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Cleo na jarmarkuCleo na jarmarku

Książki „rządzą” na WodnymKsiążki „rządzą” na Wodnym

odLOTTowy pomysł na remont łazienkiodLOTTowy pomysł na remont łazienki

10- 17 czerwca 2022r.: Przegląd 
Nowego Kina Francuskiego - naj-
lepsze filmy francuskie ostatnich 
lat. Kino Stylowy Zamość, ul. Od-
rodzenia 9.

15 czerwca 2022r. (środa), 
godz. 16.00: otwarcie wystawy 
fotografii Oliwii Cieniuch pt. „Ma-
gia Krajobrazu”. Galeria „Pozy-
tyw”, Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Kamienna 20.

15 czerwca 2022r. (środa), 
godz. 17.00: Japonia - kulturowa 
i kulinarna podróż z mamą. Spo-
tkanie z cyklu „Palcem po mapie”. 
Zamojski Dom kultury, ul. Party-
zantów 13. Wstęp wolny.

16 - 19 czerwca 2022r.: Ogólno-
polski Przegląd Sygnalistów My-
śliwskich.

19 czerwca 2022r. (niedziela) 
godz. 20.00: Noc Świętojańska 
w  Parku miejskim. W  programie: 
plecenie wianków, odprawienie 
obrzędu kupalnego, rzucanie wian-
ków do wody, ognisko i potańców-
ka. Park Miejski w Zamościu.

21-24 czerwca 2022r. (wtorek- 
piątek): „Książka – odkryj wię-
cej!” XII Zamojski Festiwal Książki. 
Rynek Wodny.

25 czerwca – 10 lipca 2022r.: 47. 
Zamojskie Lato Teatralne. Festi-
wal teatralny z Buławą Hetmańs-
ką – nagrodą publiczności.

11-18 lipca 2022r.: XIX Między-
narodowy Festiwal Zespołów 
Folklorystycznych „EUROFOLK”. 
Koncerty zespołów folklory-
stycznych polskich i  zagranicz-
nych, warsztaty taneczne, zaba-
wy folkowe, happeningi tanecz-
ne dla dorosłych i  dzieci oraz 
kiermasz sztuki ludowej. Rynek 
Wielki.

26-27 lipca i 2-3 sierpnia 2022r.: 
Wędrująca Estrada – postaw na 
rodzinę.

Cykl imprez plenerowych na za-
mojskich osiedlach, organizo-
wany przez Zamojski Dom Kul-
tury we współpracy z zarządami 
osiedli.

Kalendarz  najbliższych Kalendarz  najbliższych 
 wydarzeń  wydarzeń   w Zamościuw Zamościu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Zamościu,  jako jedna z 18 or-

ganizacji w całej Polsce bierze udział w ak-
cji Odlottowa Jazda 2022. Stowarzyszenie 
ma szansę zdobyć  25 tys. zł na remont ła-
zienek.  Pomóc może każdy, kto jeździ na 
rowerze i zaloguje się do specjalnej aplika-
cji. Akcja trwa od 10 czerwca do 31 sierpnia.

Program „odLOTTOwa jazda” to autor-
ski program Fundacji LOTTO im. Haliny Kono-
packiej. Ideą akcji jest promowanie aktywno-
ści fizycznej i zaangażowania społecznego 
poprzez umożliwienie uczestnikom włącza-
nia się do akcji i wyjeżdżania kilometrów na 
rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwa-
lifikowanej do konkursu. Zakwalifikowane or-
ganizacje zachęcają swoich sympatyków do 
zbierania kilometrów na ich rzecz. Uczestni-

cy decydują, jaki projekt chcą 
wesprzeć kilometrami pod-
czas jazdy na rowerze, wska-
zując odpowiednią organiza-
cję w aplikacji. Uczestnik mo-
że wybrać tylko jedną organi-
zację podczas trwania całego konkursu. Zwy-
ciężają projekty, które zbiorą na swoim kon-
cie najwięcej kilometrów.

PSONI Koło w Zamościu jako jedna z 18 
organizacji w całej Polsce  zakwalifikowała 
się do II etapu programu “odLOTTOwa jaz-
da”, tym samym zdobywając szansę na zwy-
cięstwo.  Wygraną - 25 tys. zł Stowarzysze-
nie zamierza przeznaczyć na remont dwóch 
łazienek w placówce. Zachęcamy wszyst-
kich  chętnych rowerzystów o dobrych ser-
cach do przyłączenia się do akcji. Szczegó-
ły na: www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/ 

Popularna  piosenkarka Cleo będzie gwiaz-
dą tegorocznego Jarmarku Św. Kiliana 
w Skierbieszowie. Trzydniowa impreza wy-

startuje w  piątek, 8 lipca i  potrwa do niedzieli, 
10 lipca.

Jarmark Św. Kiliana w  Skierbieszowie jest jed-
ną z większych imprez folklorystycznych na terenie 
Województwa Lubelskiego. W Jarmarku udział biorą 
twórcy ludowi oraz sprzedawcy z najodleglejszych 
zakątków województwa lubelskiego, a dzięki zróżni-
cowanemu programowi artystycznemu na czas Jar-
marku miejscowość licznie odwiedzają mieszkańcy 
nie tylko powiatu zamojskiego, ale również powia-
tów sąsiadujących. Organizatorzy Jarmarku: Gmina 
Skierbieszów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skier-
bieszowie, dokładają starań, by program corocz-
nego wydarzenia był bogaty i przyciągał turystów. 
W  poprzednich latach na skierbieszowskiej sce-
nie wystąpiły m.in. takie sławy jak: Doda, Zbigniew 
Wodecki, zespoły TSA, Feel, Łzy, Video, Kombi.

Jarmark św. Kiliana w  tym roku będzie trwał 3 
dni, odbędzie się on w dniach 08- 09-10 lipca 2022, 
na scenie zagoszczą między innymi Cleo, zespół Fu-
ture Folk oraz Top One.

Nowy Kurier Zamojski będzie patronem me-
dialnym wydarzenia. Szczegółowy program poda-
my niebawem

Wydarzenia związane z  tegorocz-
ną – 12. edycją Zamojskiego Fe-
stiwalu Książki rozpoczną się 21 

i potrwają do 25 czerwca. Większość z nich 
odbywać się będzie na zamojskim Rynku 
Wodnym. 

W  ramach Festiwalu zaplanowano spo-
tkania z autorami książek, warsztaty, czytanie 
performatywne powieści Stefana Dardy, pa-
nel dyskusyjny o  wydawnictwach regional-
nych, przedstawienie oraz prezentację mu-
zyczno-taneczną dla dzieci. Udział w  Festi-
walu zapowiedzieli: Ałbena Grabowska – po-
wieściopisarka, autorka zekranizowanej sagi 
„Stulecie Winnych”, Aleksandra Jonasz – pi-
sarka młodego pokolenia, autorka krymina-
łu „Obudź mnie zanim umrę”, Justyna Bedna-
rek – autorka książek dla dzieci. Podczas Ga-
li festiwalowej uhonorowani zostaną najak-
tywniejsi czytelnicy oraz osoby i  instytucje 
współpracujące z  Biblioteką, a  z  koncertem 
wystąpi bard Jan Ciesielski. Przez wszystkie 
dni od godz. 11.00 prowadzony będzie kier-
masz książki używanej. Książnica Zamojska 
im. S. K. Zamoyskiego zaprasza do udziału 
we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. 
Nie może Was tam zabraknąć!

Szczegółowy program:

I dzień: (wtorek) 21 czerwca 2022 r.

11.00 Drugie życie książki – kiermasz książ-
ki używanej
15.50 Otwarcie Festiwalu
16.00 Z historią w tle – spotkanie z AŁBENĄ 
GRABOWSKĄ, powieściopisarką, autorką sa-
gi „Stulecie Winnych”
17.15 Gala festiwalowa – uhonorowanie naj-

aktywniejszych czytelników oraz instytucji 
współpracujących z  Biblioteką, oprawa mu-
zyczna – JAN CIESIELSKI

II dzień: (środa) 22 czerwca 2022 r.

11.00 Drugie życie książki – kiermasz książ-
ki używanej
16.00 Jak napisać kryminał? – spotkanie 
z  ALEKSANDRĄ JONASZ, pisarką młodego 
pokolenia
17.15 Starzyzna – czytanie performatyw-
ne powieści Stefana Dardy wg scenariusza 
Marty Fortowskiej – Zamojskie Studio Te-
atralne, Fundacja Banina z  Warszawy, Teatr 
Syrena w Staszowie

III dzień: (czwartek) 23 czerwca 2022 r.

11.00 Drugie życie książki – kiermasz książ-
ki używanej
11.30 i  13.00 Skarpetki – zawsze na topie 
– spotkanie i warsztaty z JUSTYNĄ BEDNA-
REK, autorką książek dla dzieci
16.30 „Co okręt wiezie?” – przedstawienie 
Teatru Młodego Aktora (opiekun grupy Kry-
styna Różańska) oraz prezentacja muzycz-
no-taneczna wychowanków Młodzieżowego 
Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w  Za-
mościu

IV dzień: (piątek) 24 czerwca 2022 r.

7.30 – 18.00 Odwiedź nas w bibliotece!

V dzień: (sobota) 25 czerwca 2022 r.

11.00 Drugie życie książki – kiermasz książ-
ki używanej
12.00 - 17.00 II Giełda Książki Regionalnej
14.00 Dobrze nam się wydaje? – panel dys-
kusyjny o wydawnictwach regionalnych

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
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Stadion po nowemuStadion po nowemu
Zamojski Dom Kultury zapra-

sza na 47 Zamojskie Lato Te-
atralne, które odbędzie się na 

przełomie czerwca i lipca (25 czerw-
ca – 10 lipca 2022r.) na terenie Ze-
społu Staromiejskiego oraz na sce-
nie Zamojskiego Domu Kultury.

Zamojskie Lato Teatralne 
jest najstarszym plenerowym fe-
stiwalem teatralnym w  Polsce. 
31 lipca 1976 r. Jan Machulski z  Te-
atrem Ochoty wystawił na Rynku 
Wielkim w Zamościu „Romea i Julię”, 
wiekopomne dzieło Williama Szek-
spira. Przez kolejne dekady na te-
renie Zespołu Staromiejskiego pre-
zentowały się niemal wszystkie pol-
skie teatry zawodowe oraz wiele te-
atrów zagranicznych m.in. z Ukrainy, 
Litwy, Włoch, Słowacji, Czech, Ro-
sji. Od 1985 r. publiczność decydu-
je, który spektakl zasługuje na naj-
większe uznanie; faworyt większości 
otrzymuje Buławę Hetmańską. Pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem 
obejmują: Prezydent Miasta Zamość 
Andrzej Wnuk, Beata Ścibakówna, 
Jan Englert.

Podczas 47 edycji festiwalu zapre-
zentowanych zostanie 10 spektakli: 

Wesoła bajka o  smutnej królewnie   
Kijowski Teatr Uliczny Highlights, 25 
czerwca 2022 godz. 13.00 Rynek Wod-
ny  wstęp wolny

Przystanek Klaunada  Kijowski Teatr 
Uliczny Highlights i lwowski Teatr Vu-
ala, 25 czerwca 2022 godz. 21.30  Ry-
nek Wielki  wstęp wolny

Eurydyka   Teatr Biuro Podróży w Po-
znaniu, 26 czerwca 2022 godz. 21.30  
Rynek Wielki   wstęp wolny

Baśń o  leciutkiej królewnie     Te-
atr Itakzagramy   Fundacja „Szafa 
Kultury” w  Warszawie, 27 czerwca 
godz.18.00 scena plenerowa na Ryn-
ku Wielkim  bilet: 10 zł

Wstyd  Teatr Ludowy w Krakowie, 30 
czerwca 2022 godz.19.00 Zamojski 
Dom Kultury, bilet: do 15. 06 – 35 zł, 
od 16.06 – 50 zł

Oszuści     Och - Teatr w  Warszawie 
i  Beta Art, 1 lipca 2022 godz. 17.00 
i 20.00  Zamojski Dom Kultury, bilet: 
do 10. 06 – 35 zł, od 11.06 – 50 zł

Kongo  Grupa Idea Mia, 2 lipca 2022 
godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury, 
bilet:  do 20.06 – 25 zł, od 21.06 – 40 zł

EkoOpera     Teatr Pijana Sypialnia 
w Warszawie, 4 lipca 2022 godz. 21.30 
Rynek Wodny, bilet: 15 zł

Bóg mordu   Teatr Dramatyczny im. 
Aleksandra Węgierki w  Białymsto-
ku, 6 lipca 2022 godz. 19.00 Zamoj-
ski Dom Kultury, bilet: do 24.06 – 35 
zł, od 25.06 – 50 zł

Versalio Sodai   Klaipėda Castle The-
atre (Litwa), 10 lipca 2022 godz. 21.30 
Rynek Wielki, wstęp wolny

Karnet na spektakle: „Wstyd”, „Oszu-
ści”, „Kongo”, „EkoOpera”, „Bóg mor-
du” można nabyć do 15.06 – 120 zł, od 
16.06. 160 zł dostępny jest także w se-
kretariacie Zamojskiego Domu Kultu-
ry w godz. 7.30 – 15.15

Bilety dostępne są w  sekretariacie 
Zamojskiego Domu Kultury w godz. 
7.30 – 15.15, godzinę przed spekta-
klem   oraz na stronie Zamojskiego 
Lata Teatralnego w zakładce „bilety”.

47 Zamojskiemu Latu Teatralnemu 
towarzyszą:

Etiudy teatralne w  wykonaniu ama-
torów – entuzjastów teatru prezen-
towane przed spektaklami:

„Kongo”  2.06. (Wiktoria Kruk, reżyse-
ria: Hanna Piaseczna i Aurelia Luśnia)

„EkoOpera” 4.06 (Karolina Burdzy, 
Anna Harke, Kamil Kwarciany,   reży-
seria – Sławomir Narloch)

„Bóg mordu” 6.06 (Diana Maciąg, To-
masz Nadolski, Marta Słomianowska, 
Wojciech Sternik, reżyseria – Kamila 
Wróbel-Malec)

„Zanim nastało Zamojskie Lato Te-
atralne - o  gościnnych występach 
w Zamościu w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym”, wykład Barbary Mi-
chalczyk   - 26 czerwca godz. 20.00 
Patio Hotelu Zamojskiego

Organizatorem 47 Zamojskiego Lata 
Teatralnego jest  Zamojski Dom Kul-
tury.

W  ramach drugiej edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład, Miasto Zamość wraz 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamo-

ściu uzyskało dofinansowanie w  kwocie 32 mln 
złotych na modernizacje i  rozbudowę obiektów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w tym sta-
dionu lekkoatletyczno-piłkarskiego. Jak będzie 
wyglądał obiekt po metamorfozie? Zamojski OSiR 
przedstawił koncepcje architektoniczne nowego 
stadionu.

Zakres inwestycji, na którą Miasto Zamość otrzy-
mało 32 mln zł obejmuje prace wykonane na terenie 
OSiR w Zamościu przy ul. Królowej Jadwigi 8 w zakre-
sie budowy i  przebudowy areny sportowej, polega-
jące na wykonaniu nowego boiska i nowej areny lek-
koatletycznej oraz lekkoatletycznych urządzeń roz-
grzewkowych, tak aby stadion spełniał wymogi Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej dla boiska piłkarskiego II 
klasy rozgrywkowej. Arena będzie posiadała bieżnię 
8/8 torów, dwie dwuścieżkowe skocznie do skoków 
w dal, jedną dwustronną skocznię do skoku o tyczce, 
rów z wodą do biegu z przeszkodami, dwie skocznie 
do skoku wzwyż, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, 
rzutnię do rzutu dyskiem i młotem, dwie rzutnie do 
pchnięcia kulą, budowę trybun, wieży sędziowskiej, 
kas biletowych, urządzeń i  infrastruktury towarzy-
szącej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych, 
przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej. 

Przewidywana wartość całej inwestycji inwesty-
cji to 45 mln zł.

■
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Zamojski Dom Kultury zaprasza już 19 
czerwca na Noc Świętojańską w  Parku 
Miejskim, widowiskowy obrzęd sięgają-

cy tradycją do kultury słowiańskiej!

W  niedzielny wieczór 19 czerwca o  godz. 
20:00 zamościanie i  zamościanki spotkają się 
w Parku Miejskim, aby wziąć udział w odprawia-
nym obrzędzie, zapleść i rzucić wianki oraz po-
tańczyć do tradycyjnych ludowych melodii. Ka-
pela Batareja, rolą przewodnika zaangażuje za-
mojską młodzież, grupę teatralną Drobiazg 
oraz młodzieżową grupę ZPiT Zamojszczyzna 
do udziału w obrzędzie, który będzie wynikiem 
trzydniowej pracy warsztatowej.

W  tegorocznej edycji wydarzenia ZDK 
wzbogacił program o konkurs na najpiękniejszy 
wianek. Wystarczy jedynie pojawić się na No-
cy Świętojańskiej z  własnoręcznie zaplecionym 
wiankiem z żywych roślin do godz. 20:00 i zapre-
zentować go organizatorom. Komisja wybierze 
i nagrodzi trzy najpiękniejsze wianki, a nagroda-
mi będą:

1. Mini sesja z wiankiem w Parku Miejskim
2. Przejażdżka łodzią po stawie parkowym
3. Bilet na 47 Zamojskie Lato Teatralne

Regulamin konkursu dostępny na stronie Zamoj-
skiego Domu Kultury: www.zdk.zamosc.pl Książnica Zamojska im. S.K. 

Zamoyskiego zaprasza 
dzieci i  młodzież do udzia-

łu w projekcie „Czytam – mam tę 
moc!”

W programie znajdą się:

Wakacyjne, cykliczne zajęcia 
z  książką dla dzieci i  młodzieży. 
Spotkania będą odbywać się we 
wtorki w  godz.11.00 -12.00. Pod-
czas zajęć zaplanowane  są warsz-
taty plastyczne oraz zabawy edu-
kacyjne z wykorzystaniem książek, 
zestawu do kodowania, gier plan-
szowych i wielkoformatowych.

Warsztaty z cyberbezpieczeń-
stwa przeprowadzone przez po-
licjanta  Komendy Miejskiej Policji 
w Zamościu. 

• Warsztaty z  psycholo-
giem rozwijające umie-
jętności komunikacji 
i współpracy.

• Warsztaty z  dietetykiem 
na temat prawidłowych 
nawyków żywieniowych.

• Warsztaty biblioterapeu-
tyczne o znaczeniu uczuć 
i emocji w życiu młodego 
człowieka.

• Spotkanie z Karoliną Maj-
dan-Solecką - instruk-
torką tańca, choreograf-
ką i  autorką książek dla 
dzieci.

Projekt antyalkoholowy reali-
zowany jest przez Książnicę Zamoj-

ską już po raz czternasty. Ideą pro-
jektu „Czytam – mam tę moc!” jest 
pokazanie młodym ludziom war-
tości książki oraz czytania, a  tak-
że poszerzenie ich wiedzy na te-
mat zdrowego stylu życia, za-
równo w  aspekcie fizycznym, jak 
i  psychicznym. Zajęcia realizowa-
ne w  ramach tego zadania mają 
na celu kształtowanie właściwych 
postaw wśród dzieci i  młodzieży, 
zwłaszcza uzmysłowienie im, że 

życie pozbawione wszelkiego ro-
dzaju nałogów i  agresji, stanowi 
ogromną wartość społeczną. 

Projekt jest finansowany przez 
Miasto Zamość w ramach Miejskie-
go Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Szczegółowe informacje 
dotyczące organizowanych zajęć, 
można uzyskać w  Bibliotece dla 
Dzieci i Młodzieży oraz filiach.

Jak co roku, w maju strażacy z Jedno-
stek Ratowniczo - Gaśniczych z Zamościa 
i Szczebrzeszyna prowadzili akcję „Dni 

otwartych strażnic” polegającą na udostępnie-
niu strażnic oraz pojazdów dla przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawowych, tak by mo-
gły zapoznać się ze specyfiką służby, zwiedzić 
strażnice, poznać strażacki sprzęt. 

Strażacy prowadzący spotkania, oprócz ob-
jaśniania zasad działania i zakresu stosowania po-
siadanego sprzętu, odnosili się także do zasad za-
chowania się w przypadku wystąpienia różnego 
rodzaju zagrożeń. Główną atrakcją był symulowa-
ny wyjazd połączony ze zjazdem strażaków po ze-
ślizgu. Dzieci miały możliwość zajęcia miejsca w 

kabinie samochodu pożarniczego a także „poczu-
cia się” strażakiem podając prąd wody z samocho-
du pożarniczego pod nadzorem funkcjonariuszy. 

-Liczymy, że podjęte przez nas działania 
profilaktyczne, przyczyniają się bezpośred-
nio do podniesienia świadomości najmłod-
szych, a przekazane informacje zaowocują 
w przyszłości właściwymi postawami osób re-
agujących na zaistniałe zagrożenia. - mówi bryg. 
Andrzej Szozda, rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej PSP w Zamościu.

W „Dniach otwartych strażnic” udział wzię-
ło ponad 650 dzieci oraz ponad 50 opiekunów 
w ramach 17 wycieczek.

W  dniach 3-5 czerwca br. w  Szczecinie ro-
zegrały się Mistrzostwa WOT w  Biegu na 
Orientację. W kategorii drużynowej po raz 

kolejny najlepsza okazała się 2 Lubelska Brygada OT. 
Drugie miejsce na podium zajęli zawodnicy z 14 Za-
chodniopomorskiej Brygady OT, a trzecie 7 Pomor-
ska Brygada OT.

Po trzech dniach sportowej rywalizacji, w niedzie-
lę u  stóp Wałów Chrobrego w  Szczecinie zwycięskie 
medale i puchary odebrali najlepsi zawodnicy i druży-
ny w  poszczególnych kategoriach. Pierwsze miejsce 
w  Mistrzostwach Wojsk Obrony Terytorialnej w  Bie-
gach na Orientację drużynowo zdobyła kolejny raz 
z rzędu reprezentacja 2 Lubelskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej. Na drugim miejscu uplasowała się druży-
na gospodarzy – 14 Zachodniopomorska Brygada OT. 
Brązowy medal wywalczyła 7 Pomorska Brygada OT.

W  tegorocznych mistrzostwach wzięło udział 
w sumie 164 zawodników z 15 brygad WOT oraz Szkol-
nictwo Wojskowe WOT. Zawodnicy wystartowali 
w sześciu kategoriach zależnych od płci i wieku. Orga-
nizatorem zawodów był Wydział Wychowania Fizycz-
nego i  Sportu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorial-
nej oraz 14 Zachodniopomorska Brygada OT - wylicza 
por. Marta Gaborek Oficer Prasowy 2 Lubelska Bryga-
da Obrony Terytorialnej.

Biegi na orientację to połączenie sprawności ru-
chowej z umiejętnością posługiwania się mapą i kom-
pasem, a także prawidłowego odczytywania znaków 

kartograficznych. Zawodnicy, nie znając wcześniej 
trasy, muszą w  jak najkrótszym czasie pokonać wy-
znaczoną na mapie trasę meldując się w tzw. punk-
tach kontrolnych za pomocą chipa. Najlepsi zawod-
nicy zakończonych mistrzostw wezmą udział w  te-
gorocznych Mistrzostwach Wojska Polskiego w  Bie-
gu na Orientację.

Imprezy sportowe organizowane w  Wojskach 
Obrony Terytorialnej są doskonałą formą propagowa-
nia zdrowego stylu życia oraz inspiracją dla żołnierzy 
do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności 
fizycznej

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w  Zamościu zaprasza na 
uroczyste otwarcie wystawy fotogra-

fii  Oliwii Cieniuch pt. „Magia Krajobrazu”. Werni-
saż odbędzie się 15.06.2022r. o godz. 16.00 w Ga-
lerii „Pozytyw” (Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Ka-
mienna 20).

Pejzaż jest jedną z najstarszych i bardzo popu-
larnych dziedzin fotografii. Zajmują się nim liczni 
amatorzy, jak i wielcy artyści tacy jak: Ansel Adams 
czy Michael Kennna. Mimo takiej popularności do-
bra fotografia krajobrazowa wymaga umiejętno-
ści i poświęcenia, przez co niestety nie jest zbyt czę-
sto spotykana. Rozróżnia się liczne jej typy (miejski, 
górski, leśny, wiejski itp.), może ona spełniać róż-
ne funkcje: pokazywać piękno niezwykłych miejsc 
w  danym momencie, jak również dokumento-
wać otaczającą nas przestrzeń, która się zmie-
nia - czego przykładem jest twórczość m. in. Pawła 
Pierścińskiego. 

Fotografie Oliwii Cieniuch zaliczyć można do 
dziedziny tzw. „fotografii wrażliwej”. Emocje jakie to-
warzyszą Autorce w  procesie z  rejestracji, dostrzec 

możemy na jej pracach. Metafizyczna relacja twórcy 
z  otaczającym światem uwidacznia się w  obrazach 
i odsłania głębsze konteksty. Zobaczymy na nich po-
wtarzający się element drogi, wędrówki i  przejścia. 
Być może do miejsc tajemniczych i magicznych, czy 
na pewno zawsze szczęśliwych - tego nie wiemy. Dra-
mat rozgrywający się na fotografiach nie jest jedno-
znaczny. Kłębiące się chmury w zderzeniu z czystym 
niebem i unoszące się mgły budzą niepokój tego co 
odległe i nieodkryte. To raczej metafora walki żywio-
łów, potęgi świata i tajemnicy ludzkiego życia. Tutaj, 
wschodzącemu słońcu towarzyszą fotografie zapo-
wiadające koniec dnia.

Takie zestawienie rodzi pytania o  byt i  przemi-
janie. Ta swoistego rodzaju dwoistość prezentowa-
na w pracach opiera się często na kontraście. Uważ-
ny widz dostrzeże, że to nie są tylko ładne fotografie 
pełne symbolicznych odniesień, ale obrazy, w  któ-
rych refleksje nad dążeniami, marzeniami i pragnie-
niami określone są niewiadomą ich spełnienia – to 
z tego wynika ich magia i siła oddziaływania. Wysta-
wa towarzyszy oficjalnemu otwarciu GALERII POZY-
TYW (inauguracja miała miejsce w kwietniu 2022 r.)

Kurator wystawy: Andrzej Pogudz

Oliwia Cieniuch – ur. 11.09.2004 r. w  Zamościu. 
Maturzystka klasy lingwistycznej III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Za-
mościu. Przygodę z fotografią rozpoczęła w okresie 
szkoły podstawowej kiedy to, używając rodzinne-
go aparatu, zrobiła pierwsze zdjęcia. Na zajęcia fo-
tograficzne do Młodzieżowego Domu Kultury w Za-
mościu zaczęła uczęszczać w klasie szóstej. Uczest-
nictwo w zajęciach przełożyło się na pierwsze świa-
dome realizacje artystyczne takie, jak projekt grupo-
wy pt. „Mała książka kucharska”, czy udział w licznych 
konkursach fotograficznych. W kręgu jej zaintereso-
wań twórczych są portret, fotografia dokumentalna 
i pejzażowa. W przyszłości chce kontynuować pracę 
artystyczną, dokumentując m.in. odmienność kul-
turową świata. Planuje rozwijać swoje fotograficzne 
pasje poprzez kształcenie.

POZYTYW - Galeria Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Kornela Makuszyńskiego w  Zamościu po-
wstała w celu prezentacji i promocji twórczości mło-
dych artystów. Będą w  niej pokazywane wystawy 
wychowanków MDK, jak również dzieci i  młodzie-

ży spoza placówki. To tutaj będą odbywały się spo-
tkania autorskie i  warsztaty artystyczne rozwijają-
ce uzdolnienia i pasje. W planach inicjatorów nowe-
go miejsca wystawienniczego jest prezentacja foto-
grafii i  innych sztuk wizualnych, takich jak: rysunek, 
grafika, malarstwo. Taka działalność wzmocni ofer-
tę edukacji kulturalnej MDK, jak również będzie no-
wym i atrakcyjnym elementem uzupełniającym sze-
roko realizowane działania kulturalne w Zamościu - 
mieście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
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Alior Bank dla dzieci z UkrainyAlior Bank dla dzieci z Ukrainy

Spółka Alior Bank w  marcu 
2022r. przekazała lokal po 
dawnej placówce finansowej 

przy ul. Gminnej w  Zamościu (bu-
dynek Hotelu Jubilat) na potrze-
by utworzenia oddziału przygoto-
wawczego dla dzieci z Ukrainy.

Lokal o  łącznej powierzch-
ni 500m2 Alior Bank przekazał wła-
dzom samorządowym. Miasto Za-
mość w  ścisłej współpracy z  Zarzą-
dem Gospodarki Lokalowej w  Za-
mościu oraz Szkołą Podstawową nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza, dokonało 
gruntownej modernizacji pomiesz-
czeń po dawnej siedzibie oddziału 
banku.

10 czerwca odbyło się oficjalne 
otwarcie placówki oddziałów przy-
gotowawczych dla uczniów z  Ukra-
iny, które funkcjonują pod nadzorem 
merytorycznym Szkoły Podstawowej 
nr 2. Utworzono cztery oddziały na-
uczania: klasa I, łączona klasa II i III, łą-
czona klasa IV i VI oraz łączona klasa 
VII i VIII.

Pomieszczenia zostały wyremon-
towane od podstaw, przystosowane 
do potrzeb placówki oświatowej, wy-
posażone w nowe niezbędne sprzę-
ty, pomoce edukacyjne. Do dyspozy-
cji dzieci jest 10 sal lekcyjnych, pra-
cownia informatyczna, przytulna 
stołówka, kącik do odpoczynku, toa-
lety. Jak w prawdziwej szkole jest też 
gabinet dyrektora i pokój nauczyciel-
ski.

Dyrektor SP nr 2 Dominika Gil po-
witała licznie zgromadzonych gości, 
którzy przyczynili się do powstania 
miejsca bezpiecznego i  przyjazne-
go dzieciom z Ukrainy, które po wy-

buchu wojny w ich kraju, przyjechały 
z rodzinami do Polski i zatrzymały się 
w Zamościu.

Wśród gości znaleźli się: Monika 
Żur Dyrektor Delegatury w Zamościu 
Kuratorium Oświaty w  Lublinie, re-
prezentująca jednocześnie Wicepre-
miera, Ministra Aktywów Państwo-
wych Jacka Sasina i  Ministra Eduka-
cji Przemysława Czarnka; Aleksan-
der Kalisz reprezentujący Wojewodę 
Lubelskiego Lecha Sprawkę; Karoli-
na Fetraś Prezes Fundacji Alior Ban-
ku, Prezydent Miasta Zamość An-
drzej Wnuk; Beata Danisz Dyrektor 
Regionalny Alior Banku; Anna Czelej 
Dyrektor oddziału Alior Bank w  Za-
mościu; Magdalena Dołgan Dyrek-
tor Zarządu Gospodarki Lokalowej, 
Anna Czelej reprezentująca Agniesz-
kę Kowal dyrektora Wydziału Oświa-
ty UM Zamość, Piotr Błażewicz Prze-
wodniczący Rady Miasta Zamość; 
Leszek Tabiszewski przewodniczą-
cy Komisji Oświaty w Zamościu; Bar-
bara Presz reprezentująca Posłankę 
Monikę Pawłowską, a także dyrekto-
rzy zamojskich szkół: Maria Mołdoch 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, 
Alicja Dubel Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 7, Sebastian Plewa Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6, a także na-
uczyciele i  mamy uczniów oddziału 
przygotowawczego.

Dyrektor Dominika Gil w słowach 
powitania podziękowała wszystkim 
za przybycie, prezydentowi Andrze-
jowi Wnukowi za inicjatywę i wspar-
cie, sponsorom Alior Bankowi i  PZU 
za sfinansowanie inwestycji i ZGL-o-
wi za pomoc w realizacji inwestycji.

Dzieci przygotowały bardzo 
wzruszającą część artystyczną. Nie 

zabrakło hymnu polskiego i  ukraiń-
skiego. Ubrane na galowo uczenni-
ce i  uczniowie śpiewali ukraińskie 
piosenki, wyliczali, że być przyjacie-
lem to znaczy stać u boku tego, który 
stracił wszelką nadzieję; że nie moż-
na kupić przyjaźni człowieka związa-
nego z nami doświadczeniami życia.

Słowa polsko-ukraińskiej piosen-
ki: „Mamy czasy walki, próby i nadziei. 
Mamy czasy jakich dawnośmy nie mie-
li. Mamy czasy, które nawet się nie śni-
ły, ale nadal mamy siebie przecież Mi-
ły. A ja śpiewać będę tylko o wolności, 
a ja śpiewać będę tylko o radości, a ja 
śpewaac będę tylko o  nadziei….Każ-
de czasy kiedyś zmienią się na lepsze. 
Wiemy o tym, że nic nie trwa przecież 
wiecznie. Będzie kiedyś znów normal-
nie, będzie pięknie. Ja w to wierzę, te-
mu ufam wciąż niezmiennie” spowo-
dowały, że wiele osób na sali ukrad-
kiem wycierało łzy.

Dyrektor Monika Żur zwróciła się 
z podziękowaniem do dzieci za przy-
gotowany wzruszający montaż słow-
no-muzyczny. W  upominku przeka-
zała książkę. Odczytała także list oko-
licznościowy Ministra Edukacji Prze-
mysława Czarnka. „Cieszę się, że dzieci 
ukraińskich uchodźców, którzy schro-
nili się w  naszym kraju przed wojną, 
zyskują dziś nową przestrzeń do od-
budowania poczucia bezpieczeństwa 
i  doskonałe warunki do zdobywania 
wiedzy, lepszego poznawania naszego 
kraju oraz rozwijania własnych zainte-
resowań” - napisał minister.

Wojewoda Lubelski Lech Spraw-
ka w  liście napisanym na tę okolicz-
ność wyraził wdzięczność i  uznanie, 
że „sukces sprawnego wdrożenia ukra-
ińskich dzieci w polski system edukacji 
nie byłby możliwy, gdyby nie wysiłek 
takiego zespołu, jak kadra pracowni-
ków Szkoły Podstawowej nr 2”.

Karolina Fetraś  Prezes Fundacji 
Alior Banku dziękując za zaproszenie 
powiedziała:  „jest nam niezmiernie 
miło, że możemy tę małą cegiełkę do-
łożyć do budowania edukacji i wspar-
cia dla dzieci z Ukrainy”.

Alior Bank  od pierwszego dnia 
agresji Rosji na Ukrainę  bardzo in-

tensywnie wspiera projekty pomo-
cowe dla uchodźców, którzy znaleź-
li się w Polsce.

Uchodźcy mogą korzystać z  - 
przetłumaczonej na język ukraiński 
- strony internetowej i  aplikacji mo-
bilnej banku. Zarząd spółki wytypo-
wał ok. 10 nieruchomości w całej Pol-
sce, które mogą zostać przekształ-
cone na placówki szkolne i  wycho-
wawcze. Pierwszą z  nich jest obiekt 
w Zamościu. Natomiast w nowocze-
snym biurowcu Alior Banku, położo-
nym w  centrum Warszawy, wspól-
nie  z  Caritas Polska, otwarto naj-
większe w  Polsce Centrum Pomo-
cy Migrantom i Uchodźcom. Oferuje 
ono  wsparcie psychologiczne, kursy 
językowe i pomoc w zakresie pośred-
nictwa pracy. 

Prezydent Andrzej Wnuk podzię-
kował Alior Bankowi, za to, że jako 
pierwszy zadeklarował pomoc jesz-
cze w  momencie, kiedy miasto Za-
mość musiało zmierzyć się tysiącami 
Ukraińców potrzebujących wspar-
cia, kiedy miasto musiało przygoto-
wywać się na przyjęcie do szkół dzie-
ci z  Ukrainy. Szacowano wtedy, że 
potrzeby będą ogromne, jeżeli cho-

dzi o  miejsca w  szkołach. Obecnie, 
do szkół na terenie miasta Zamość 
uczęszcza około 200 dzieci z Ukrainy. 
Jednocześnie prezydent zwrócił się 
z apelem, aby zachęcać do tego, aby 
posyłać dzieci Ukraińskie do szkół 
w  mieście, ponieważ całkiem spora 
grupa rodziców nie zdecydowała się 
na wybór nauki w Polsce, wybierając 
naukę zdalną w szkołach ukraińskich. 
Prezydent podkreślił ważną rolę kon-
taktów społecznych, więzi z  rówie-
śnikami.

Miasto wspiera edukację dzie-
ci Ukraińskich w  Zamościu, ale tak-
że angażuje się np. w pomoc w wy-
posażeniu przedszkola w Żółkwi, któ-
ra jest dla nas miastem partnerskim. 
W Żółkwi, tuż za naszą granicą, utwo-
rzono przedszkole, pierwotnie dla 20 
dzieci, ale potrzeby są czterokrotnie 
większe i dlatego też Zamość wspól-
nie z Weimarem przeznaczy pół mi-
liona złotych na wyposażenie budyn-
ku przedszkola.

Po części oficjalnej wszyscy mogli 
obejrzeć sale lekcyjne, porozmawiać 
z  dziećmi, które z  uśmiechem opo-
wiadały o nauce w polskiej szkole.

Karolina Fetraś (Alior Bank), Dominika Gil (SP nr 2)



SPRZEDAM
Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-

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

Sprzedam nowy dom + działka 60a, Ja-
rosławiec. Tel. 506 107 350

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

snobród. Tel. 696 815 510

Sprzedam siedlisko 0,21ha w Majda-
nie Wielkim, pow. Krasnobród, 0,75 ha 

lasu, 1,5 ha pola. Tel. 696 815 510

Dom drewniany, 60m2, kryty blachą, 
okna plastikowe, CO, gaz, garaż. Dział-

ka 200m2, Zamość. Cena – 285 tys. Zł. Tel. 
665 295 934.

Mieszkanie 54m2, Infułacka w Zamo-
ściu. Tel. 501 748 964

Sprzedam lub zamienię mieszka-
nie 50m2. Tel. 535 244 848 lub 784 

688 722

Działka Ruskie Piaski 0,52 ary, cena 31 
tys. zł. Tel. 500 204 533

Sprzedam działkę rolną o pow. 2,52 
ha, położoną w miejscowości Zawa-

da, 1 km od drogi powiatowej, dobry do-
jazd, działka równa, bez wzniesie. Tel. 
603 882 650

Działka budowlana, budownictwo jed-
norodzinne z dopuszczeniem nieuciąż-

liwych usług, nr 5/12 o pow. 177/m2, Za-
mość, ul. Północna 14. Tel. 515 967 744

Grunt orny o powierzchni 0,73ha w 
Szewni Górnej - gmina Adamów. 

Grunt III i IV klasy. Tel. 507 670 415

Działka budowlana, ok. 7 ar, centrum 
Zamościa, uzbroj., garaż. Tel. 509 

945 093

Pole orne 0,82 ha, 3 kl. bonit. W Roz-
łopach, cena wolnorynkowa. Tel. 693 

531 174

Działka 0,20 ha w Sitańcu Kolonii, wy-
dane warunki zabudowy. Tel. 729 

926 754

Dom z zabudowaniami 35 ar, Wysokie 
192 koło Zamościa. Tel. 667 112 497

Działkę budowlaną 8ar, rekreacyjna 
80ar, w zarzeczu 67. Tel 608 074 175

Działkę 10 ar z domem mieszkalnym 
w Izbicy, przy ośrodku zdrowia. tel. 

579 860 368

Gospodarstwo 3ha współwłasność, Gra-
bowiec. Tel. 537 809 803

Działki leśne 0,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Działka budowlana, Zarzecze. Tel. 608 
074 175

Sprzedam siedlisko 0,60 ha + budynki 
za 75 % wartości, z powodu zdrowia i 

wieku. Tel. 84 639 55 39

Działki leśne 1,25 ha, Wólka Nieliska. Tel. 
511 621 165

Sprzedam posiadłość w Majdanie Wiel-
kim (gm. Krasnobród). Tel. 696 815 510

Działki budowlane w pięknej okolicy, 
gospodarstwo+ agroturystyczne za-

rzecze, graniczy z lasem, przepływa rzecz-
ka, 60 ar. Tel. 608 074 175

Dziełka rekreacyjno-leśna z przepływa-
jącą rzeczką, dwie działki po 20 arów. 

Tel. 608 074 175

Sprzedam siedlisko ponad 3 ha, budyn-
ki (współwłasność), Grabowiec pod la-

sem. Tel. 537 809 803

Sprzedam pole orne 2,50 ha w gminie 
Stary Zamość. Tel. 797 387 864

Działka budowlana 0,77 ha w Łabu-
niach ul. Lipowa prąd, woda, gaz. Tel. 

795 949 510

Działka rolna, Zamość, ul. Okrzei, pow. 
01007 ha. Tel. 503 982 254

Domek 30m2 na działce 2-arowej, ogro-
dzonej solidnym płotem, prąd, woda, 

kanalizacja, Gm. Sułów. Tel. 515 796 951

Działkę bud. 25 ar, z budynkami, K. Chy-
ża. Tel. 602 362 609

Działka budowlana 7a, centrum Zamo-
ścia, uzbrojona, z garażem Tel. 509 

945 093

Sprzedam 0,8 i 0,10 arów lasu. Wielącza. 
Tel. 608 738 826

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
uzbrojoną. Wólka Łabuńska, 54 ary, 

szerokość 16m. Tel. 506 425 461 

Sprzedam kawalerkę 33m2, Zamość, tel. 
665 875 794

Dom piętrowy na działce 15-arowej, 
wykończony, do zamieszkania, Płoskie. 

Tel. 607 934 520

Mieszkanie ul. Kilińskiego 62 m2, 330 
tys. Tel. 508 200 114

Sprzedam działki budowlane, pod Za-
mościem, tanio. Tel. 730 253 366

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

wa. Tel. 693 531 174

Kawalerka 29 m2, II piętro sprzedam lub 
zamienię na parter lub do II piętra z 

windą. Tel. 609 510 301

Działka Ruskie Piaski (Gmina Nielisz) o 
powierzchni 0,56, c. 15,5 tys. zł. Tel. 

500 204 533

Sprzedam M4 48m2, Peowiaków albo 
zamienię na mniejsze. Tel. 696 922 443

Sprzedam działki rolno-budowlane o 
pow. 0,31 i 0,21ha. Okolice Szczebrze-

szyna. Tel. 515 796 951

Działka w Jarosławcu k. Zamościa o 
pow. 0,3ha OKAZJA. Tel. 579 206 903

Działka uzbrojona 56 arów, Gm. Krynice. 
Tel. 660 936 030

Działkę budowlaną, 6 ar, wszystkie me-
dia, z gazem, oś. Sitaniec. Tel. 502 297 

626, 530 444 480.

Działka k. Zamościa 0,30 ha, cena do 
uzgod. Tel. 579 206 903

Działka budowlano-rolna 0,31 ha lub 
0,20 ha. Domek 30m2 do zamieszka-

nia lub na turystykę. Tel. 515 796 951

Pole 2,39 ha, Ministrówka, gmina Mią-
czyn. Tel. 797 457 512

Dom 200 m2 z budynkami gospodarczy-
mi na 200-arowej działce w Jarosław-

cu. Tel. 512 890 120

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 domkiem 

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

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

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

Działka budowlana 10,5 ar w Zamościu, 
ul. Partyzantów (2-ga linia zabudo-

wy). 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, zie-

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

Działka bud. 16 ar, ul. Monopolowa 
w Zwierzyńcu, c. 120 tys. Zł. Tel. 508 

414 501

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

Sprzedam działkę 26 arów, ul. Dzieci Za-
mojszczyzny. Tel. 514 509 091

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

Sprzedam garaż na Szopinku – Hrubie-
szowska. Tel. 602 375 751

Sprzedam mieszkanie 62 m na 2 piętrze 
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

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

Działka bud. 18 arów, Zamość Osie-
dle Królewskie, ul. Batorego. Tel. 664 

334 746

KUPIĘ 
Kupię lokal w okolicy sądu za rozsądną 

cenę. Tel. 881 753 253

Kupię garaż w Szopinku. Tel. 889 372 
088

Kupie 2-3 pokoje na parterze chętnie z 
podjazdem dla niepełnosprawnych. 

Tel. 509 838 620 

Kupię pole do 1 ha, do 20 km od Zamo-
ścia. Tel. 698 479 302

Kupię działkę, małe gospodarstwo do 70 
tys. zł. Tel. 660 957 206

Kupię mieszkanie na Orzeszkowej lub 
Poniatowskiego, I lub II piętro. Tel. Tel. 

535 244 848 lub 784 688 722

Kupię działkę rolno-budowlaną okolice 
Zamościa. Tel. 791 817 777

WYNAJEM
Mieszkanie do wynajęcia 2-pokojo-

we (50m2) w Zamościu, ul. Wiejska 
13/19. Tel. 733 851 482

Kwatery do wynajęcia w Zamościu. Tel. 
733 852 208.

Garaż do wynajęcia, Monte Cassino/ Za-
moyskiego. Tel. 501 778 445

Wynajmę mieszkanie 54m2, I piętro, 
Infułacka, tel. 501 748 964

Wynajmę lokal po aptece Tel. 733 
851 482

Wynajmę mieszkanie 25m, ul Sado-
wa. Czynsz 1100zl + media. Kaucja 

1000zł tel. 790272559

ZAMIENIĘ

Zamienię M4 70m2 na dom w okolicy 
Zamościa. Tel. 606 626 675.

Sprzedam zgrabiarkę do siana 7-rzę-
dową, stan bdb. Tel. 501 122 563

Alufelgi 18 na 5 otworów, 4 szt/ 
komplet. Tel. 602 180 912

Sprzedam Seata Leon rok 2009. Tel. 
603 205 150

Zgrabiarka 7 gniazd.  
Tel. 605 477 377

Części owe i używane do T-5, 2005 
Passat B5 – 97r., Peugeot expert- 

1999, Clio- 99r., C-330 silnik. Tel. 792 
184 795

Sprzedam: Passat B-5, 1.9 TDI 1997 
rok, nowe tarcze i klocki, linki ha-

mulcowe, stan super, przegląd do III 
2023r. Tel. 792 184 795

Alufelgi 18” z oponami na 5 otwo-
rów (śrub), 4 sztuki, komplet, stan 

bdb. Tel. 602 180 912

Kupię półkę bagażnika do Opla Me-
riva. Tel. 790 532 060

Prasa kostka, mała New Holland, 
sprawna technicznie, do siana i sło-

my. Tel. 884 639 376

Sprzedam ciągnik C355 1973, po 
całkowitym remoncie. Tel. 571 

488 502

Sprzedam: obsypnik do ziemniaków, 
kultywator, obsypnik 3 - rzędowy 

do ziemniaków, 7-kołową przetrzą-
saczo -zgrabiarkę, kopaczkę 1-rzędo-
wą, cyrkularkę z silnikiem. Tel. 537 
996 979.

MOTORYZACYJNE / MASZYNY ROLNICZE
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NIERUCHOMOśCI

 X Wynajem mieszkania, Monte Cassino, 30m2 cena 
1000zl plus prąd i gaz

 X Działki  Lipsko Polesie 15a i 14,5a cena 125 tyś.zł
 X Działka  budowlana Stary Zamość  69a cena  135 tys.zł
 X Lokal Restauracja Zamość 246m2 cena 495 tyś.zł
 X Dom Siedliska 211,6m na działce 0,9a cena 360 tys. zł.
 X Działki budowlane Jarosławiec 1199 m2, cena 119 tys.
 X Wynajem młyn Niewirków, około 400m2

Przykładowe nieruchomości z naszej oferty na sprzedaż:

SPRZEDAM
 ■ Dystrybutor paliwa 3 szt. - 500 zł/ szt.
 ■ Szafka BHP 2 szt. - 200 zł/szt.
 ■ Cysterna 2000l - 1000 zł

TEL. 606 209 639 MALOWANIE 
DACHÓW

  
TEL. 604 217 219

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

MALOWANIE
ELEWACJI 

TEL. 783 800 351

MALOWANIE  
MIESZKAŃ.  

UKŁADANIE PANELI 
PODŁOGOWYCH.  

TEL. 697 623 251

STYROBETON 
TEL. 729 911 254
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Fotowoltaika 

tel: 508 67 57 24tel: 508 67 57 24 www.ozevolt.plwww.ozevolt.pl

Oferuję kompleksowe usługi Foto-
woltaiczne. Posiadam jeden do-
świadczony zespół z którym od 

początku do końca jestem na placu bu-
dowy. W ten sposób mogę zagwaranto-
wać bezawaryjność i satysfakcję nawet 
najbardziej wymagającego klienta.

Sprawdź nas, polecam i zapraszam.

• sprzedaż
• montaż,
• serwis
• dofinansowanie



SPRZEDAM
Drzwi używane 90, w dobrym stanie, 

lewe, białe pełne, z zamkiem i fu-
tryną. Tel. 574 235 637

Rynny metalowe spustowe, dobre, 
używane, śr. 10 cm, szt. 10, kolana 

szt. 6. Tel. 574 235 637

Agregat prądotwórczy “Overssen” - 
Germany – nowy. Cena 4 tys. Zł. 

Tel. 791 867 341

Zszywacz elektryczny niemiecki, 
nowy, c. 100 zł. Tel. 519 106 797

Sprzedam ladę sklepową 123x55, c. 
90 zł. Tel. 516 898 477

Znaczki pocztowe polskie PRL, 7 kla-
serów, tanio. Tel. 516 898 477

Złotą bransoletę pr. 585, waga 27 
gram, c. 4800 zł. Tel. 516 898 477

Tanio sprzedam pralkę automat, w 
dobrym stanie, wielofunkcyjna. Tel. 

664 962 142

Maszyna do szycia, c.100 zł. Tel.519 
106 797

Rower BMX do lat 10, c. 100 zł. Tel. 
519 106 797

Narożnik duży, pojemnik na posciel 
220 zł, rozkładany. Tel. 579 077 696

Dywan, stan db. 2,2,50m, c. 100 zł, 
materac przeciwodleżynowy (95 

zl), stół rozkładany+ blat dodatkowy 
(100 zł), dywan strzyżony stan db., 
3x4m, c. do uzg. Tel. 796 888 085

Butel 20l, szklany w drewnianej 
obudowie, c. 65 zł. Nowy materac 

odleżynowy (kompletny), c.80 zł. Tel. 
796 888 085

Sprzedam orbiterek - przyrząd do 
treningu, stan bardzo dobry, tanio. 

Tel. 603 962 136

Sprzedam parniki 3 szt., 200l. - 1 szt., 
100l. - 1 szt., 60 l.- 1 szt. Tel. 721 

519 896 (wieczorem)

Kościarka, mieszałka, wilk (stoją-
cy), łamacz. Tel. 721 519 896 (wiec-

zorem)

Czyszczarka własnej konstrukcji do 
drewna. Tanio. Tel. 721 519 896 

(wieczorem)

Płyta pilśniowa twarda, grubość - 
5mm, wymiary: 2,75x1,70m, 8 szt. 

Tel. 721 519 896 (wieczorem)

Orynnowanie dachowe z demontażu 
(stan dobry): rynny ok. 20mb, rury 

spustowe ok. 28mb. Tel. 721 519 896 
(wieczorem)

Rowery: Orkan (męski, 28”), Gazela 
(damka 27”), szosowe (wyścigów-

ka), inne (Jubilat 24”). Tel. 721 519 
896

Tanio sprzedam wóz, platforma, 
kultywator. Tel. 500 144 310

Tanio sprzedam cegłę, dziurawkę, bi-
ałą 1400 szt. Tel. 500 144 310

4-osobowy grobowiec, Cmentarz 
Prawosławno-Katolicki, ul. Bołtucia 

w Zamościu. Tel. 795 949 510

Używaną kostkę brukową, wym. 
20x10, kolor czerwony – 23m2, 

szary – 8m2, cena 20 zł/m2. Tel. 574 
235 637

Rower “góral”, koła 26”, szybkowar 
5-litrowy. Tel. 664 454 930

Frezy palcowe, śr.14, 16, 18, 20, 22 
mm. Tel. 664 454 930

Tuje szmaragd, 15 szt., wys. 1,5m. 
Tel. 664 454 930

Szlifierka kątowa 230/2200W, tarcza, 
śr. 230 mm. Tel. 664 454 930

Wiertarka Celma 230U/750W, 
uchwyt 16mm. Tel. 664 454 930

Żyrandol, odlew z mosiądzu wzór 
antyczny, 15 żarówek. Tel. 660 

358 211

Ule warszawskie i zwykłe, z nadst-
awką, 6 – letnie. Tel. 660 358 211

Konstrukcję do piły taśmowej. Tel. 
660 358 211

Dwa wałki do cyrkularki na dużą piłę. 
Tel. 660 358 211

Stare zegary.  
Tel. 660 358 211

ZWIERZĘTA
Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 

źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

Rodziny pszczele, Polanówka tel. 
607 413 029

Sprzedam dwie krowy wysokocielne 
- młode 3 i 4 lata. Tel. 537 757 532

KUPIĘ
Kupię ławkę z oparciem. Tel. 790 

532 060

Kupię wiertarkę Celma. Tel. 84 639 
69 01

Kupię pralkę wirnikową “Frania” lub 
podobną. Tel. 571 488 502

Koło kompletne lub oponę 155 R15 
od Syreny Bosto. Tel. 500 662 922

Imadło do rur, tel. 511 570 133

Kupię palmę pokojową, mikrofa-
lówkę. Tel. 790 532 060

Kupię maszynę do szycia “Singer”, na 
żeliwnych nogach. Tel. 602 375 751

Kupię rower Agat koła 24” lub inny 
tego typu sprawny. Tel. 84 639 

48 07

Rębak do gałęzi na prąd lub inny 
(większej mocy). Kontakt wieczo-

rem. Tel. 507 955 372

INNE
Oddam za darmo: 2 fotele, 2 wersalki, 

1 kanapę. Tel. 787 563 281

Przyjmę mieszkanie w zamian za 
opiekę u kobiety bezdzietnej. Tel. 

605 049 740

Szukam opowieści z I Wojny Świa-
towej, rodzinnych itp.., Zamość. Tel. 

510 533 870
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Wolny po 50-tce, samotny pozna 
panią wolną, na jesien życia. Nie-

zależny pod każdym względem. Tel. 
721 945 454

Jędrzej - komandos z 6-tej brygady 
powietrzno-desantowej (służyłem 

w czerwonych beretach), lat 53, zwią-
że się na stałe z kobietą, która miesz-

ka na wsi, z dala od cywilizacji. Tel. 507 
530 822

Wdowiec emeryt samotny pozna 
Panią w stosownym wieku, 22-

400. Tel. 602 247 516

60+ z nadwagą, pozna partnera 
zmotoryzowanego z poczuciem hu-

moru, lubiącego przyrodę, spacery. Tel. 

782 488 541

Kawaler 77 lat pozna Panią w podob-
nym wieku, cel - stały związek. Tel. 

720 648 517

Kawaler przed 30-stką, wyższe wy-
kształcenie, poszukuję dziewczyny. 

Tel. 729 479 563

TOWARZYSKIE

Szukam opiekunki do starszej, cho-
dzącej kobiety. Tel. 722 291 635.

Zatrudnię sprzedawcę na lato, osoba 
dyspozycyjna. Tel. 530 755 860

Kopanie działki. Pilne t 
el. 513 042 729

Podejmę pracę jako opiekunka osób 
starszych, mam wykształcenie me-

dyczne i służę doświadczeniem, na 4 
godziny dziennie. Tel. 662 036 198.

Przyjmę każdą pracę. Mam zawód sto-
larza. Tel. 509 478 961

Prace: wycinka drzew, naprawy ogro-
dzie, spawanie, naprawy w domu. 

Tel. 792 184 243

Poszukuję pracy – opieka nad starszą 
osobą, posiadam referencje, praca 

całodobowa. Tel. 510 691 982

Szukam pracy jako opiekunka osób 
starszych, praktyka, Zamość. Tel. 

514 568 954

Podejmę pracę fizyczną, po południu. 
Tel. 784 990 092

Szukam pracy jako opiekunka osobi-
sta osób starszych, doświadczenie i 

praktyka. Tel. 888 988 582

Szukam pracy jako opiekunka, posia-
dam doświadczenie. Tel. 514 568 954

Osoby do koszenia trawy, kosa. Przyj-
mę od zaraz. Tel. 883 583 022

Koszenie traw na terenie miasta. Tel. 
84 530 34 29

PRACA

Różne

GRANULAT 
STYROPIANOWY 
TEL. 729 911 254
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Wydawca:  
Agnieszka Ciurysek  

Kurier Zamojski
Adres do korespondencji:

Nowy Kurier Zamojski 
ul. Nowy Rynek 27 

22-400 Zamość 
redakcja@kurierzamojski.pl

Biuro ogłoszeń i reklamy: 

Tomasz Krywionek 
ul. Nowy Rynek 27

reklama@kurierzamojski.pl 
730 210 777 
515 524 708

www.kurierzamojski.pl

Druk:   
ZPR Media SA,  

ul. Jubilerska 10,  
04-190 Warszawa

Grafika i DTP

Punkt konsultacyjny dla osób 
z problemem alkoholowym 
i członków ich rodzin czynny 

w piątki od godz. 16.00 do 18.00 w  
Stowarzyszeniu Klubu 
Abstynenta  “WIARUS”,  

ul. Peowiaków 66.  
Tel. 84 627 15 00  

w godz. od 16.00 do 20.00 
oraz Ośrodku Terapeutyczno- 
Wypoczynkowym “WIARUS”, 

Lipsko – Polesie 20  
w soboty w godz. 9.00 - 11.00.
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Rozwiązanie krzyżówki wraz z wyciętym kuponem #22, prosimy 
wysłać na podany adres w terminie 7 dni od daty wydania:  
Nowy Kurier Zamojski, ul. Nowy Rynek 27, 22-400 Zamość  
lub dostarczyć do Redakcji ul. Nowy Rynek 27 piętro drugie 

 
Atrakcyjną nagrodę ufundował hipermarket 

E.Leclerc Zamość

Atrakcyjną nagrodę za rozwiązanie krzyżówki #22/2022: „Płótno brudne 
od farby”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 
Pan Monika Osuch z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można odebrać 

do 20 czerwca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 
E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

NISKIE CENY
Oferta ważna 

od 14.06 do 26.06.2022 r.

cena
bez karty

cena z kartą

31 opak.

99

41 opak.

49

Arbuz
2 1 kg

99

Parówki
Animex 
200 g/185 g, mix rodzajów
cena za 1 kg = 19,95/21,57/22,45/24,28

Oferta ważna od 14.06 do 26.06.2022 r. z wyjątkiem produktów oznaczonych inną datą obowiązywania promocji lub do wyczerpania zapasów. 
Wszystkie ceny wyrażone są w zł i zawierają podatek VAT. Ceny dotyczą produktów bez dekoracji. Oferta dotyczy sprzedaży detalicznej. 
Niektóre produkty nie są dostępne w każdym sklepie. Informacji na ten temat udziela Punkt Obsługi Klienta sklepu. Oferta z gazetki dotyczy sklepów:

2,

79
1 szt.

Ser Mozzarella 
w solance
Temar
125 g
cena za 1 kg = 22,32

Cena tego produktu obowiązuje tylko 
w dniach 14.06 - 18.06.2022

Oferta ważna od 14.06 do 26.06.2022 r. z wyjątkiem produktów oznaczonych inną datą obowiązywania promocji lub do wyczerpania zapasów. 
Wszystkie ceny wyrażone są w zł i zawierają podatek VAT. Ceny dotyczą produktów bez dekoracji. Oferta dotyczy sprzedaży detalicznej. 
Niektóre produkty nie są dostępne w każdym sklepie. Informacji na ten temat udziela Punkt Obsługi Klienta sklepu. Oferta z gazetki dotyczy sklepów:

foto.e-leclerc.plleclerc.pl


