniacze i kamizelka odblaskowa. Każda osoba przechodzi krótki
instruktarz z zakresu obsługi i bezpieczeństwa użytkowania. Wynajmowany quad
jest zatankowany, paliwo zapewnia firma.
Przy dłuższym wynajmie oferowany jest
pakiet zniżkowy. Klient ma możliwość wyrobienia Karty Stałego Klienta. Firma znajduje się w sąsiedztwie „Wioski Gotów”.
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Renata Makowiec ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-USŁUGOWY
Masłomęcz 36
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Firma oferuje następujące usługi:
– szycie odzieży damskiej na indywidualne zamówienie klientów,
– usługi z zakresu poprawek i naprawy odzieży,
– szycie odzieży na nietypowe sylwetki,
– haftu komputerowego.
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SENDPOL Piotr Sendecki
Brodzica 39, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi z zakresu:
– wypożyczania quadów,

– organizacji wycieczek krajoznawczych quadami po ścieżkach turystycznych lub tematycznych tj.
„Szlakiem cerkwi”, „Kotlina Bugu”,
„Krokiem Gotów”.
– szkolenia z tematyki: pierwszej pomocy, spraw organizacyjno-kadrowych oraz informatyki.
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SYNDYKAT ARTYSTYCZNY „SONIC”
Kamil Nazar, Obrowiec 36
22-500 Hrubieszów, pow. hrubieszowski
• Główną usługą oferowaną przez firmę
jest dostarczanie klientom profesjonalnej
obsługi dotyczącej oprawy muzycznej,
nagłośnieniowej oraz oświetleniowej na
wydarzeniach kulturalnych takich jak: festyny, imprezy charytatywne, dyskoteki,
wesela, studniówki itp.
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Usługi Piaskowania Andrzej Foks
Dziekanów 111, 22-500 Hrubieszów
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usług piaskowania części
metalowych, felg stalowych i aluminiowych oraz sprzętu i maszyn rolniczych.
Usługa jest świadczona w nowo powstałym zakładzie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt i oprzyrządowanie.
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Gmina Komarów-Osada
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Gmina Komarów-Osada położona jest
w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego na powierzchni 123 km2. Gmina
ma ciekawe położenie: część północna jest
płaska i należy do Padołu Zamojskiego oraz
Kotliny Hrubieszowskiej, zaś jej przeciwieństwo stanowi część południowa, wchodząca w skład Grzędy Sokalskiej. To urozmaicenie wpływa zdecydowanie na malowniczość
tutejszych krajobrazów, które są urzekające.
Spośród wielowiekowych dziejów jeden
epizod szczególnie zapisał się w historii naszego kraju. Mowa oczywiście o bitwie pod
Komarowem, stoczonej 31 sierpnia 1920
roku pomiędzy wojskami polskimi a bolszewickimi. Była to ostatnia wielka bitwa konna
XX-wiecznej Europy. Obecnie przypominają
o niej coroczne rekonstrukcje z udziałem
pasjonatów ubranych w stroje z ówczesnej epoki. Odwiedzając gminę Komarów-Osada, warto zobaczyć materialne ślady
z ubiegłych wieków. Gmina jest bardzo
dobrym celem przyjazdu na dłuższy pobyt,
dodatkowo ma atut korzystnego położenia
pomiędzy Zamościem a uwodzącym swą
kresowością pasem nadbużańskim.

Urząd Gminy Komarów-Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. +48 84 615 31 02
fax +48 84 615 31 85
e-mail: poczta@komarow.pl
www.komarow.pl
• Drewniany kościół w miejscowości Zubowice.

Kościół pw. św. Michała Archanioła
w miejscowości Zubowice

• Kościół w miejscowości Śniatycze.

Na terenie gminy Komarów-Osada warto
zobaczyć takie miejsca i obiekty jak:
• Miejsce historycznej bitwy zlokalizowane obok wsi Wolica Śniatycka.
• Stuletni kościół parafialny w miejscowości Komarów-Osada.
Kościół w miejscowości Śniatycze

Kościół pw. Świętej Trójcy w miejscowości Komarów-Osada

• Kościół w miejscowości Dub.
• Kaplicę grobową Rulikowskich w miejscowości Dub.
• Kapliczkę ustawioną przy pradawnym
trakcie Kraków-Kijów.
• Kompleks stawów w miejscowości Dub.
• Stylowe domy murowane i drewniane
w miejscowości Komarów-Osada.
• Wąwozy lessowe w Księżostanach, Sosnowej-Dębowej i inne urokliwe miejsca.
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Gmina Mircze
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Gmina Mircze położona jest na południowym wschodzie woj. lubelskiego i zajmuje
powierzchnię 233,8 km2. Wschodnia granica gminy przebiega wzdłuż rzeki Bug i jest
jednocześnie granicą UE. Na terenie gminy
znajduje się wyspa rzeczna, na której leży
zamek Ostrorogów. Do innych atrakcji zaliczyć należy dawne cerkwie w miejscowościach: Mircze, Modryń i Wiszniów, drewniane zabytki Mircza oraz ekumeniczną
kapliczkę św. Mikołaja z wilkiem w miejscowości Kryłów-Kolonia. Na szczególną
uwagę zasługują: pomnik w Mirczu ufundowany w X rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, mogiła poległych
w bitwie podczas Powstania Styczniowego
w miejscowości Mołożów i pomnik ofiar II
wojny światowej w Mirczu. Gmina Mircze
jest typową gminą rolniczą. Uwarunkowane jest to tym, że występują tutaj bardzo
żyzne gleby, jedne z najlepszych w kraju.
Tutejsze krajobrazy uznano za tak malownicze, że objęto je ochroną prawną dwoma
obszarami chronionymi tj. Dołhobyczowskim i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym. Naturalna rzeka Bug sprawia, że jest
tu mnóstwo ryb oraz takie gatunki zwierząt jak bóbr i wydra. Przez gminę przechodzą znakowane szlaki piesze, rowerowe i samochodowe (Nadbużański Szlak
Turystyczny Horodło-Kryłów, Szlak Gocki,
Trasy rowerowe Gotanii oraz Szlak samochodowy Bełżec-Bełz–Bełżec), ponadto
rozbudowywana jest baza agroturystyczna. Na terenie gminy Mircze co roku odbywają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa
Granica 835 Kordon, Kryłów-Krecziv. To jedyne na wschodniej granicy UE przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt
jest wspólnym dziełem partnerów z Polski
i Ukrainy. Służy on pokonywaniu barier
między społecznością polską i ukraińską,
kulturą wschodnią i zachodnią, tradycją bizantyjską i łacińską oraz tworzy atmosferę
braterstwa i współpracy.

Urząd Gminy Mircze
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
tel. +48 84 651 90 04
fax +48 84 651 90 15
e-mail: gmina@mircze.pl
www.mircze.pl
Na terenie gminy Mircze warto zobaczyć
następujące miejsca i obiekty:
• Kościół w miejscowości Mircze.
• Kościół w miejscowości Modryń.

Kościół Matki Boskiej Królowej Polski
w miejscowości Modryń

• Kościół w miejscowości Wiszniów.
• Ruiny zamku Ostrorogów w miejscowości
Kryłów.
• Kapliczkę św. Mikołaja z wilkiem w miejscowości Kryłów-Kolonia.
• Urząd Gminy, areszt i szkołę konstrukcji
drewnianej w Mirczu.
• Cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Radostów.
• Park podworski w miejscowości Kryłów.
• Neogotycki kościół parafialny oraz figurę
św. Jana Nepomucena w Kryłowie.
• Cmentarz unicki w miejscowości Prehoryłe.

Ruiny zamku Ostrorogów w miejscowości Kryłów
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52. Pracownia krawiecko-artystyczna „Bu” Marta Hyrchała
53. Stefan Zuchowicz – Serbinów – Pokoje Noclegowe
54. Usługi Remontowo-Budowlane „MOLBUD” Marek Molas

W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Mircze powstały 3 następujące podmioty gospodarcze:
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Pracownia krawiecko-artystyczna „Bu”
Marta Hyrchała, ul. Spokojna 2
22-530 Mircze, pow. hrubieszowski
• Firma świadcząca usługi krawieckie takie jak:
– wykonywanie wyrobów użytkowych,
– wykonywanie i sprzedaż autorskich
wyrobów wystroju wnętrz,
– wykonywanie wszelkiego rodzaju
przeróbek odzieży damskiej i męskiej,
– wykonywanie szeroko rozumianej
naprawy odzieży,
– szycie firan i zasłon na zlecenie klienta
z materiałów powierzonych.
53
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Stefan Zuchowicz – Serbinów
– Pokoje Noclegowe
Mołożów-Kolonia 10, 22-530 Mircze
pow. hrubieszowski

• Firma świadczy usługi wynajmu 3 pokoi
trzyosobowych w budynku znajdującym
się na terenie gospodarstwa rolniczego.
Do dyspozycji wynajmujących są pokoje oraz dobrze wyposażona łazienka
i kuchnia. Do pokoi prowadzi oddzielne
wejście. Zaletą jest samo usytuowanie
domu, wśród zieleni, trzydziestoarowego sadu, który szczególnie wiosną
podczas kwitnienia drzew owocowych
i jesienią stwarza niepowtarzalny urok.
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Usługi Remontowo-Budowlane
„MOLBUD” Marek Molas
ul. Hrubieszowska 63 lok. 2
22-530 Mircze, pow. hrubieszowski
• Firma budowlana świadcząca usługi:
– budowa mniejszych kubaturowo
budynków (garaże, budynki gospodarcze),
– remonty generalne, bieżące,
– prace budowlane na terenach posesji klientów (budowa chodników,
utwardzanie placów, budowa ogrodzeń, oczek wodnych).

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29-go Listopada 9
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. +48 84 664 30 85
fax +48 84 664 38 73
e-mail:
sekretariat@tomaszowlubelski.pl
www.tomaszowlubelski.pl

Gmina Tomaszów Lubelski
Gmina Tomaszów Lubelski położona jest
w południowej części woj. lubelskiego i otacza
swoim obszarem miasto Tomaszów Lubelski.
Powierzchnia gminy wynosi 171,8 km2. Pod
względem geograficznym gmina leży na Roztoczu Środkowym, Grzędzie Sokalskiej i Pobużu. Roztocze Środkowe ma podłoże wapienno-piaskowe, zaś Grzęda Sokalska – lessowe.
Wśród okolicznych wzgórz na tle innych wyróżniają się głównie dwa: Wapielnia – najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego (385 m
n.p.m.) oraz Biała Góra (349 m n.p.m.), gdzie
zachowały się ślady jednego z tzw. Grodów
Czerwieńskich. Na terenie gminy znajduje się
wiele obiektów cennych pod względem przyrodniczym. Jednym z nich jest rezerwat przyrody „Piekiełko” w miejscowości Łaszczówka,
gdzie znajdują się ogromne głazy. Natomiast
w rezerwacie „Zarośle” w miejscowości Ulów
chronione są dorodne lasy jodłowo-bukowe.
Wśród nich szczególnie popularna jest tzw.
Siwa Dolina – tradycyjne miejsce rekreacji
zimą i latem. Wśród obiektów dziedzictwa
kulturowego warto na terenie gminy obejrzeć neobarokowy kościół w Podhorcach. Na
terenie gminy jest rozwinięta sieć szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, rozbudowuje się różnorodna baza noclegowo-gastronomiczna, a także funkcjonują stadniny koni
oraz baza do uprawiania sportów zimowych.
Rozwojowi turystyki sprzyja sąsiedztwo miasta Tomaszów Lubelski oraz dogodne położenie, w pobliżu granicy z Ukrainą poprzez przejście w miejscowości Hrebenne. Na trenie gminy znajdują się następujące szlaki piesze i rowerowe: Centralny Szlak Roztoczański, Szlak
Walk Partyzanckich, Szlak im. W. Podobińskiej,
Szlak Historyczny, Szlak Wolnościowy.
W gminie Tomaszów Lubelski warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
• Użytek ekologiczny na stoku Białej Góry
w miejscowości Justynówka.
• Rezerwat ekologiczny „Piekiełko” koło
Łaszczówki.
• Neobarokowy kościół w miejscowości
Podhorce.

Rezerwat ekologiczny „Piekiełko”

• Kaplicę św. Jacka oraz kapliczkę św. Jana
Nepomucena w Majdanie Górnym.
• Grotę Matki Bożej z Lourdes w Jezierni.
• Cegielnię z 1910 r. w Sabaudii.
• Stadninę Koni „Pod Lasem” w Dąbrowie
Tomaszowskiej, „Rogowe Kopce” w Rabinówce.
• Stawy rybne w miejscowościach: Łaszczówka i Ruda Wołoska.
W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Tomaszów Lubelski powstał 1 następujący podmiot gospodarczy:
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PELTRAK Halina Wójtowicz
Dąbrowa Tomaszowska 73
22-600 Dąbrowa Tomaszowska
pow. tomaszowski
• Firma zajmuje się:
– produkcją wyrobów z drewna takich
jak: więźby dachowe, belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe, deski,
prefabrykowane wiązary dachowe,
– świadczeniem usług cięcia bali
z drewna powierzonego i zakupionego na każdy wymiar,
– produkcją peletu z trocin, wiórów
i słomy.
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55. PELTRAK Halina Wójtowicz
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Urząd Gminy Trzeszczany
Trzeszczany Pierwsze 194
22-554 Trzeszczany
tel. +48 84 657 50 59
fax +48 84 657 50 23
e-mail: gmina@trzeszczany.pl
www.trzeszczany.pl

Gmina Trzeszczany
Gmina Trzeszczany położona jest w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego
na obszarze 90,17 km2. Gmina zlokalizowana
jest na terenie Działów Grabowieckich, krainy niewielkich wzgórz, na których znajdują
się pola uprawne. Gmina ma bardzo dużo
do zaoferowania zarówno w sferze kulturowej, jak i przyrodniczej. Najciekawsze zabytki
koncentrują się w dwóch miejscowościach:
Trzeszczany i Nieledew. W Trzeszczanach na
uwagę zasługuje klasycystyczny pałac oraz
neogotycki kościół. W Nieledwi zachował się
kompleks budynków gospodarczych, administracyjnych i mieszkalnych XIX-wiecznej
cukrowni. Mimo braku zwartych kompleksów leśnych tutejsza fauna jest bardzo bogata. Ma tu np. siedlisko rzadka w Polsce żołna. W gminie rośnie wiele ciekawych okazów
drzew. Można je odnaleźć w parkach podworskich w miejscowościach: Mołodiatycze,
Nieledew, Trzeszczany, Zaborce i Zadębce.
Niektóre z nich uznano za pomniki przyrody.
Gmina ze względu na urokliwe pejzaże oraz
atrakcyjne zabytki jest idealnym miejscem
dla turystów poszukujących nieznanych terenów, którzy samodzielnie i bez pośpiechu
chcieliby zwiedzić okoliczne tereny.
Na terenie gminy Trzeszczany warto zobaczyć takie miejsca i obiekty jak:
• Neogotycki kościół w miejscowości
Trzeszczany.

• Pałac w Trzeszczanach z I połowy XIX
wieku.
• Dawny zespół gospodarczo-administracyjny cukrowni w miejscowości Nieledew.

Obiekt dawnego kompleksu Cukrowni w miejscowości Nieledew

• Dwór w miejscowości Mołodiatycze.
• Nagrobki prawosławne na cmentarzu
w miejscowości Mołodiatycze.
• Rzeźbę Piety w Trzeszczanach.
• Grób żołnierzy polskich w Nieledwi.
• Staw w Nieledewi.
W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Trzeszczany powstało 7 następujących podmiotów gospodarczych:
56

Kościół pw. Trójcy Świętej w miejscowości Trzeszczany

ECOSORT Kamil Marszałek
Nieledew 1, 22-554 Trzeszczany
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi polegające na
pozyskiwaniu materiałów wtórnych,
a następnie przygotowaniu z nich przy
pomocy specjalistycznej prasy bel makulatury, tektury, folii PCV i prasowanych
butelek typu PET. Bele, które są materiałem wtórnym są sprzedawane zakładom
przetwórstwa papieru i tworzyw sztucznych. Materiały wtórne są pozyskiwane
z rynku lokalnego i ościennych powiatów.
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ECOSORT Kamil Marszałek
Euro-Car Radosław Łopało
Instruktor Mobilny FIT&DANCE Dorota Borys
JACHOWICZ AUTO SERWIS Warsztat Blacharsko Mechaniczny Piotr Jachowicz
MEBLUK Łukasz Wiązanka Produkcja mebli na zamówienie
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Konserwatorskich „RENESANS” Sławomir Oleszczuk
Zbigniew Daruk-INKO
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Euro-Car Radosław Łopało
Trzeszczany Pierwsze 132
22-554 Trzeszczany, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi rzeczoznawstwa
samochodowego oraz diagnostyki i napraw pojazdów, w tym:
– rzeczoznawstwo pojazdowe – ekspertyzy, opinie, oceny techniczne
oraz wyceny pojazdów, także kalkulacje kosztów napraw,
– naprawa, obsługa eksploatacyjna pojazdów oraz handel detaliczny częściami do tych pojazdów ze
szczególnym uwzględnieniem usług
z zakresu elektrotechniki i elektroniki.
58

Instruktor Mobilny FIT&DANCE
Dorota Borys
Trzeszczany Pierwsze 137 lok. 1
22-554 Trzeszczany, pow. hrubieszowski

• Firma świadczący usługi z zakresu edukacji sportowej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych.
59

JACHOWICZ AUTO SERWIS
Warsztat Blacharsko Mechaniczny
Piotr Jachowicz
Trzeszczany Pierwsze 187
22-554 Trzeszczany, pow. hrubieszowski

– naprawy mechaniczne – usługi obejmują: diagnostykę, demontaż i montaż, wymianę elementów zużytych,
– naprawy blacharskie,
– usługi konserwacji nadwozia i podwozia,
– usługi wulkanizacyjne.
60

MEBLUK Łukasz Wiązanka
Produkcja mebli na zamówienie
Trzeszczany Pierwsze 45
22-554 Trzeszczany, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi związane z produkcją mebli, w tym mebli wykonanych
na indywidualne zamówienie. Meble
są wykonywane z zastosowaniem płyt
wiórowych laminowanych, z wykorzystaniem frontów mdf i ogólnie dostępnych akcesoriów meblowych. Główne
produkty/usługi firmy to:
– meble kuchenne na wymiar dostosowane do indywidualnych potrzeb
klienta (pomiar, doradztwo),
– zabudowy wnętrz, szafy, garderoby,
– meble biurowe oraz sklepowe,
– meble kuchenne o standardowych
wymiarach,
– szafki, łóżka, komody,
– wieszaki, szafki przeznaczone na
sprzedaż jako gotowy wyrób.
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Przedsiębiorstwo Usług
Budowlanych i Konserwatorskich
„RENESANS” Sławomir Oleszczuk
Nieledew 98, 22-554 Trzeszczany
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi z zakresu konserwacji zabytków na zlecenie instytucji kościelnych, jednostek samorządu
terytorialnego oraz usług budowlanych
i wykończeniowych na zlecenie osób
prywatnych oraz instytucji.
62

• Firma świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych, które obejmują:

Zbigniew Daruk–INKO
Zadębce 6, 22-554 Zadębce
pow. hrubieszowski
• Firma zajmuje się dowożeniem przesyłek
na zlecenie firmy kurierskiej, własnym
transportem. Zasięg uzależniony jest od
dyspozycji otrzymywanych od firmy kurierskiej.
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Gmina Tyszowce
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Gmina Tyszowce leży w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego i zajmuje powierzchnię 129,48 km2. Gmina położona jest na terenie dwóch mezoregionów –
Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Sokalskiej.
Granicę między tymi obszarami stanowi
dolina rzeki Sieniocha, która jest dopływem rzeki Huczwa. Tyszowce najczęściej
kojarzone są z Konfederacją Tyszowiecką
z 1655 roku zawiązaną w obronie Rzeczypospolitej, zagrożonej szwedzkim Potopem.
Inni kojarzą Tyszowce ze słynnymi butami,
w których ponoć polscy rycerze wygrali bitwę pod Grunwaldem. Gmina, a konkretnie
znajdująca się na jej terenie wieś Czermno
jest także utożsamiana z Grodami Czerwieńskimi. Do obecnych czasów pozostał
w miejscowości Czermno, czytelny wał
ziemny dawnego Czerwienia, który był stolicą Grodów Czerwieńskich. Jest to unikat
na skalę międzynarodową, m.in. laureat
plebiscytu National Geografic – Travelery
2011. W Tyszowcach można zwiedzić neorenesansowy kościół zaprojektowany przez
słynnego architekta Henryka Marconiego,
gdzie znajdują się około 4-metrowe świece,
zwane konfederatkami, noszone podczas
procesji w Tyszowcach, w trakcie uroczystości Bożego Ciała. W miejscowościach Perespa i Czartowiec znajdują się dawne cerkwie
greckokatolickie. Przyrodniczą perłą gminy
jest rezerwat stepowy zwany „Skarpa Dobużańska”, w którym ochronie podlega zbiorowisko roślinności kserotermicznej. Oprócz
tego, że rezerwat jest miejscem bardzo malowniczym, to ponadto jest też doskonałym
punktem widokowym, z którego można
podziwiać cała okolicę. Główną rzeką gminy
jest Huczwa, na której bardzo często organizowane są spływy kajakowe. Gmina stara się rozwijać lokalną branżę turystyczną,
powstaje baza noclegowo-gastronomiczna
i infrastruktura służąca turystom, ale także
mieszkańcom gminy.

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8
22-630 Tyszowce
tel. +48 84 661 21 21
fax +48 84 661 21 29
e-mail: tyszowce@tyszowce.pl
www.tyszowce.pl
Na terenie gminy Tyszowce warto zobaczyć następujące miejsca i obiekty:
• Kościół pw. św. Leonarda w Tyszowcach.

Kościół pw. św. Leonarda w Tyszowcach

• Grodzisko w miejscowości Czermno.
• Kościół (dawną cerkiew) w miejscowości Czartowiec.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu

• Kościół (dawną cerkiew) w miejscowości Perespa.
• Cmentarz rzymskokatolicki i żydowski
w Tyszowcach.
• Rezerwat przyrody „Skarpa Dobużańska” w miejscowości Mikulin.
• Trzy obszary specjalnej ochrony ptaków
„Natura 2000”.
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Agroturystyka „Nad Stawami” Diduch Bolesław
ALEX-ZRĘB Krzysztof Aleksandrowicz
AUTO-MECHANIKA – GRZEGORZ BRZOZOWSKI
„Blisko Natury” – wynajem pokoi Zdzisława Szaruga
FIRMA USŁUGOWA „Tam gdzie słychać ciszę” Janusz Jezierski
Magdalena Brzezicka Usługi Gastronomiczne
Siłownia Gossa Paweł Podgórski
Tomasz Maliszewski MAL TOM
„WAKACJE Z KOŃMI” – TERESA SAWKA
ZS-BRUK KRZYSZTOF SZERMENT
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W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Tyszowce powstało 10 następujących podmiotów gospodarczych:
63
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Agroturystyka „Nad Stawami”
Diduch Bolesław, ul. Kątek 10
22-630 Tyszowce, pow. tomaszowski

Firma oferuje:
• Całoroczne usługi noclegowe – usługa obejmuje 16 miejsc noclegowych.
W ramach usługi goście mogą korzystać
z zasobów gospodarstwa w tym głównie
z łowiska, placu zabaw, grilla i ogniska.
• Udostępnianie łowiska – usługa przeznaczona dla osób chcących wędkować.
• Wypożyczalnia kajaków – usługa dotyczy wypożyczenia oraz organizacji dowozu sprzętu nad rzekę.
• Przejazdy kucykiem.
64

wanego sprzętu ochrony osobistej, profesjonalnych narzędzi i osprzętu.

ALEX-ZRĘB Krzysztof Aleksandrowicz
Klątwy 20a, 22-630 Tyszowce
pow. tomaszowski
• Alex-Zręb jest firmą profesjonalnie wykonującą wycinkę drzew w trudno dostępnych miejscach na terenie całego
kraju i państw UE, wymagająca, specjalnej techniki alpinistycznej. Firma posiada
uprawnienia do wszelkich prac na wysokościach oraz ubezpieczenie swojej
działalności. Oferuje również uprzątnięcie terenu po wykonaniu usługi i własny
transport, jak również wycinkę drzew
wraz z ich obróbką. Firma dysponuje obwoźnym trakiem o dużej przepustowości
(1400 mm), tnącym drzewa na dowolny
materiał w zależności od potrzeb. Zlecenia realizowane są przy pomocy atesto-

AUTO MECHANIKA
– GRZEGORZ BRZOZOWSKI
Zamłynie, ul. Zamojska 139
22-630 Tyszowce, pow. tomaszowski

• Firma świadczy usługi wulkanizacyjne,
naprawy felg stalowych i aluminiowych
oraz usługi spawalnicze przy użyciu
specjalistycznego sprzętu.
Oferowane usługi to:
– prostowanie felg,
– wymiana opon,
– usługi wulkanizacyjne,
– usługi spawalnicze metali kolorowych.
66

„Blisko Natury” – wynajem pokoi
Zdzisława Szaruga, Wojciechówka 45
22-630 Tyszowce, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi noclegowe.
Do dyspozycji gości są dwa pokoje 3
i 4-osobowe, w pełni wyposażone,
o wysokim standardzie. Każdy pokój
ma oddzielną łazienkę z prysznicem. Do
dyspozycji gości jest wyposażona kuchnia, Internet i telewizja.
67

FIRMA USŁUGOWA
„Tam gdzie słychać ciszę”
Janusz Jezierski, Wojciechówka 37
22-630 Tyszowce, pow. tomaszowski
• Firma świadczy całoroczne usługi noclegowe – do dyspozycji gości jest 8 miejsc
noclegowych mieszczących się w domu
w całości przeznaczonym do prowadzenia działalności. Pokoje wyposażone
są komfortowo, z dostępem do mediów
(Internet, TV), z wyjściem na taras. Każdy pokój ma odrębną toaletę. W ramach
usługi istnieje dostęp do kompleksowo wyposażonej kuchni i jadalni. Dzieci

mogą korzystać z placu zabaw wyposażonego w trampolinę, huśtawki, basen,
zjeżdżalnie, gry edukacyjno-planszowe,
animacyjną chustę KLANZA, zabawki
ogrodowe, rolki, deskorolki. Dodatkowym atutem w cenie usługi noclegowej
są quady, rowery i kije Nornic Walking.
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Magdalena Brzezicka
Usługi Gastronomiczne
Zamłynie, ul. Zamojska 43
22-630 Tyszowce, pow. tomaszowski

• Firma (Pizzeria Konfederatka) to miejsce
gdzie można zjeść pyszną, domową i jednocześnie niedrogą pizzę. Każda pizza
przygotowywana jest ręcznie i jest inna
pod względem smaku. Firma stosuje
wyłącznie sprawdzone receptury używając najlepszych składników. Pizza jest
zawsze przygotowywana ze świeżych
składników. W sezonie letnim przygotowane są stoliki przed wejściem do lokalu. Dla najmłodszych przygotowany jest
kącik zabaw z miejscem do kolorowania
oraz układania klocków. Lokal można odwiedzić osobiście lub złożyć zamówienie
przez telefon. Poza pizzą firma serwuje również dania typu fast-food (kebab,
hamburger, hot-dog itp.), sałatki oraz
dania obiadowe (m.in. pierogi domowej
roboty „jak u mamy”). W lokalu istnieje
możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych, tj. przyjęć weselnych,
kameralnych komunii oraz imprez urodzinowych. Firma na szczególne okazje (np.
Walentynki, Dzień Mamy, Taty, Dziecka,
Dzień Wagarowicza itp.) organizuje promocje i gratisy.
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Siłownia Gossa Paweł Podgórski
ul. Szkolna 1, 22-630 Tyszowce
pow. tomaszowski

• Siłownia z klubem fitness wyposażona
jest w sprzęt treningowy umożliwiający
trening każdej grupy mięśniowej ludzkiego ciała. Dodatkowo firma oferuje rozpisywanie programu treningowego oraz
układanie diety dla osób korzystających
z siłowni. W ramach wykupionego karnetu i wejściówki jednorazowej można
odbywać różnorodne treningi siłowe.
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Tomasz Maliszewski MAL TOM
Zamłynie, ul. Zamojska 11
22-630 Tyszowce, pow. tomaszowski
• Firma oferuje specjalnie przygotowany
domek w stylu wiejskiej, drewnianej chatki
z kominkiem. W środku znajdują się 3 wygodne, dwuosobowe pokoje (pokoje mogą
być dogodnie aranżowane), nowoczesna
łazienka z ciepłą wodą, prysznicem, umywalką i toaletą oraz kuchnią z pełnym wyposażeniem.
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„WAKACJE Z KOŃMI” – TERESA SAWKA
Perespa 39A, 22-630 Tyszowce
pow. tomaszowski
• Firma świadczy usługi wynajmu miejsc
noclegowych. Do dyspozycji gości są 4
pokoje dwuosobowe, kuchnia, salon i 3
łazienki. Usługa skierowana jest do każdego, kto chce spędzić trochę czasu na łonie natury i w miłym otoczeniu. Dodatkowo firma oferuje przejażdżki bryczką lub
sańmi oraz wynajem koni do jazdy konnej.
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ZS-BRUK KRZYSZTOF SZERMENT
ul. Wielka 59, 22-630 Tyszowce
pow. tomaszowski
• Firma świadczy następujące usługi:
– układanie i konserwacja nawierzchni brukowej (podjazdy, odwodnienia,
chodniki, parkingi, place itp.),
– ustawianie, montaż i konserwacja
ogrodzeń i bram (ogrodzenia betonowe, metalowe, drewniane, z siatki, z gotowych elementów),
– roboty wykończeniowe wewnątrz
budynków.
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Gmina Uchanie
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Gmina Uchanie położona jest w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego,
na terenie dwóch mezoregionów – Działów Grabowieckich i Grzędy Horodelskiej.
Obszar gminy obejmuje powierzchnię
120,75 km2. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Białka i Wełnianka. Z racji
swojego położenia wśród lasów i łąk gmina
posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki. Miejscowość Uchanie posiada
wiele pięknych drewnianych domów z werandami co sprawia, że miejsce to jest niezwykle urokliwe i malownicze. W Uchaniach
znajduje się przepiękny kościół charakteryzujący się wytworną sylwetką i mistrzowskim ozdobieniem wnętrz. To bez wątpienia największy zabytek gminy. W gminie
szczególnie pielęgnowany jest kult św.
Antoniego, który koncentruje się wokół obrazu tego świętego, przywiezionego z Italii
przez Michała Daniłłowicza. Od roku 1910
obraz znajduje się w ołtarzu głównym kościoła w Uchaniach. Wierni w 1983 roku,
jako wotum wdzięczności za nawiedzenie
mieszkańców parafii przez kopię Obrazu
Jasnogórskiego, wybudowali na obrzeżach
parku dworskiego – przy źródłach, kaplicę
poświęconą św. Antoniemu. Górna część
kaplicy, która jest drewniana, posiada ołtarz
z obrazem i rzeźbą św. Antoniego, która jest
autorstwa Józefa Konaszczuka, mieszkańca
Uchań. Corocznie w dniu odpustu św. Antoniego, przybywają tutaj wierni z kościoła
parafialnego z procesją i relikwiami świętego. Na terenie gminy w miejscowości Jarosławiec znajdują się trzy obiekty będące
pozostałością po Towarzystwie Rolniczym
Hrubieszowskim: leśniczówka, spichlerz
i zajazd. Zwiedzając gminę należy także odwiedzić miejscowość Teratyn, w której znajduje się dawna cerkiew z 1880 roku. Z przyrodniczego punktu widzenia najciekawszym
miejscem na terenie gminy jest rezerwat
„Gliniska”, którego głównymi mieszkańcami są tchórze stepowe, łaski, łasice oraz
susły perełkowane. Odwiedzając gminę nie
można także pominąć parków podworskich

Urząd Gminy Uchanie
ul. Partyzantów 1
22-510 Uchanie
tel. +48 84 657 72 66
fax +48 84 657 71 22
e-mail:
sekretariat@uchanie.eurzad.eu
www.uchanie.pl
w miejscowościach: Białowody, Chyżowice
i Uchanie. Na uwagę zasługują też czynne
źródełka zlokalizowane w miejscowościach
Rozkoszówka i Uchanie, które są zagospodarowane turystycznie.
Na terenie gminy Uchanie warto zobaczyć
następujące miejsca i obiekty:
• Kościół parafialny w Uchaniach.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Uchanie

• Figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Rozkoszówce.
• Zamczysko w Uchaniach.
• Dworek należący niegdyś do prof. Stefana Du Chateau w miejscowości Bokinia.
• Zespół dworski w Białowodach.
• Zajazd, leśniczówkę, spichlerz oraz pomnik ks. St. Staszica w Jarosławcu.
• Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
w Teratynie.
• Rezerwat faunistyczny „Gliniska”.
W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie Gminy Uchanie powstały 2 następujące
podmioty gospodarcze:

73

Kwiaciarnia Mieczysława Gałan
Teratyn 102, 22-510 Teratyn
pow. hrubieszowski

– dekorowaniem kościołów w tym:
opracowaniem projektu dekoracji,
wykonaniem elementów dekoracji
(bukiety, wiązanki) oraz ozdabianiem
kościoła odpowiednio do okoliczności (przystrojenie ołtarza, ławek,
krzeseł dla pary młodej oraz montaż
ozdób w wejściu),
– sprzątaniem i dekoracją grobów.
74

• Firma zajmuje się:
– sprzedażą kwiatów i związaną z tym
usługą wykonywania kompozycji
kwiatowych, bukietów, wiązanek
okolicznościowych i wieńców,

TRAKDREW Usługi tartaczne
Stanisław Chmielnicki, Teratyn 30
22-510 Uchanie, pow. hrubieszowski
• Firma zajmuje się wycinką drzew, produkcją palet oraz prowadzi obwoźne
usługi tartaczne. Obecnie głównym zakresem działalności jest wycinka i pozyskanie drewna w lesie.

35

74
73

73. Kwiaciarnia Mieczysława Gałan
74. TRAKDREW Usługi tartaczne Stanisław Chmielnicki

Gmina Werbkowice
Gmina Werbkowice położona jest w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego,
na północno-zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej. Gmina, której powierzchnia liczy
188,26 km2, kojarzona jest przede wszystkim
z wielką cukrownią, która w momencie powstania była największym obiektem tego
typu w Polsce. Do dziś zakład stanowi dominantę w krajobrazie oraz determinuje gospodarczą sferę gminy, która ma charakter
rolniczy, bazujący na bardzo wysokiej jakości
glebach. O ukształtowaniu powierzchni gminy decydują dwa mezoregiony: Kotlina Hrubieszowska oraz Działy Grabowieckie.
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Na terenie gminy Werbkowice warto zobaczyć takie miejsca i obiekty jak:
• Dawna cerkiew greckokatolicka w miejscowości Hostynne, obecnie kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela.
• Dawna kaplica grobowa Ignacego Lubowieckiego z 1841 r. w miejscowości
Malice, wzniesiona w stylu neogotyckim,
obecnie kościół pw. Krzyża Świętego.

Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
tel. +48 84 657 20 05
fax +48 84 657 20 80
e-mail: ug@werbkowice.pl
www.werbkowice.pl
ce, obecnie kościół katolicki pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Matki Bożej.
• Dawna cerkiew greckokatolicka z 1864 r.
w miejscowości Werbkowice, obecnie kościół katolicki pw. św. M. Archanioła.
• Grodzisko w miejscowości Gozdów.
• Zespół budynków dawnego monastyru
prawosławnego z I poł. XX w. w miejscowości Turkowice; w skład monastyru
wchodzą: sobór, tzw. Aula; monastyr;
pawilon Czajnia – obecnie Dom Zakonny;
dom ihumeni, obecnie mieszkania.

Część zespółu budynków dawnego monasteru
prawosławnego w miejscowości Turkowice

Kościół pw. Krzyża Świętego w miejscowości Malice

• Zespół pałacowy w miejscowości Werbkowice.
• Kompleks wystawowy – Wandalska Zagroda w krainie Gotów w Kotorowie.
• Kapliczka Matki Bożej z 1863 roku w Kotorowie w uroczysku „Krynki”.

• Dawna cerkiew prawosławna z 1873 r.
w miejscowości Sahryń, obecnie kościół
katolicki pw. św. Cyryla i Metodego.
• Dawna drewniana cerkiew z 1779 r.
w miejscowości Terebiń, obecnie kościół
katolicki pw. Apostołów Piotra i Pawła.
• Dawna kaplica grobowa rodu Makomaskich z 1870 r. w miejscowości TurkowiCześć kompleksu wystawowego – Wandalska Zagroda w krainie Gotów w Kotorowie
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85. STOLARSTWO – MEBLARSTWO
– LUTNICTWO PIOTR ROMAŃSKI
86. Szyport – Recykling Szyport Michał
87. USŁUGI REKREACYJNO-ROZRYWKOWE, ZESPÓŁ MUZYCZNY
NOLIMIT
ŁUKASZ ŻYŁA
88. Wywoływalnia Ewelina Lipczyńska

Agroturystyka „Żabka” Anna Piotrowska
ARKADIA Renata Sas
AUTO SERWIS PAWEŁ WALCZUK
Diagnostyka mobilna „RYBA”
Daniel Rybczyński
HOSTEL „MRÓWECZKA”
Zuzanna Ciesielczuk
KOMPLEX REMONT
Usługi Budowlane – Wiesław Ciesielczuk
MediaArt – Jacek Sas
Pracownia Artystyczna „Pixel”
Milena Romańska
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Obszyński
Ryszard Grabowski Atrakcje – Animacje
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W ramach Projektu „OD WIZJI – DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM
GOTANIA” i udzielonych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, na terenie
Gminy Werbkowice powstało 14 następujących podmiotów gospodarczych:
75

Agroturystyka „Żabka”
Anna Piotrowska
Turkowice 36, 22-546 Turkowice
pow. hrubieszowski

– grzybobranie,
– plac zabaw dla dzieci.
77

AUTO SERWIS PAWEŁ WALCZUK
Kotorów 17, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi z zakresu mechaniki samochodowej:
– naprawy główne – remonty silników, wymiana skrzyni, rozrządu,
amortyzatorów, pomp,
– drobne naprawy bieżące – naprawy
wydechu, wymiana końcówek drążków zawieszenia, tulei łączników,
– drobne naprawy karoserii,
– wymiana opon – diagnostyka ogumienia, wyważanie kół,
– handel częściami samochodowymi
i akcesoriami.
78
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• Firma świadczy usługi wynajmu miejsc
noclegowych. Do dyspozycji wynajmujących jest wyposażona łazienka i kuchnia.
Do pokoi prowadzi oddzielne wejście.
Do dyspozycji gości jest grill, miejsce na
ognisko oraz parking.
76

ARKADIA Renata Sas
ul. Partyzantów 5, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski

• Firma świadczy usługi wynajmu miejsc
noclegowych. W pokojach jest możliwość
dostawienia łóżek dla dzieci. Do dyspozycji gości jest kuchnia oraz dwie łazienki.
Pokoje wyposażone są w meble, telewizor i inny sprzęt. Goście mogą korzystać
z następujących atrakcji:
– zorganizowanie ogniska,

Diagnostyka mobilna „RYBA”
Daniel Rybczyński, ul. Przemysłowa 3A
22-550 Werbkowice, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi mobilnego serwisu obejmujące: dojazd do klienta, diagnostykę i naprawę urządzeń i osprzętu
elektroniki pojazdów, maszyn rolniczych
i budowlanych. Usługi są oferowane
w następującym zakresie:
– diagnostyka i naprawa osprzętów
elektroniki w pojazdach i maszynach,
– kodowanie – zaprogramowanie nowych urządzeń elektronicznych do
pracy w danym pojeździe lub maszynie,
– programowanie – zaprogramowanie urządzeń elektronicznych
w specjalistyczne programy umożliwiające właściwą pracę w pojeździe
lub maszynie,
– kalibracja – usługa obejmuje przywrócenie lub wprowadzenie ustawień właściwych do pracy urządzenia w pojeździe lub maszynie.
79

HOSTEL „MRÓWECZKA”
Zuzanna Ciesielczuk
ul. Polna 9, 2-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski

• Hostel „Mróweczka” zapewnia wygodę,
ciszę, spokój wśród krajobrazowych łąk
i lasów, czyste powietrze. W pobliskiej
rzece Huczwie wędkarze mogą sprawdzić
swoje umiejętności. Po trasach i szlakach
można uprawiać turystykę pieszą i rowerową, na rowerach będących na wyposażeniu hostelu. Dzieci zwiedzające te tereny
mogą skorzystać z placu zabaw – huśtawki, piaskownica, trampolina. Starsi mogą
skorzystać z komfortowej altany, grilla lub
z uroków palonego nocą ogniska. Dla gości
przygotowane są 3 wygodne pokoje (1, 3
i 4-osobowe), duży holl pełniący rolę salonu gdzie znajduje się telewizor. Kuchnia
z wyposażeniem pozwala na samodzielne przygotowanie posiłku. W hostelu jest
możliwość całodniowego wyżywienia.
80
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Pracownia Artystyczna „Pixel”
Milena Romańska, Gozdów 162
22-550 Werbkowice, pow. hrubieszowski
• W Pracowni Artystycznej „PIXEL” wykonywane są nadruki na odzieży, materiałach, szkle i ceramice z wykorzystaniem
specjalistycznych maszyn. Oznakowanie
wykonywane jest w formie druku, sitodruku, termotransferu, wielkoformatowego ecosolwentu.
83

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Marek Obszyński, ul. Staszica 5 b
22-550 Werbkowice, pow. hrubieszowski
39

KOMPLEX REMONT Usługi Budowlane
– Wiesław Ciesielczuk, Werbkowice
ul. Polna 9, pow. hrubieszowski

• Komplex Remont to firma zajmująca się
podnoszeniem standardu życia.
• Firma oferuje:
– tynki kładzione mechanicznie agregatem,
– układanie glazury,
– kompleksowe wykończenie wnętrza.
81

i filmowania imprez takich jak:
– śluby i wesela,
– chrzciny,
– Pierwsza Komunia Święta,
– studniówki, bale gimnazjalne, zjazdy
absolwentów,
– imprezy sportowe,
– sesje zdjęciowe w plenerze,
– imprezy okolicznościowe.

MediaArt – Jacek Sas
ul. Partyzantów 5, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi fotografowania

• Firma świadczy następujące usługi:
– wypożyczalnia kajaków,
– organizacja spływów kajakowych,
– transport kajaków, rowerów, quadów.
• Jednocześnie właściciel firmy prowadzi
warsztat mechaniki pojazdowej zajmujący
się serwisem ogumienia i naprawami bieżącymi samochodów i maszyn rolniczych.
84

Ryszard Grabowski
Atrakcje – Animacje
ul. Mikołaja Reja 6, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski

• Podstawową działalność firmy stanowi wypożyczalnia kajaków, wraz z niezbędnym sprzętem oraz ich dowóz
w wyznaczone miejsce, a także odbiór
z miejsca wyznaczonego przez klienta.
Drugim rodzajem działalności firmy jest
organizacja przedstawień edukacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych zachęcających do prowadzenia zdrowego trybu życia (unikania używek, uprawiania
sportu, zdrowego odżywiania) oraz promowanie lokalnego patriotyzmu. Kolejny
rodzaj usług świadczonych przez firmę
to animacje dla dzieci. Firma posiada
różne rodzaje przebrań pluszowych oraz
szereg akcesoriów takich jak np. chusta
animacyjna, narty, łuk, które umożliwiają
zabawę z dziećmi.
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STOLARSTWO – MEBLARSTWO –
LUTNICTWO PIOTR ROMAŃSKI
ul. Stanisława Staszica 12
22-550 Werbkowice, pow. hrubieszowski
• Firma świadczy następujące usługi:
– instalowanie/montaż drzwi, okien
oraz pozostałej stolarki budowlanej
w tym schodów, poręczy itp.,
– wyposażanie pomieszczeń w meble
wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe itp,
– renowacja i konserwacja mebli drewnianych (biurowych, sklepowych, kuchennych, ogrodowych i innych),
– naprawa i konserwacja gitar.
• Oferowane produkty/towary to wyroby
z drewna, takie jak:
– drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub
bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,
– schody, poręcze i ogrodzenia,
– listwy dekoracyjne, listwy profilowe
i podobne elementy drewniane,
– meble biurowe, sklepowe, kuchenne, ogrodowe i specjalistyczne,
– szafki o specjalnym przeznaczeniu,
np. pod maszyny do szycia, telewizory, akwaria itp.,
– ramy do luster i obrazów z drewna,
– gitary klasyczne, akustyczne i fla-

menco oraz wyroby/akcesoria
drewniane dla gitarzystów, nauczycieli i kolekcjonerów.
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Szyport – Recykling Szyport Michał
ul. Piłsudskiego 36, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski
• Firma zajmuje się skupem oraz odbiorem
surowców wtórnych takich jak:
– makulatura kartonowa i gazetowa,
– folia bezbarwna: kolorowa, czarna,
– folia rolnicza: folia po sianokiszonce,
– worki po nawozach: worki big bag,
worki foliowe,
– twardy plastik: bańki, skrzynki, wiaderka, doniczki itp.,
– butelki Pet.
• Surowce odbierane są własnym transportem po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wystawiane są dokumenty potwierdzające oddanie surowca. Firma działa na
terenie powiatu hrubieszowskiego, zamojskiego oraz tomaszowskiego.
87

USŁUGI REKREACYJNO-ROZYWKOWE,
ZESPÓŁ MUZYCZNY NOLIMIT
ŁUKASZ ŻYŁA, ul. Bolesława Prusa 10/1
22-550 Werbkowice, pow. hrubieszowski
• Usługi świadczone przez firmę mają na celu
zapewnienie oprawy muzycznej, nagłośnienia oraz oświetlenia podczas wydarzeń
takich jak festyny, wesela, zabawy, koncerty, studniówki. Inne usługi to animacje (gry,
zabawy, konkursy, zawody, malowanie
twarzy) dla dzieci i młodzieży, a także wynajem dmuchanych zamków i zjeżdżalni.
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Wywoływalnia Ewelina Lipczyńska
Terebiń 130, 22-550 Werbkowice
pow. hrubieszowski
• Firma świadczy usługi wywoływania
zdjęć. Zamówienia składane są drogą
elektroniczną za pośrednictwem strony
www firmy, przy wykorzystaniu specjalistycznego programu. Istnieje także możliwość odbioru zamówienia bezpośrednio
od klienta. Przewidywany maksymalny
czas realizacji zamówienia to 48 godzin.
Dodatkową usługą, jest wynajem mobilnego automatu do zdjęć – Fotobudki.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union.
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