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RZĄDOWE DOFINANSOWANIE 5000 ZŁ!
DLA KAŻDEGO!

Co skrywa Infułatka?Co skrywa Infułatka?
str. 5.str. 5.

Wydawanie prawa jazdy 
      84 538 11 10

Od 8 października do Wydziału Komunikacji  
zapraszamy na ul. Partyzantów 3 

(parter budynku Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Zamościu).

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU 
INFORMUJE 

W wyniku zmian lokalizacji wydział 
w dniach 5-7 października 2020 roku będzie nieczynny. 

Zmianom ulegają również numery telefonów: 
Rejestracja pojazdów
      84 538 11 08  
      84 538 11 09

Transport drogowy
      84 538 11 06
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10. Zamojski Festiwal Książki10. Zamojski Festiwal Książki -podsumowanie -podsumowanie

Rynek wydawniczy tonie 
w  słowie pisanym. Coraz 
trudniej wydobyć jednak 

to, które było na początku… mi-
mo wszystko chwała niech bę-
dzie czytającym, albowiem oni 
utrzymują rynek wydawniczy… 
dobrze nam się wydaje, zwłasz-
cza to, co się sprzedaje. Hity, ki-
ty, bestsellery, książki roku, mro-
ku i rozkroku. Można dzisiaj pisać 
wszystko i o wszystkim.

Książka „Dom gejsz” - konty-
nuacja bestsellerowego „Haremu” 
to dzieło dra hab. prof. nadzw. 
Waldemara Bednaruka - pracowni-
ka naukowego KUL, członka Ame-
rican Society for Legal History, ce-
nionego i  nagradzanego znawcy 
epoki staropolskiej oraz ukrywa-

jącej się pod pseudonimem Alex 
Vastatrix- mieszkanki wschodniej 
części Polski, która jak czytamy za 
względu na wykonywaną pracę 
pragnie zachować anonimowość. 
Państwo autorzy z  dużą wprawą 
poruszają się pomiędzy słowami.  

Czytać, nie czytać? Sukces 
50 twarzy… i  wszystkich innych 
greyopochodnych książek spra-
wia, że tu i  ówdzie rodzi się „ja-
kieś dalej”. Tu – nawet bardzo da-
leko. Nasz ordynat opuszcza bo-
wiem padół Zamojski i  udaje się 
na daleki wschód, gdzie poznaje 
tajniki nieznanej sobie sztuki mi-
łosnej.  Marysieńka – młoda żona - 
pogoniwszy wszystkie „panny za-
mojskie” małżonka, którym sam 
Jan Andrzej Morsztyn wierszowa-

ny „Paszport...” wystawił – tęskni 
za prawdziwą miłością. 

 Zaczyna się całkiem współ-
cześnie. Autorka „tegoż bestselle-
rowego Haremu” żyje sobie dość 
wygodnie dzięki dobrze sprzeda-
jącej się książce. Przypadkiem, czy 
zrządzeniem losu wchodzi w  po-
siadanie zaginionej części pamięt-
nika Sobiepana „Dyariusza dale-
kiey podróży w egzotyczne kraye”. 
Wyrusza z Ordynatem. Dokąd ją to 
zaprowadzi? Kto ciekaw? 

Szukający prawdy historycz-
nej znajdą ją w  postaciach m.in. 
Zamoyskiego, Marysieńki i  Sobie-
skiego. Reszta jest milczeniem 
lub nie lada sensacją. ;) i  kwestią 
potrzeb. Może też czytelnicze-

go wyrachowania. Takie będą hi-
storie w książkach, jakie potrzeby 
czytelnicze.

Czy Jan Zamoyski wyjdzie, 
dojdzie i  wróci? Czy Marysień-
ka osiągnie, czego pragnie? Kim 
jest Harry i  co się stało z  Józią 
z Brzezin? 

Mnóstwo pytań… są też od-
powiedzi. Książkę wydało Wydaw-
nictwo Harde – i poleca ją miłośni-
kom powieści płaszcza i szpady, li-
teratury historycznej, obyczajowej 
i… erotycznej. Polecamy i my. Kto 
czyta, żyje podwójnie…

Ponoć cała nadzieja w  litera-
turze. Taką mamy nadzieję. 

To ważne dla Książnicy Zamoj-
skiej i  mieszkańców Zamościa 
wydarzenie, organizowane jest 

od 2011 roku. Służy jednej z podstawo-
wych misji biblioteki, jaką jest zapew-
nienie lokalnej społeczności jak naj-
szerszego dostępu do kultury słowa.

Jubileuszowy 10. Zamojski Festi-
wal Książki odbywał się w  dniach 24 – 
26 września 2020 r. pod hasłem: Książka 
drogą do wyobraźni. Tegoroczna odsłona 
nawiązywała do obchodów Roku Hetma-
na Stanisława Żółkiewskiego. Akcento-
wała także 440. rocznicę podpisania ak-
tu lokacyjnego Zamościa. 

I dzień

24 września – dzień z silnym akcen-
tem historycznym. Rozpoczął się spotka-
niem z  drem Jackiem Feduszką, star-
szym kustoszem Muzeum Zamojskiego. 
Na wykład: W  służbie królowi „Początek 
i  progres wojny moskiewskiej” Stanisława 
Żółkiewskiego i  jego listy, jako wyrazy po-
litycznej postawy hetmana przybyła gru-
pa młodzieży z ZSP Nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny 
w Zamościu. Uczniowie mieli okazję po-
znać osobę hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego, nie tylko jako hetmana, ale też ja-
ko pisarza.

Podczas warsztatów z  Katarzy-
ną Mojską – bibliotekarką Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w  Krakowie 
- młodzież poznała interesujące aplika-
cje, a  dzięki okularom VR mogła zwie-
dzać zabytki i miasta, wejść do obrazu al-

bo do sypialni van Gogha, a  nawet po-
lecieć w  kosmos. Nowe media wspólnie 
z  tradycyjną książką rozwijają kreatyw-
ność i pobudzają wyobraźnię. To dowód 
na to, że nowoczesne technologie mogą 
służyć promocji czytelnictwa wśród mło-
dych ludzi.

Uczeń i  mistrz. Współpraca Jana Za-
moyskiego ze Stanisławem Żółkiewskim to 
kolejny wykład historyczny, który odbył 
się tego dnia. Zaprezentował go dr Prze-
mysław Gawron – pracownik naukowy 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, 
autor książek historycznych, jak również 
kilkudziesięciu artykułów. Na spotkanie 
przybyła liczna grupa mieszkańców Bur-
sy Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu. Mło-
dzież dowiedziała się m.in. jak wygląda-
ła współpraca Jana Zamoyskiego ze Sta-
nisławem Żółkiewskim.

Późnym popołudniem na Kamien-
nej miała miejsce promocja książki Rozto-
czańskie zamyślenia Moniki Rebizant-Si-
wiło. Rozmowę z Autorką przeprowadzi-
ła nasza koleżanka – Joanna Grabczak. 

Maskotką 10. Zamojskiego Festi-
walu Książki była SOWA. Najwięcej 
emocji wzbudzała wśród najmłodszych 
uczestników wydarzenia. Goście Książni-
cy Zamojskiej chętnie pozowali do zdjęć 
z  SOWĄ. Dla naszych najmłodszych czy-
telników przygotowaliśmy Strefę Małe-
go Czytelnika. Prowadzona była zbiór-
ka książek „Już przeczytanych” oraz kier-
masz książki używanej.

II dzień

25 września – słońce, lekki powiew 
wiatru, wesołe nastroje. Przed budynkiem 
Książnicy Zamojskiej i  Młodzieżowe-
go Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego 
w  Zamościu miało miejsce uroczyste 
otwarcie wystawy plastycznej pn. Dro-
ga do kultury. Happening przygotowa-
ny został we współpracy z zaprzyjaźnio-
nym MDK.

Na widowisko przybyli wychowanko-
wie Niepublicznego Przedszkola „Sło-
neczko” wraz z  opiekunkami. Zgroma-
dzonych przywitał dyrektor Książnicy Za-
mojskiej Piotr Bartnik oraz Anna Antosz-
czak – zastępca dyrektora MDK. Happe-
ning przygotowali i  poprowadzili na-
uczyciele MDK Wioletta Brzozowska 
i Paweł Kołodziejczyk.

Prace plastyczne, z  których stwo-
rzona została Droga do kultury wykona-
ły dzieci z  zaprzyjaźnionych przedszko-
li oraz uczestnicy wakacyjnych zajęć bi-
bliotecznych. Swój wkład mieli również 
wychowankowie Wioletty Brzozow-
skiej, Magdaleny Cieplechowicz-Bu-
czak i  Magdaleny Majer – plastyków 
MDK.

Przedszkolaki świetnie się bawiły, ra-
zem z nimi nasza – SOWA.

O tym Jak lansować książkę w sieci? – 
mogliśmy się dowiedzieć na spotkaniu 
z  Marią Krasowską, 23-letnią pisarką. 
Wzięli w nim udział uczniowie z II LO im. 
M. Konopnickiej. Marysia to otwarta i po-
godna osoba, która wiele podróżuje po 
świecie. Prowadzi kanał na Youtube Zwa-
riowani, jest blogerką, pisze książki dla 
dzieci i młodzieży. Spod jej pióra wyszły 
takie pozycje jak: Wyspa X, której konty-
nuacją jest niedawno wydana Na tropie 
magii oraz Banda niematerialnych szaleń-
ców. Książki Marii Krasowskiej znajdują 
się w zbiorach Książnicy Zamojskiej. 

Dzień drugi zakończyliśmy klima-
tycznym spotkaniem literackim z prozai-
kiem, eseistą, poetą Piotrem Szewcem. 
Autorem m.in. głośnej powieści „Zagła-
da” oraz nominowanych do Nagrody NI-
KE „Zmierzchów i  poranków”. Rozmowę 
prowadził Piotr Linek – zamościanin, po-
eta, publicysta, polonista w I LO im. Jana 
Zamoyskiego. Poetycki nastrój spotkania 
dopełniały teksty czytane przez Walde-
mara Barwińskiego, aktora Teatru Dra-
matycznego w Warszawie. 

III dzień

26 września – sobotnia odsłona 
święta książki zaplanowana była na Ryn-
ku Wodnym. Z  powodu zapowiadanego 
załamania pogody zostaliśmy w  biblio-
tece na Kamiennej.  Rozpoczęliśmy spo-
tkaniem z  Lusią Ogińską, poetką, au-
torką książek dla dzieci, malarką, ilustra-
torką. W  warsztatach uczestniczył rów-
nież jej pies – Wicia. Niewątpliwie stał 
się „gwiazdą” spotkania i zwracał uwagę 

wszystkich obecnych. O swoim Życiu bez 
barier opowiadał Robert Marchwiany, 
działacz społeczny, dziennikarz.

Tego dnia odwiedziła naszą biblio-
tekę najpopularniejsza autorka po-
wieści kryminalnych w  Polsce – Ka-
tarzyna Bonda. Spotkanie z  królową 
polskich kryminałów prowadził Piotr 
Piela z  Książnicy Zamojskiej. Autor-
ka chętnie dyskutowała z  czytelnika-
mi. Z  ochotą pozowała do zdjęć, pod-
pisała też górę książek. W Galerii ExLi-
bris trwały wciąż rozmowy czytelni-
ków z  autorką, w  holu głównym pre-
zentowali się młodzi artyści z  Zamoj-
skiego Ogniska Muzycznego. Pre-
zentacja była wstępem do Gali 10-le-
cia Zamojskiego Festiwalu Książ-
ki, a  sama Gala okazją do podzięko-
wań dla osób i  instytucji, które wspie-
rają działania Biblioteki. Szczegól-
ne podziękowania kierowane są też 
do tych, którym służymy – CZYTELNI-
KÓW.  Kartę Honorowego Czytelni-
ka podczas jubileuszowego Festiwa-
lu otrzymał Senator RP Jerzy Chró-
ścikowski – za wsparcie w pozyskiwa-
niu środków pozabudżetowych na po-
prawę  infrastruktury. Złote Obwolu-
ty – nagrody dla sponsorów i  partne-
rów otrzymali: Andrzej Szewczuk za-
stępca Dyrektora ds. Administracyj-
no-Technicznych Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w  Zamościu 
– za budowanie skutecznego part-
nerstwa dla kultury, Krzysztof Bie-
lecki – za promowanie czytelnictwa 

i współpracę z Książnicą Zamojską, Re-
nault Euro-Car Sp. z  o. o. – za wspie-
ranie działań bibliotecznych promu-
jących czytelnictwo w  Zamościu oraz 
Beata i  Dariusz Marciniewiczowie – 
za wspieranie działań wydawniczych 
Książnicy Zamojskiej.

Nagrody dla Najaktywniejszych Czy-
telników wręczali Piotr Zając Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Zamość oraz Piotr 
Orzechowski Dyrektor Wydziału Kultury 
i Sportu Miasta Zamość.

X Zamojski Festiwal Książki zakończył 
się niepowtarzalnym koncertem Lubel-
skiej Federacji Bardów. 

Mamy nadzieję, że Festiwal przyczy-
ni się do powiększenia grona naszych 
czytelników. Książka ma wiele atutów 
– poszerza horyzonty i  wiedzę, rozwi-
ja słownictwo, jest drogą do wyobraźni.

Festiwal odbywał się pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Zamo-
ścia Andrzeja Wnuka oraz Marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego.

Wydarzenie dofinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z  Funduszu 
Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia 
było Województwo Lubelskie „Lubelskie 
Smakuj Życie!”

Karolina Fidler-Niemczuk 
Dział Rozwoju, Analiz  

i Działalności Wydawniczej  
Książnicy Zamojskiej

Ordynat i KamasutraOrdynat i Kamasutra

Waldemar Bednaruk

 fot. Leszek Wygachiewicz

 fot. Leszek Wygachiewicz



Nowe stawki – nowe metodyNowe stawki – nowe metody

Zasłużona dla turystykiZasłużona dla turystyki

Zbiórka gabarytówZbiórka gabarytów

W  wyniku obecnej sytuacji epide-
miologicznej spowodowanej wzro-
stem liczby osób zakażonych PGK 
Zamość od dnia 1 października 2020 
roku zawiesza bezpośrednią obsłu-
gę interesantów i  zachęca do zała-
twiania spraw telefonicznie bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicz-
nej. Jedynie w  Zakładzie Transpor-
tu Odpadów można podpisać umo-
wę na odbiór odpadów z  nierucho-
mości niezamieszkałych (FIRMY) ul. 
Droga Męczenników Rotundy 2. Do-

kumenty i  wnioski, kierowane do 
PGK należy wrzucać w  zamkniętych 
kopertach do pojemników ustawio-
nych w  wejściu do budynku admi-
nistracyjnego – ul. Krucza 10 – par-
ter. Dokumenty, które nie mieszczą 
się w  kopercie trzeba zostawiać na 
przeznaczonym do tego stoliku. Za-
leca się dołączenie numeru telefonu 
i/lub adresu e-mail, w celu sprawnej 
komunikacji z wnioskodawcą.

Źródło:pgk.zamosc

Małgorzata Bzówka prezes zarządu PGK sp. z o.o. w Zamościu 

Do PGK z ograniczeniamiDo PGK z ograniczeniami

Powrót eNkiPowrót eNki

Jest sukces! Maluchy będą bez-
pieczniejsze! Od czwartku 
(1.10) w strukturach zamojskie-

go pogotowia wznowiono funkcjo-
nowanie wyjazdowego zespołu ty-
pu „N”, czyli karetki neonatologicz-
nej, która z różnych względów była 
zawieszona od 1 marca.

Przywrócenie dyżurów tego nie-
zwykle ważnego ambulansu, prze-
znaczonego do transportowania no-
worodków i  niemowląt w  stanach 
zagrożenia życia, nie byłoby możli-
we bez przychylności lekarzy i  pie-
lęgniarek z  zamojskiego Szpita-
la Wojewódzkiego im. Jana Paw-

ła II z  Oddziałów Neonatologii oraz 
Anestezjologii i  Intensywnej Terapii, 
jak również dyrekcji tej placówki i Za-
rządu Województwa Lubelskiego.

Ambulans tak jak wcześniej ma 
dyżurować w  trybie 24-godzinnym 
przez 7 dni w  tygodniu. Wyposażo-
ny jest w  nowoczesny sprzęt ratu-
jący życie, dopasowany do potrzeb 
najmłodszych pacjentów, w  tym 
m.in. specjalistyczny inkubator 
transportowy.

W całym województwie są tylko 
dwie „enki”, jedna w Lublinie i druga 
właśnie w Zamościu.

Urząd Miasta ogłosił konkurs na 
kandydata na stanowisko dy-
rektora Biura Wystaw Artystycz-
nych – Galeria Zamojska w  Za-
mościu oraz na kandydata na 
stanowisko dyrektora Książnicy 
Zamojskiej im. Stanisława Kostki 
Zamoyskiego w Zamościu.

UM Zamość

Głosami 9 radnych, Rada Mia-
sta Zamość przyjęła w  ponie-
działek (28.09) uchwałę doty-

czącą zmiany stawki i sposobu nalicza-
nia opłat za odbiór odpadów. Od nowe-
go roku opłata za śmieci w  Zamościu 
będzie zależeć od ilości zużytej wody 
w gospodarstwie domowym.

Obecnie mieszkańcy miasta za odbiór 
odpadów płacą 16 zł od osoby (jeżeli odpa-
dy komunalne są zbierane w sposób selek-
tywny) i 32 zł (gdy śmieci nie są segregowa-
ne). Stawki te obowiązują od stycznia 2020 r. 

Wedle przyjętej uchwały od 1 stycz-
nia 2021 roku mieszkańcy miasta zapła-
cą za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zuży-
tej wody z danej nieruchomości, jeżeli od-
pady komunalne są zbierane i  odbiera-
ne w  sposób selektywny oraz 14 zł mie-
sięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nie-
ruchomości, jeżeli odpady komunalne nie 
są zbierane w sposób selektywny.

„Za” przyjęciem nowej stawki i meto-
dy opowiedziało się 9 radnych: Błażewicz 

Piotr, Fugiel Jolanta, Godzisz Ireneusz, 
Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Matwiej-
czuk Jan Wojciech, Pawlik Adam, Szpatuś-
ko Andrzej, Walewander Marek. 

„Przeciw” było 7: Ćwik Sławomir, Ku-
dela Marek, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, 
Podgórski Grzegorz, Wojtak Zdzisław, 
Zwolak Rafał.

Od głosu wstrzymało się 5 radnych: 
Klimczuk Agnieszka, Kupczyk Janusz, No-
wakowski Wiesław, Sowa Krzysztof, Stręci-
wilk- Gościcka Maria.

2 radnych było nieobecnych na gło-
sowaniu: Zagdański Dariusz, Zawiślak 
Monika.

Przypomnijmy, że podczas konsulta-
cji społecznych dotyczących wyboru me-
tody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które Urząd Mia-
sta przeprowadził na początku tego roku, 
mieszkańcy w większości opowiedzieli się 
za sposobem naliczania opłat od osoby – 
czyli tej, która obowiązuje obecnie.

■

Dyrektor Zamojskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej 
i Historycznej w Zamościu Jo-

anna Liberadzka- Duras, została uho-
norowana medalem za zasługi dla tu-
rystyki. Odznaczenie otrzymała z rąk 
Andrzeja Guta-Mostowego, podse-
kretarza stanu w  ministerstwie roz-
woju, podczas zorganizowanej w Po-
znaniu  uroczystej gali z  okazji ob-
chodów Światowego Dnia Turystyki. 

Podczas wydarzenia Polska Organi-
zacja Turystyczna po raz kolejny przy-
znała tytuły Turystycznego Dziennika-
rza Roku w  czterech kategoriach: arty-
kuł, audycja radiowa, fotoreportaż oraz 
wideo. Odznaczono także organizacje 
i  osoby zasłużone dla polskiej turyst-
ki.  Odznaczenie odebrała m.in. Joan-
na Liberadzka-Duras,  dyrektor ZCITiH, 
wiceprzewodnicząca Forum Informa-
cji Turystycznej w  Polsce, wicepre-
zes Lubelskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej.

„To bardzo miłe i  zaszczytne wyróż-
nienie. Dziękuję Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej oraz Ministerstwu Rozwoju za 
docenienie pracy i wkładu w rozwój tury-
styki w Polsce w przeciągu dwudziestu lat 
pracy w  branży.” – napisała na Facebo-
oku Joanna Liberadzka - Duras.

Gratulujemy!

W październiku PGK Sp. z o. 
o. w Zamościu będzie pro-
wadzić mobilną zbiórkę 

odpadów wielkogabarytowych 
oraz „elektrośmieci” w  zabudo-
wie jednorodzinnej i wielorodzin-
nej na terenie miasta.

HARMONOGRAM

• 8 października – Osiedle Świę-
tego Piątka, Osiedle Stare Miasto, 
Osiedle Planty,

• 10 października – Osiedle Karo-
lówka, Osiedle Błonie,

• 22 października – Osiedle Par-
tyzantów, Osiedle Zamoyskiego, 
Osiedle Słoneczny Stok,

• 24 października – Osiedle Orzesz-
kowej – Reymonta, Osiedle Jano-
wice, Osiedle Rataja,

• 29 października – Osiedle Nowe 
Miasto, Osiedle Kamienna, Osiedle 
Koszary.

PGK przypomina, że do odpa-
dów wielkogabarytowych zali-
czymy np.: łóżka, wersalki, sofy, 
stoły, krzesła, biurka, regały, fotele, 

materace, dywany, meble ogrodo-
we, zabawki dużych rozmiarów, pły-
ty meblowe, duży sprzęt sportowy, 
rowery…

Do elektrośmieci natomiast 
zaliczymy: wszystkie popsute, nie-
używane, niepotrzebne urządzenia 
elektryczne i elektroniczne, działają-
ce na prąd lub na baterie np.: zepsu-
te komputery, telefony, zabawki, ga-
dżety elektroniczne, stare pralki, lo-
dówki i drobne urządzenia AGD, zu-
żyte świetlówki…

Szukają dyrektorówSzukają dyrektorów

Joanna Liberadzka- Duras



Batiki OliwiiBatiki Oliwii

Rekord z ZamościaRekord z Zamościa

WystawaWystawa

W środę, 30 września w Galerii 
Zamojskiego „Plastyka” od-
było się otwarcie wystawy 

pt. „Batik” Oliwii Kuźmy, wychowan-
ki Magdaleny Cieplechowicz – Buczak 
i  jednocześnie uczennicy klasy II Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
im. Bernarda Morando w  Zamościu. 
Wystawa ta to kolejna odsłona współ-
pracy pomiędzy MDK i  ”Plastykiem” 
w ramach innowacji „Wędrująca wysta-
wa”, mającej na celu promocję uzdol-
nionych artystycznie uczniów i wycho-
wanków obu placówek.

Wystawę otworzyła Marzena Tade-
usz, dyrektor „Plastyka”, która powiedzia-
ła kilka słów o idei spotkania. Wystawa to 
kolejna już odsłona współpracy pomię-
dzy MDK i ”Plastykiem” w ramach innowa-
cji „Wędrująca Wystawa”, mającej na ce-
lu promocję uzdolnionych artystycznie 
uczniów i wychowanków obu placówek.

-Oliwka jest szalona i  oryginalna, po-
siada cechy prawdziwego artysty. Nie, cho-
dzi o wygląd i strój pomazany farbami, ani 
o ekstrawagancki styl życia. Pierwiastek ar-
tystycznej duszy nosi w  sobie od zawsze. 
- mówiła o  młodej artystce Magdalena 
Cieplechowicz - Buczak, nauczycielka 
zajęć plastycznych w MDK Zamość. 

Artystyczna przygoda Oliwii rozpoczę-
ła się 11 lat temu w  MDK, kiedy to 5-letnią 
Oliwkę na zajęcia plastyczne przyprowadzi-
ła jej mama. Dziewczynce zajęcia spodoba-
ły się i uczęszcza na nie do dziś.

- Sam proces tworzenia jest ważny dla 
Oliwii. Wrażliwość, to jej drugie imię. Nie po-
zostaje obojętna na świat, który ją otacza. 

Jest empatyczna i  potrafi współodczuwać 
radość innych ludzi, emocje, jakie im towa-
rzyszą. Potrafi dzięki tej wrażliwości nawią-
zać interakcję z innymi. Jesteś wrażliwa, a to 
pozwala jej na czerpanie energii i  inspiracji 
do własnych działań. Uwielbia zagłębiać się 
w nowe projekty, odkrywać nieznane, i czer-
pać  jak najwięcej przyjemności  planu-
jąc  działania od  początku  aż po efekt  koń-
cowy. - tak podczas wernisażu prac o autor-
ce mówił Bartosz, jej kolega z grupy.

W  dniach 25 -27 września 
Marta Gruszkiewicz, uta-
lentowana zawodnicz-

ka UKS Sorga Zamość, startowała 
dwukrotnie w  mistrzostwach Pol-
ski – kolejno w zapasach i w sumo. 
Co ciekawe, oba starty przyniosły 
jej medale. 

W piątek, 25 września Marta po-
jechała do Siedlec, aby zmierzyć się 
z  rywalkami na zapaśniczej macie. 
Przywiozła stamtąd srebrny medal, 
co jest o tyle ważne, że nasza zawod-
niczka po raz pierwszy wystartowa-
ła w tej kategorii wiekowej, do tego 
w wyższej niż dotąd wadze do 50 kg 
(wcześniej startowała w kategoriach 
do 43 lub 46 kg). 

W  pierwszej walce pokonała 
przed czasem, przez położenie na 
łopatki, Monikę Klepuszewską z Kar-

lina przy stanie punktowym 12 do 
2. W  drugim pojedynku w  podob-
ny sposób rozprawiła się z  Wiolettą 
Giers z Chełma prowadząc na punk-
ty 6:1, zaś w  trzecim przez podda-
nie zwyciężyła z Katarzyną Grzegor-
czyk  z Lublina. Jedynie w finale mu-
siała uznać wyższość doświadczonej 
Klaudii Czyzio z  Warszawy, chociaż 
po pierwszej rundzie prowadziła na 
punkty 4:2. 

W niedzielę Marta wystartowała, 
również w kategorii wagowej do 50 
kg, w Mistrzostwach Polski Juniorek 
w  Sumo, rozgrywanych w  Myśleni-
cach. Stoczyła tam cztery pojedynki, 
błyskawicznie wygrywając po kolei 
z Wirginią Roszek z Kobylina, Klaudią 
Dyszkiewicz z  Pyrzyc, Gabrielą War-
choł z Lubziny i Justyną Komzą z Ło-
dzi. Jak nietrudno się domyśleć, ta-
ki przebieg pojedynków dał jej złoto.

Wielki sukces sprinterki z  Klubu Sportowego 
„Agros” Zamość podczas PZLA Mistrzostw 
Polski U16, które odbyły się 26-27.09.2020 r. 

w Słupsku. Martyna Seń w biegu na 300 m pobiła re-
kord Polski U16 i przebiegła dystans w 38.91 sekund.

Po znakomitym biegu Martyna Seń poprawiła nieofi-
cjalny rekord kraju, osiągając czas 38.91. Nasza zawodnicz-
ka obroniła tytuł mistrzyni kraju do lat 16 oraz jako pierw-
sza polska młodziczka pokonała dystans 300 metrów 
w czasie poniżej 39 sekund. Do niedzieli najlepszy wynik 
w historii w tej konkurencji wynosił 39.23 i od dwóch tygo-
dni należał do Seń.

Zawodniczka Agrosu Zamość była bohaterką Mi-
strzostw. Rekord Polski U16, to nie jedyny sukces Marty-
ny Seń. W biegu na 100 m podopieczna trenera Stanisława 
Namiotki zajęła I miejsce z wynikiem 12.13. 

Gratulujemy zarówno Marynie, jak i jej trenerowi Sta-
nisławowi Namiotce.

To nie jedyny sukces naszej sprinterki. W biegu na 100 
m Martyna Seń zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 12.13.

Medalistka MartaMedalistka Marta

Stowarzyszenie Modelarstwa Spor-
towego Aero Zamość oraz Spół-
dzielnia Mieszkaniowa im. Jana Za-

moyskiego w Zamościu zapraszają na wy-
stawę fotografii prezentującą historię mo-
delarstwa lotniczego i kosmicznego w Za-
mościu na przestrzeni ostatnich 50-lat. 

Na zdjęciach udokumentowano dzia-
łalność zamojskich modelarzy w  latach 
70- tych, 80-tych i 90-tych. Wystawę moż-

na oglądać w  Zamojskiej Galerii Młodych 
„Okrąglak” w  Zamościu przy ul. Wyszyń-
skiego 28A w  dniach 28.09. 2020r. – 28.10. 
2020r. od poniedziałku do piątku w  godz. 
8.00-15.30.

Organizatorzy wystawy informują, że 
grupy zorganizowane (powyżej 15 osób), 
ze względu na sytuacje epidemiologiczną, 
mogą obejrzeć wystawę po uzgodnieniu 
telefonicznym, nr tel.: 84 627 37 75.

Laureat z I LOLaureat z I LO
Święto WOTŚwięto WOT

W  niedzielę, 27 września br. 
o  godz. 15.00 na Rynku 
Wielkim w  Zamościu od-

był się uroczysty apel z okazji świę-
ta Wojsk Obrony Terytorialnej, po-
łączony z  przekazaniem sztandaru 
9 Pułku Piechoty Legionów AK Zie-
mi Zamojskiej żołnierzom 25 bata-
lionowi lekkiej piechoty.  

Podczas uroczystości został pod-
pisany akt przekazania sztandaru 9 
Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi 
Zamojskiej na ręce dowódcy 25 ba-
talionu lekkiej piechoty ppłk Woj-
ciechowi Bryknerowi. Przekazują-
cym sztandar był Prezes Światowe-
go Związku Armii Krajowej – poseł 
na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz 
ks. dr Robert Strus, proboszcz Parafii 
Katedralnej Zmartwychwstania Pań-
skiego św. Tomasza Apostoła w  Za-
mościu – Muzeum Sakralne Kate-
dry Zamojskiej. W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele władz, pań-
stwowych, samorządowych, przed-
stawiciele stowarzyszeń kombatanc-

kich oraz instytucji wojskowych, Poli-
cji i Straży Pożarnej.  

Warto dodać, że 2 Lubelskiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej, zgodnie 
z decyzją ministra Obrony Narodowej 
z 2017 roku dziedziczy, m.in. tradycje 
9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi 
Zamojskiej.

Uroczystość przekazania sztan-
daru na Rynku Wielkim w  Zamościu 
uświetniła obchody święta Wojsk 
Obrony Terytorialnej w  naszym re-
gionie. Obchodzone w dniu 27 wrze-
śnia święto ma szczególne znacze-
nie dla żołnierzy piątego rodzaju sił 
zbrojnych. Data ta symbolizuje po-
czątek organizowania ruchu oporu 
przeciwko okupantowi. Ustanowie-
nie święta WOT właśnie w dniu utwo-
rzenia Polskiego Państwa Podziem-
nego podkreśla historyczną tożsa-
mość Terytorialsów, którzy dziedzi-
czą tradycje Armii Krajowej.

[informacja 
 i fotografie – nadesłane]

Marcin jest uczniem I  LO w  Zamo-
ściu. Został laureatem XIII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Losy żołnierza i dzie-
je oręża polskiego w  latach 1887-
1922, „O Niepodległość i granice Rze-
czypospolitej” organizowanej przez 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. Zadaniem uczestników mię-
dzy innymi było wybranie pomnika 
historycznego i  przedstawienie je-
go zawodnikom i  komisji olimpia-
dy wcielając się w role przewodnika. 
Do zadań uczestników należało tak-
że napisanie pracy na temat losów 
przodków podczas działań wojen-
nych związanych z  odzyskaniem 
przez Polskę wolności. Marcin  
uzyskał maksymalną ilość punk-
tów w konkurencjach archiwalia, 
eksponat i  oprowadzanie i  zajął 
czwarte miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej oraz tytuł laureata olim-
piady. Dyplom odebrał z rąk Mini-
stra Szefa Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Pa-
na Jana Kasprzyka.

Materiał nadesłany

SerceSerce
z Krasnobroduz Krasnobrodu

Serce zostało umieszczone w  Krasnobrodzie 
i przeznaczone jest do zbiórki plastikowych nakrę-
tek. Powstało dzięki funduszom zebranym pod-
czas społecznej zbiórki zorganizowanej przez 
Panią Małgorzatę Miecznik Borkowską. Zebrano 
kwotę 2500 zł. Do zakończenia zbiórki na powsta-
nie nakrętkowego serca przyczyniły się wszystkie 
osoby dokonujące wpłat oraz główny sponsor Ho-
tel Ibis Styles Tomaszów Lubelski oraz Pan Błażej 
Bartecki.

Źródło:krasnobrod



Fabrica Ecclesiae – co kryje się 
pod tą łacińską nazwą? To termin uży-
wany w starych dokumentach oznacza-
jący budowę i   wyposażanie kościoła, 
jego remont i  też stałą troskę o  utrzy-
manie. To również nazwa niedawno 
otwartego w  zamojskiej Infułatce mu-
zeum techniki i  architektury. Infułatka 
jest dawnym domem dziekanów zamoj-
skich, wzniesionym przez Bernarda Mo-
randa w ostatnich latach XVI wieku. Ar-
chitekt Zamościa mieszkał tu przez ja-
kiś czas. Ksiądz Mikołaj Kiślicki, pierw-
szy infułat i  dziekan zamojski, na po-
czątku XVII wieku przebudował tę nie-
wielką rezydencję. Z tamtego czasu po-
chodzi manierystyczny portal – jeden 
z najpiękniejszych w architekturze pol-
skiej – z kartuszem herbowym Kiślickie-
go, zwieńczonym infułą. 

Budynek zaadaptowany w całości dla 
potrzeb muzeum (z  planowaną działal-
nością kulturalną i  edukacyjną) wygląda 

dziś zupełnie inaczej niż ten, do którego 
byliśmy przyzwyczajeni przez długie la-
ta. Przywrócono jego historyczny wygląd 
z  mansardowym dachem.  Wewnątrz 
sporo jest do oglądania i aż trudno uwie-
rzyć, że jeszcze do niedawna na parte-
rze znajdowała się o  wiele skromniejsza 
ekspozycja Muzeum Sakralnego Katedry, 
utworzonego w  1987 roku dzięki stara-
niom ostatniego ordynata Jana Zamoy-
skiego i księdza infułata Jacka Żórawskie-
go. Muzeum domagało się już remontu, 
a  eksponaty – niezbędnej konserwacji. 
Nowe tysiąclecie to nowoczesne ekspo-
zycje muzealne, które muszą zaintereso-
wać dzisiejszego wymagającego  widza. 
Przestrzeń muzealna powinna być tak za-
aranżowana, aby w  pełni zaangażować 
zwiedzających. Niezbędne są więc filmy 
i  animacje. Jak połączyć tę współczesną 
technikę z  cennym eksponatem i  poka-
zać to wszystko w  nowocześnie zaaran-
żowanej zabytkowej przestrzeni? 

„Fabrica Ecclesiae – remont zabytko-
wego budynku Infułatki” – to projekt zre-
alizowany przy pomocy Funduszy Euro-
pejskich, którego celem była „konserwa-
cja, renowacja oraz rewaloryzacja unika-
towego zabytku na cele rozwoju dzia-
łalności kulturalno-edukacyjnej”. Warto 
przypomnieć, że w zespole katedralnym 
znajduje się także drugi niedawno otwar-
ty edukacyjno-muzealny obiekt, którym 
jest Skarbiec Historii Sztuki i Nauki, znaj-
dujący się w odremontowanym budynku 
Wikarówki. Trzeba koniecznie odwiedzić 
obydwa miejsca, bo ekspozycje wzajem-
nie uzupełniają się.

Autorami nowej wystawy w Infułatce 
są projektanci z  grupy twórczej Pattern 
Recognition, którzy potrafią pogodzić 

nowoczesne rozwiązania z historycznym 
wnętrzem, a  o  tym, że są kompetentni 
w swych działaniach świadczy złoty me-
dal, który zdobyli na wystawie Expo 2017 
w  Astanie. W  projekcie uczestniczyła 
również firma Deko-Bau, znana z  „deko-
racji muzealnych” i operetkowych, także 
ze scenografii teatralnych. Autorzy pro-
jektu zaznaczają, że zamojską ekspozy-
cję tworzyli tak aby w  klarowny sposób 
pokazać efekt współpracy dwóch osób 
– fundatora Jana Zamoyskiego i  Bernar-
da Moranda –  architekta realizującego 
koncepcję „miasta idealnego”. Projekto-
wanie Zamościa i jego budowę (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kolegiaty, która 
w 1992 roku została podniesiona do ran-
gi katedry) przedstawiono tu w  różnych 
aspektach: historycznym, artystycznym 
i technicznym. Dobrze byłoby, żeby każ-
dy turysta swe pierwsze kroki skierował 
do Infułatki, gdzie zrozumie (sprawdzi) 
jak działa moduł Moranda (umowna jed-
nostka miary), którym architekt  posłużył 
się do rozmierzenia miasta i  za pomocą 
którego stworzył „idealny” plan. Tu także 
można poznać pracę kamieniarza i sztu-
katora, zobaczyć jak powstawały deko-
racje sklepienne, którymi charakteryzu-
je się „renesans lubelski”, można też spró-
bować stworzyć sklepienny detal, zbu-
dować katedrę z  drewnianych klocków, 
złożyć fragment belkowania czy  skon-
struować ze specjalnych klińców półkoli-
sty łuk. Model katedry mogą także zoba-
czyć turyści niewidomi. Architekturę po-
znajemy poprzez zabawę, dzięki której 
na pewno zapamiętamy znacznie więcej. 

W  Muzeum oglądamy wyposaże-
nie kościoła. Eksponowane w  specjal-
nych szufladach zabytkowe szaty litur-
giczne można obejrzeć z  bliska, dokład-

nie poznać rodzaje tkanin, zachwycić się 
pięknym ornamentem i  nawet zdziwić 
się oglądając fragmenty zadrukowane-
go papieru, który stanowiły usztywnie-
nie ornatów. Odpowiednią ekspozycję 
znalazły księgi ze zbiorów Biblioteki Ka-
pituły Zamojskiej, będącej jedną z  naj-
starszych w Polsce. Podziwiamy starodru-
ki i  rękopisy, których chyba nigdy wcze-
śniej nie widzieliśmy, bo większość z nich 
nie była eksponowana. Są świeżo po kon-
serwacji. Odpowiednio przystosowa-
ne gabloty dekoruje morandowski mo-
tyw sztukaterii z  prezbiterium katedry. 
Wszystko jest tu przemyślane, dobrze za-
planowane i  odpowiednio wyekspono-

wane – zarówno w  Infułatce jak i  w  Wi-
karówce, bo te dwie wystawy są nieroze-
rwalnie ze sobą powiązane. To ekspozy-
cje na miarę XXI wieku i w tak zaprezen-
towanej  zamojskiej historii każdy znaj-
dzie coś dla siebie, sporo historii sztu-
ki - piękne wyroby rzemiosła pozwolą 
poznać ewolucję form i  dekoracji. Dzię-
ki konserwacji mamy gwarancję, że eks-
ponaty będą cieszyć oczy zwiedzających 
przez długie lata. Zajrzyjmy tu w wolnej 
chwili, może nie jeden raz. Z  tych mu-
zeów możemy być naprawdę dumni.  

Izabela Winiewicz-Cybulska

We wrześniu 2020 r. ruszy-
ła trzecia już odsłona kam-
panii Mała książka – wiel-

ki człowiek - organizowanej przez 
Instytut Książki. Program jest fi-
nansowany ze środków Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego. Celem projektu jest popra-
wa stanu czytelnictwa w  Polsce po-
przez działania na rzecz promocji, 
edukacji czytelniczej oraz kształto-
wania nawyku obcowania z  książką 
od najmłodszych lat. Projekt ma za-
chęcić rodziców do odwiedzania bi-
bliotek, które dzisiaj, poza udostęp-
nianiem księgozbiorów, pełnią rów-
nież funkcję nowoczesnych centrów 
kultury. Dzieci natomiast, wyrabia-
jąc nawyk czytania, poznają biblio-
tekę jako miejsce będące ciekawą al-
ternatywą dla telewizji i komputera. 

Książnica Zamojska bie-
rze udział w  projekcie po raz drugi. 
W  ubiegłym roku w  efekcie tej i  wie-
lu innych akcji czytelniczych, wzro-
sło w Zamościu czytelnictwo dziecię-
ce. Zapisanych zostało o  239 czytel-
ników w  wieku przedszkolnym wię-
cej w  odniesieniu do roku poprzed-
niego. Maluchy wypożyczyły o  1310 
książek dziecięcych więcej niż w ana-
logicznym okresie roku minionego. 
Ale to nie tylko sukces liczbowy. Wie-
lu małych czytelników dzięki częstym 
odwiedzinom w bibliotece bardzo się 
z nią zżyło. Znają tutaj każdy kąt, wie-
dzą, gdzie są ich ulubione serie wy-
dawnicze, np. Franklin, Czytam sobie, 
Martynka, Basia. Niektórzy dosiadają 
drewnianych koników, witają się z bi-
bliotecznymi miśkami czy kotkami. 
Nam bibliotekarzom miło jest widzieć 
dzieci, które samodzielnie radzą sobie 
w wyborze książek, wyrastając na na-
szych oczach na świadomych czytel-
ników – mówi Joanna Kołtun z biblio-
teki przy ul. Kamiennej. 

W tym roku Zamość otrzymał 100 
wyprawek. Są one dostępne w Biblio-
tece dla Dzieci i  Młodzieży Książni-
cy Zamojskiej oraz w Filii nr 1, Filii nr 
2, Filii nr 3, Filii nr 4, Filii nr 5 oraz Filii 
nr 6. Wyprawki przeznaczone są dla 
dzieci urodzonych w  latach 2014-
2017, które w  ubiegłym roku nie 
brały udziału w akcji. 

Każdy przedszkolak, który przyj-
dzie do biblioteki i  będzie miał zało-
żone konto (lub zostanie zapisany) 
otrzyma w prezencie niezwykłą książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…”, przygo-
towaną specjalnie przez organizatora. 
Książka jest dostosowana pod wzglę-
dem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka i    spełnia najwyższe stan-
dardy w  projektowaniu pięknych 
i   mądrych książek dla najmłodszych. 
W  starannie dobranym zestawie 
utworów wybitnych polskich poetów 
i  pisarzy dziecięcych znajdują się za-
równo pozycje klasyczne, jak i współ-
czesne. W  gronie autorów znajdzie-
my m.in. Joannę Papuzińską, Wandę 
Chotomską, Czesława Janczarskiego 
czy Hannę Januszewską. W  publikacji 
obecni są również Liliana Bardijewska, 
Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, 
Małgorzata Strzałkowska, Adam Ba-
hdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frą-
czek, Joanna Kulmowa, Marcin Bryk-
czyński, Jan Twardowski i  Grzegorz 
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne 
są perspektywy spoglądania na świat 
– nieogarniony, a przy tym pociągają-
cy i pobudzający dziecięcą ciekawość. 

Całość została wzbogacona znakomi-
tymi ilustracjami artysty Józefa Wilko-
nia. W wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice i  opiekunowie – przy-
gotowana dla nich broszura informa-
cyjna „Książką połączeni, czyli przed-
szkolak idzie do biblioteki” przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwo-
ju ich dziecka oraz o korzyściach wy-
nikających z częstego odwiedzania bi-
blioteki. – dodaje Pani Joanna Kołtun. 

Dzieci otrzymają także Kartę Ma-
łego Czytelnika. Podczas wizyty w bi-
bliotece Mały Czytelnik dostanie na-
klejkę, a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplo-
mem, potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania. 

Dzieci, które wzięły udział 
w  ubiegłorocznym projekcie nie 
otrzymują w  tym roku wyprawek, 
ale mogą otrzymać karty do zbiera-
nia naklejek. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Szczegóły kampanii na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl 

 Jest takie muzeum... Jest takie muzeum...

Książka dla PrzedszkolakaKsiążka dla Przedszkolaka Terytorium ze słówTerytorium ze słów

„Oikoumene” Roberta Gmiterka jest pereł-
ką misternie utkaną z  delikatnej nitki słów. 
W  mojej domowej kolekcji będzie książką 
szczególną. Mam kilka takich książek.

Robert Gmiterek - poeta i fotografik jest 
wnikliwym Kronikarzem „zatraconego cza-
su”. Rok temu zadebiutował tomikiem „Sen 
na Kniaziach”. W 2020 przyniósł nam świat za-
ludniony, piękny i smutny jednocześnie. „Tyl-
ko smutek jest piękny” to opowieść o Mieczy-
sławie Koszu. „Oikoumene” to autorski prze-
wodnik po „nieczasie”. 

Pierwszy raz spotkałem Roberta na Knia-
ziach, u stóp świątyni, w chmurze komarów, 
gąszczu pokrzyw. W  ciszy skamieniałego 
cmentarza. Drugi raz podczas Festiwalu Arts 
of Narol w Centrum Koncertowo- Wystawien-
niczym w  Narolu w  dobrym towarzystwie 
słów, obrazów i dźwięków. 

Miniatury poetyckie Gmiterka wiodą nas 
na pogranicze słów i obrazów. Podążanie za 
poetą to „zaglądanie pod podszewkę rzeczy-
wistości”. Poznani tam ludzie, choć od dawna 
ich nie ma, stają obok nas i opowiadają nam 
swoje historie. Terytoria, na które wprowa-
dza nas Autor zdają się być nasze od zawsze. 

Drogi, którymi nas wiedzie znane są coraz 
liczniejszym, ale nawet jeśli prowadzą w „al-
bumowe” miejsca, to dzięki wyjątkowej wraż-
liwości ukazują nam niewidzialne dla oka…   

Myślę, że nie przypadkiem wydawcą To-
miku jest Czuły Barbarzyńca. Wszyscyśmy 
Barbarzyńcami, ale część zachowała tę czu-
łość. Wrażliwość pozwala nam widzieć wię-
cej, chodzić wolniej, zszywać z  drobnych 
skrawków nową (może lepszą) rzeczywi-
stość. W czasach, kiedy świat nam się strasz-
nie szybko pruje, tacy precyzyjni krawcy są 
nam bardzo potrzebni. Polecam!

Z  Tomikiem można iść po święty Graal 
na Leliszkę, ale można zacząć od Nowosiółek. 
Do Zamościa wejść przez Bramę Lwowską... 
Autor skłania nas ku wędrówce i nuci własną 
Balladę o drodze. Znajdźmy czas by podążać. 

Piotr Piela



SPRZEDAM
DDziałka budowlana 0,77 ha w Ła-

buniach ul.Lipowa prąd, woda, gaz. 
Tel. 795 949 510

Działka z budynkami. 
 Tel. 602 362 609

Sprzedam łąkę 0,69 ha. (0,58 przel.) 
w Jarosławcu. Tel. 786 012 542

Mieszkanie 2 pokoje, ul. Peowiaków. 
Tel. 504 705 141

Dom w Łabuniach z budynkami go-
spodarczymi i 1,6 ha pola. Tel. 510 

712 119

3 działki rolno-budowlane o pow. 
0,31ha  0,21ha i 0,02 ha z dom-

kiem 30m2 ogrodzona płotem. Tel. 
515 796 951

Działkę Zamość- ul. Starowiejska. Tel. 
914 831 147

Dom mieszkalny, 3 kondygnacje, 
wszystkie media z działką 20 ar na 

Roztoczu. Tel. 504 569 363

Mieszkanie M2.  
Tel. 600 790 097

Mieszkanie Zamość-osiedle Lege Ar-
tis 53,2 m2. Tel. 502 147 886

Działka rolna 4 ha, 10 km od Zamo-
ścia. Tel. 786 012 542

Działka uzbrojona do zabudowy 0,80 
ha, Zubowice. Tel. 501 220 199

Siedlisko 30 arów +budynek go-
spodarczy, Kol. Sitaniec. Tel. 84 61-

669-62

Sprzedam 1 ha łąki, Horyszów Polski. 
Tel. 84 62 732 40

Działka budowlana 10,5 ar w Zamo-
ściu, ul. Partyzantów (2-ga linia za-

budowy). Tel. 602 802 212

Sprzedam działkę, Zamość, ul. Staro-
wiejska. Tel. 914 831 147

Sprzedam kawalerkę, Zamość. Tel. 
782 256 537

Sprzedam siedlisko z budynkami 0,60 
ha, siedlisko z budynkami 0,50 ha, 

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

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolo-
wa w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 

508 414 501

Pole o pow. 2,39 ha, Ministrowka, gm. 
Miączyn. Tel. 797 457 512

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

Sprzedam działkę budowlaną 22 ary, 
ul Włościaska. Tel. 514 509 091

Sprzedam pole orne – 82 ary (III klasa 
bonit.) w Rozłopach, cena wolnoryn-

kowa. Tel. 693 531 174

Sprzedam garaż na Szopinku – Hru-
bieszowska. Tel. 602 375 751

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

874 307

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Pło-

skie. Tel. 607 934 520

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 pię-
trze bezczynszowe umeblowane na 

nowym osiedlu. Tel. 881 600 406

1 ha, Horyszów Polski. Tel. 84 62 
732 40

Działka 22 ary Chomęciska Małe. 
Wszystkie media. Wydane warunki 

zabudowy. 60000 zł. Tel. 531362025

Dom, stodoła, obora, działka 1,68 ha. 
Anielpol 22, 22-310 Krasiczyn. Tel. 

511 797 664

Garaż z kanałem, ul. 1 - maja, 18 m². 
Tel. 792 516 055

Mieszkanie 54m² w Zamościu, parter, 
ul. Peowiaków. Tel. 608 381 574

Siedlisko 21 arów, 1,5 ha pola w gm. 
Tarnawatka oraz las 0,75 ha w gm. 

Krasnobród. Tel. 696 815 510 

Działka 700 m², bud. Centrum Zamo-
ścia, uzbrojona. Tel. 509 945 093

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 

664 334 746

Działka bud. 20 arów, Wólka Panień-
ska. Tel. 502 226 573

Sprzedam parter domu, Zamość, ul. 
Waryńskiego, 210 tys. zł. Tel. 604 

333 646

Domek letni góralski na ogrodzo-
nej działce w Krasnobrodzie. tel. 

602 189 760

Dom z budynkami gospodarczymi. 
Tel. 662 547 449

Działkę rolną o pow. 3 ha, położo-
na przy asfaltowej drodze gmin-

nej w miejscowości Płoskie. Tel. 504 
562 058

Do sprzedania: Działka w Sitaniec Bło-
nie 435 z dwoma domami jeden 

z nich zamieszkalny, drugi w stanie su-
rowym oraz z czterema oddzielnymi 
działkami o łącznej powierzchni 4,31 
ha. Kontakt: annakiszczak3@gmail.com

KUPIĘ
Kupię mieszkanie 3-4 pokojowe do re-

montu na os. Zamoyskiego/Wyszyń-
skiego. Tel. 508 659 725 

Mieszkanie kupię do 50m2 na 
Orzeszkowej lub Peowiaków może 

być do remontu. Tel. 668 897 228 

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w okolicach Wyszyńskiego 

w Zamościu. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie 3 pokojowe powy-
żej 60m2 w Zamościu w okolicach ul 

Wyszyńskiego. Tel. 782 324 831

Kupię mieszkanie w Zamościu. Jeden 
lub dwa pokoje. tel. 516 877 739

Kupię pole w Gminie Zamość. Tel. 602 
463 784

Kupię domek wraz z działką do za-
mieszkania w Zamościu lub okolicy, 

cena do 80 tys., ewentualnie mieszka-
nie. Tel. 739 409 674

Kupię siedlisko, działkę, pole na Roz-
toczu. Tel. 601 206 529

Mieszkanie w okolicach ul. Orzesz-
kowej w Zamościu (do 40 m²). Tel. 

501 055 957

Sprzedam pole 0,78 ha i łąkę 0,65 ha 
w Wychodach. tel. 784 646 234

Działkę bud. Do 100 arów w okolicy 
Zamościa. Tel. 513 375 540

WYNAJMĘ 
Do wynajęcia od 1 X 2020 ładna ume-

blowana kawalerka przy ul. Orzesz-
kowej, cena najmu – 1100 (do nego-
cjacji) +media, czynsz płaci właściciel, 
wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 602 
802 212

Do wynajmu mieszkanie M3 w blo-
ku 2 piętro od października 20. Tel. 

609 204 222

Do wynajmu stancja dla uczennic 
w Zamościu przy ul. Kilińskiego. Tel. 

662 475 848 

Wynajmę M3.  
Tel. 514 933 974

Lokal na działalność gospodarczą, 
50 mkw, Zamość, Wiszyńskiego. Tel. 

608 646 753

Stancja dla pracujących w Zamościu. 
Tel. 733 852 208

Garaż przy Sikorskiego. Tel. 533 
556 556

Wynajmę lokal 50m2, świetna loka-
lizacja, przy ul. Hrubieszowskiej, 

obok Hop Stop. Tel. 697 062 609

Zamość. Do wynajmu kawalerka 
33m2, Peowiaków, umeblowana. Tel. 

84 627 52 78

Do wynajmu domek z działką 30 ar. 
Centralne, woda, gaz. 16 km od Za-

mościa. Tel. 501 014 692 

Wynajmę tanio zadbaną, umeblo-
waną kawalerkę 30m2, ul. Orzesz-

kowej (blok 4-pietrowy). Tel. 602 
802 212

Kawalerka umeblowana - 3 piętro, 
31 mkw. Zamość, ul. Kiepury - obok 

ZUS, tel. 600 265 531 (po 15:30)

Stancja dla uczennic. 
 Tel. 510 518 559

Do wynajęcia 1 pokój + kuchnia + ła-
zienka, 30m2. Stancja lub dla osoby 

samotnej. Tel. 533 939 303

ZAMIENIĘ
KMieszkanie 45m2, I p. ul. Orzesz-

kowej, po remoncie, 3 pok. Zamie-
nię na większe 55-65 m2 w okolicach 
ul. Orzeszkowej. Tel. 508 874 307 lub 
506 571 438

Zamienię mieszkanie 45m2 piętro 1, 
ulica Orzeszkowej, po remoncie na 

większe od 50-67m2 najlepiej po re-
moncie, Tel. 508 87 43 07

Zamienię 26m -parter na podobne 
z balkonem - 1 p. lub parter Plan-

ty, Ciepła, Orzeszkowa tel. 515 787 262 
Zamienię mieszkanie czynszowe w Za-
mościu, 46 m² na podobne. Tel. 501 
617 630

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

www.absolutio.pl. 

KUPIĘ MIESZKANIE W ZAMOŚCIU MOŻE BYĆ DO REMONTU
PŁACĘ GOTÓWKĄ

TELEFON: 661 793 930

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!

• Dom w  Świdnikach, działka 
0,3ha, cena 115 tys. zl

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Pe-
owiaków parter, cena 235 tys. 
zł.

• Mieszkanie  M4 Zamość ul. 
Oboźna parter, cena 285 tys. zł.

• Działka budowlana w  Adamo-
wie 0,10 ha, cena 72 tys. zl.

• Lokal mieszkalny Zamość ul. 
Sienkiewicza 79 m2 cena 250 
tys. zł.

• Mieszkanie  M3 Zamość ul. Ki-

lińskiego parter, cena 249 tys. zł.
• Mieszkanie  M4 Zamość ul. 

Młyńska piętro 2/4, cena 395 
tys. zł.

• Zadbany dom w Krasnobrodzie, 
działka 0,10ha, cena 390 tys. zł.

• Mieszkanie  M5 Zamość ul. Po-
lna piętro 2/4, cena 350 tys. zł.

• Mieszkanie M4 Zamość ul. Si-
korskiego, parter, cena 285 tys. 
zł

• Nowy dom w  Krasnobrodzie 
działka 0,07ha, cena 350 tys.zł.

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

NIERUCHOMOśCI

Układanie 
kostki brukowej  

oraz 
docieplenia  
budynków  

tel. 690 400 599

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

REKLAMA 
 DZIĘKI TEJ REKLAMIE CZYTASZ NAS BEZPŁATNIE

mailto:annakiszczak3@gmail.com
http://www.absolutio.pl/


 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:

DOM
OPIEKI

Wolne miejsca

 667 513 777

Pług 4-skibowy, używany, c. 1500 zł. 
Tel. 505 338 130

Agregat ścierniskowy, szer. 1.8, rok 
budowy 2019, c. 5000 zł. Tel. 505 

338 130

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. 
Tel. 511 758 898

Części do samochodu Kamaz, nowe 
i używane. Tel. 602 180 912

Opony zimowe 225x45x17, cena 
100 zł/ komplet. Tel. 530 486 525

Opel Astra 1999 r., DTL, 1700, c. 
2700 zł. Tel. 579 077 696 

Sprzedam Volvo S40, 1.6 D, 2005 r. 
Tel. 606 997 841

Dacia Sandero 2014 rok, przebieg 
35 tysięcy km, cena 14 tys zł. Tel. 

604 333 646

Zamienię przyczepkę ,,BRUNUS’’ au-
stria za wóz platformę. Przyczep-

ka mocna bez dokumentów. Urzą-
dzenie do załadunku bel słomy. Tel. 
515 796 951

Motocykl Suzuki SV 650N, rok 
2002, CE na 5700zł, przebieg 

44tys. Tel. 500 582 289

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

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

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

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

Betoniarka czerwona-200 l. Tel. 515 
796 951

Urządzenie do załadunku bel słomy 
lub siana. Tel. 515 796 951

Prasa kostka. Tel. 61 669 62

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

Rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 61 
669 62

Przetrząsarka taśmowa. Tel. 61 
669 62

Romet (Komar 3), rok 1988, zareje-
strowany, sprawny technicznie. Tel. 

660 358 211

Sprzedam motocykl Panomia 250, 
1965 r., z papierami, jeden właści-

ciel. Tel. 660 358 211

Przyczepka lekka (sam), zarejestro-
wana, sprawna technicznie. Tel. 

660 358 211

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE

Szukam pracy - układanie płytek, malowa-
nie. Tel. 697 623 251

Mam 65 lat. Poszukuję pracy w charakte-
rze opiekunki. Tel. 515 954 612

Zaopiekuję się osobą samotną, chodzącą, 
w swoim domu. Tel. 501 014 692

Szukam pracy jako sprzątaczka lub opie-
kunka do dzieci. Tel. 603 266 832

Pomoc w gospodarstwie rolnym, przy re-
moncie, w  ogrodzie i  innych. Tel. 574 

235 637

PRACA

SPRZEDAM
Sprzedam ziemniaki odmiana Vineta, 

okolice Zamościa. Tel. 501 958 347

Mało używane łóżko ortopedyczne. 
Tel. 512 764 363

Nowy laptop Asus E402Y, ekran 14, 
RAM 4GB, dysk 64 GB, 2 lata gwa-

rancji. Tel. 797 526 409

Stół drewniany i 4 krzesła, drewno na 
opał. Tel. 519 448 338

Mały kompresor na siłę+ przedłu-
żacz+ pistolet do malowania, 150 

zł całość. Tel. 516 898 477

Kinkiet mosiężny 150 zł. Tel. 516 898 
477

Czyste kasety audio 50 szt. Po 1zł/szt. 
I kasety wideo 50 szt po 1,50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

Nowe spodnie skórzane, czarne, r. 176 
cmx80 cm. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne pełne i  oszklone, 
nieużywane, szer. 74 cm 50 zł/szt. 

Tel. 516 898 477

Nokia 230 z klawiaturą, aparat przed-
ni i tylny, internet dual sim, 150 zł - 

do negocjacji. Tel. 505 635 746

Tanio sprzedam telewizor Sony 29 
cali. Tel. 791 385 008

Solidna brama używana, szer. 370 cm, 
wys. 150 cm, bez słupków z  furtką, 

Krasnobród. Tel. 574 235 637

Pralka ,,Frania”, cena 120 zł, łóżko po-
lowe rozkładane cena 40 zł. Tel. 84/ 

6 380 586

Wózek ogrodowy 2 koła większy. Tel. 
602 362 609

Zestaw podtynkowy ,,Grohe” sedes 
cena razem 250 zł, bagażnik samo-

chodowy-300 zł, huśtawka metalowa-
-100zł, kuchenka gazowa 150 zł, pralka 

100zł. Tel. 84 63 85 908

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

Rower damski, rama aluminiowa, 
koła 24”. Tel. 500 529 023 

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

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

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

Waga uchylna, kasa fiskalna, słu-
chawki do uszu 300 zł, mate-

rac przeciwodleżynowy 80 zł. Tel. 501 
014 692

Sprzedam dwa foteliki samochodo-
we w bardzo dobrym stanie. Tel. 505 

084 635

Meble zielone retro BRW, szfa, ko-
moda, witryna, ława, rtv, 790 zł. 

Tel. 796 713 062

Kanapa w bardzo dobrym stanie, 200 
zł. Tel. 697 623 25

Stojak z wiertarką Celma, wilk gastro-
nomiczny 32. Tel. 519 164 058

Wiertarka Celma aluminiowa (zielo-
na). Tel. 519 164 058

Komplety masarskie 22-32, nadzie-
warka 12kg . Tel. 519 164 058 

Piec gazowy ,,Bednarz”- tanio, ogrze-
wacz wody ,,Junkers”,Oczyszczarka 

płaszczyznowa (m. Stolarska), 1-rury 
OC (od ½ cal –1,5 cal), 2-rura osłonowa 
średnica 245mm, Koksik 220 kg, 2-kon-
strukcje metalowe (fabryczna) do pi-
larki, blacha trapezowa ok 32mb (dł.
ok 2m), Blacha modułowa (0,5x0,7m)-
-60szt,rowery gazela damka, męski 
oraz szosowy (wyścigówka). Tel. 721 
519 896

Lornetkę Rosyjską Tento Tento 7x50, 
stan bardzo dobry. Tel. 503 958 435

Sprzedam młode kury nioski, cena 25 
zł/ szt., kontakt po 20.00. Tel. 84 62 

797 03

Cyrkulatka, wózek gospodarczy do ro-
weru, kufer, butla turystyczna, kabel 

siłowy, łóżko drewniane, okna drewnia-
ne z demontażu. Tel. 507 639 018

Radioodtwarzacz samochodowy na 
kasety, plus 4 głośniki w  tym dwie 

kolumny całość 110 zł. Tel. 516 898 477

Klinkiet mosiężny stylowy na dwie ża-
rówki-świece 150 zł. Tel. 516 898 477

Magnetowid stereo sony 100 zł, ka-
sety wideo czyste mało używane 

50 szt, kasety magnotofonowe 50 szt 
po 1zł/szt. Tel. 516 898 477

Kompresor na siłę mały, używany, pi-
stolet do malowania, przedłużacz 

150 zł całość, towotnice 2 szt, 30zł/szt. 
Tel. 516 898 477

Spodnie skórzane czarne rozmiar 
176x80cm, nogawki z  jednoli-

tych kawałków skóry. Skóra naturalna. 
Nowe 120 zł. Tel. 516 898 477

Drzwi wewnętrzne białe nieużywane 
szer. 75 cm pełne i oszklone po 40 zł/

szt. Tel. 516 898 477

Beczki stalowe 200 litrów 3 szt, pral-
ka Frania i  wirówka do pralki, ro-

wer damka stan dobry tanio. Tel. 602 
180 912

Rowery górskie do jazdy, w bardzo do-
brym stanie, cena 100 zł/szt. Do ne-

gocjacji. Tel. 530 486 525

Wóz konny, drewniany w  dobrym 
stanie, c. 600 zł do uzgodnienia. 

Tel. 530 486 525

Motocykl, quad, poj. 125, stan bdb. 
Tel. 530 486 525

Wózek do ciągnika. Tel. 530 486 525

Alternator do Bizona 24V. Tel. 
530 486 525

Rozdzielacz do ciągnika, 150 zł. Tel. 
Tel. 530 486 525

Silnik 1kW – 150 zł, silnik 22 kW – 
200 zł. Tel. 530 486 525

ZWIERZĘTA
Sprzedam króliki hodowlane. Tel. 

792 184 243

Sprzedam budę z przedsionkiem na 
dużego psa. Tel. 600 443 398

Oddam w dobre ręce 4 miesięczne-
go burego kocurka, okolice 

Zamościa. Tel. 661 424 003

Oddam w  dobre ręce 1 miesięczne 
czarne kocięta, okolice Zamościa. 

Tel. 661 424 003

KUPIĘ
KKupię ok. 280 szt. pustaków żużlo-

wych. Tel. 662 475 848

Płyty winylowe.  
Tel. 607 187 807

Drzwi zewnętrzne używane w  do-
brym stanie 80 cm, prawe. Tel. 668 

023 453

Odznaczenie PCK, kryształowe serce. 
Tel. 512 276 720

Szable, bagnety, odznaczenia, mone-
ty, srebra. Tel. 512  276 720

Narożnik, cena 185 zł. Tel. 579 077 
696

Kupię dwa fotele, krzesła z podłokiet-
nikami. Tel. 609 510 301

INNE
Oddam kanapę bardzo dobry 

stan, wersalkę jednoosobową. 
Tel. 604 657 091

Potrzebuję mebli kuchennych, 
używanych. Za darmo lub za 

symboliczną opłatę. Tel. 84 538 
95 22

Różne

KUPIĘ  
ORZECHY 
WŁOSKIE 
  

505 545 928

Komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej 

(służyłem w czerwonych be-
retach), lat 52, zwiążę się na 
stałe z kobietą, która miesz-
ka na wsi, z dala od cywiliza-
cji. Tel. 507 530 822

Kawaler 55 lat szuka pani 
do lat 65, stały związek. 

Tel. 514 712 365

TOWARZYSKIE

Profesjonalna oprawa muzyczna imprez  
z elementami muzyki na żywo 

 
TALIZMAN+34 

 662 355 243
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Rozwiązanie krzyżówki 
wraz z wyciętym kuponem 

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

Nowy Kurier Zamojski, 
skrytka pocztowa 206,  

22-400 Zamość,  

Atrakcyjną nagrodę książkową za 
rozwiązanie krzyżówki #39: „Lira Ne-
rona była kamertonem”, ufundowa-

ła „Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się 
przy ulicy Solnej 3 w Zamościu. Upominek 
otrzyma Pan Tomasz Jakubowski. Gratu-
lujemy, książkę można odebrać w Redakcji 
- Staszica 35.

Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski

Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
skrytka pocztowa 206 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Staszica 35

reklama@kurierzamojski.pl 
 730 210 777 

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa
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