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26 czerwca 2022 r. w  Przemyślu odbył się 
XVII festiwal „Święto Fajki”. W  tym roku 
został zorganizowany w  stylu włoskim, 

w związku z tym nie mogło tam zabraknąć na-
szego miasta. 

Wydział Turystyki i Promocji razem z zamoj-
skim ZOO, Zamojskim Centrum Informacji Tury-
stycznej i  Historycznej oraz Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Zamościu przygotował stoisko pro-
mocyjne. Do Przemyśla zabrano makietę Starego 
Miasta Zamość wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Oprócz tego stoisko miało 
do zaoferowania foldery i ulotki zapraszające do 
Zamościa oraz wiele innych atrakcji. Można było 
sobie zrobić zdjęcie z pytonem królewskim z za-
mojskiego zoo, porysować mąką z Zamojskich Za-
kładów Zbożowych, czy też pomalować przy szta-
ludze. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy z nagrodami, a wśród nich układanie gi-
gantycznych puzzli przyjaźni.

W delegacji wzięli udział prezydenci i pracow-
nicy Urzędu Miasta Zamość, zamojskiego ZOO, 
Centrum Informacji Turystycznej i  Historycznej, 
Fundacja Sztukateria Idealna, zamojska maskot-
ka Bicek oraz przewodnik turystyczny Wojciech 
Łosiewicz, który swoimi opowieściami i sztuczka-
mi podbijał serca przemyślan. Podczas wydarze-
nia przez stoisko przewinęło się kilka tysięcy od-
wiedzających.

W  uroczystym otwarciu Święta Fajki wzięli 
udział Prezydent Andrzej Wnuk oraz wiceprezy-
dent Anna Antos, a ze strony Przemyśla Prezydent 
Wojciech Bakun oraz jego zastępca Bogusław 
Świeży. Główną atrakcją podczas tego eventu był 
wybór Króla Fajki i w tym konkursie udział wziął 
nasz prezydent zdobywając tytuł Vipowskiego 
Króla Fajki. W programie były również liczne wy-
stępy na scenie oraz stoiska wystawiennicze z ory-
ginalnymi, pięknie zdobionymi, drewnianymi faj-
kami. Event w  Przemyślu to początek promocji 
Miasta Zamość w sąsiednich województwach.
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W  poniedziałek, 27  czerwca 
2022 r., podczas Dnia Kapłań-
skiego w  Sanktuarium w  Kra-

snobrodzie, Biskup Zamojsko-Luba-
czowski Marian Rojek ogłosił następują-
ce decyzje personalne dotyczące kapła-
nów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: 

Emeryci 

Ks. mgr Adam HERDA, dotychczasowy 
proboszcz parafii pw. MB  Częstochow-
skiej w Podhorcach, z dniem 16 sierpnia 
2022 r. przeniesiony w  stan emerytalny 
z zamieszkaniem w domu rodzinnym,

Ks. kan. mgr Zbigniew KOCIOŁEK, do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego w  Horyszowie, 
z  dniem 16  sierpnia 2022 r. przeniesio-
ny w  stan emerytalny z  zamieszkaniem 
w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju

Neoprezbiterzy

Ks. mgr Grzegorz RESZCZYŃSKI, 
z dniem 16 sierpnia 2022 r. mianowany wi-
kariuszem parafii pw. NMP Królowej Pol-
ski w Bełżcu,

Ks. mgr Ireneusz ŻYŁA, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. MB Częstochowskiej w Tereszpolu,

Proboszczowie i Administratorzy

Ks. dr  Piotr BRODZIAK, dyrektor Wy-
działu Nauki i  Wychowania Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w  Zamościu, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany probosz-
czem parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Skierbieszowie,

Ks. mgr Karol BRYŁA, dotychczasowy 
wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Uchaniach, z dniem 16 sierpnia 2022 r. 
mianowany administratorem parafii pw. 
Przemienienia Pańskiego w Horyszowie,

Ks. mgr Dariusz BUCIOR, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Zwiastowania 
NMP w  Tomaszowie Lubelskim, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany probosz-
czem parafii pw. MB  Częstochowskiej 
w Podhorcach,

Ks. mgr lic. Zbigniew GACA, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. MB Różań-
cowej w  Lubyczy Królewskiej, z  dniem 
1  lipca 2022 r. mianowany administrato-
rem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe-
go w Cichobórzu,

Ks. mgr Janusz DUDZICZ, dotychczaso-
wy proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Skierbieszowie, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany proboszczem pa-
rafii pw. MB Częstochowskiej w Tereszpo-
lu,

Ks. mgr Grzegorz KOPCZYŃSKI, do-
tychczasowy administrator parafii pw. 
św. Maksymiliana Kolbego w  Deszkowi-
cach, z dniem 27 czerwca 2022 r. miano-
wany proboszczem tejże parafii

Ks. dr  Franciszek KOŚCIELSKI, dotych-
czasowy administrator parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbego w  Cichobórzu, 
z dniem 1 lipca 2022 r. mianowany admi-

nistratorem parafii pw. św. Antoniego Pa-
dewskiego w Różańcu,

Wikariusze

Ks. mgr lic. Maciej BANACH, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Tomasza Aposto-
ła w Zamościu, z dniem 16 sierpnia 2022 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Jerzego w Biłgoraju,

Ks. mgr lic. Krystian BORDZAŃ, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ja-
na Pawła II w Biłgoraju, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem pa-
rafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Dubie,

Ks. dr Adrian BOROWSKI, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP 
w Oleszycach, z dniem 16 sierpnia 2022 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. Na-
rodzenia NMP w Strzyżowie,

Ks. mgr Michał EFNER, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP 
w Strzyżowie, z dniem 16 sierpnia 2022 r. 
mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Jana Pawła II w Biłgoraju,

Ks. mgr Jerzy FRANKIEWICZ, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Jerze-
go w Biłgoraju, z dniem 16 sierpnia 2022 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. 
MB Różańcowej w Lubyczy Królewskiej,

Ks. mgr lic. Paweł GŁOWIK, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. NMP Nieusta-
jącej Pomocy w  Hrubieszowie, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Jana Nepomucena 
i MB Szkaplerznej we Frampolu,

Ks. mgr Arkadiusz JAKUBCZAK, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. MB Często-
chowskiej w Tereszpolu, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach,

Ks. mgr lic. Łukasz KOLASA, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Karo-
la Boromeusza w  Lubaczowie, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kra-
snobrodzie,

Ks. mgr Marcin KORNAGA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. NMP Królo-
wej Polski w Bełżcu, z dniem 16 sierpnia 
2022 r. mianowany wikariuszem parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i  św. 
Tomasza Apostoła w Zamościu,

Ks. mgr Krzysztof KRUPA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Krasnobrodzie, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. św. Stanisława Bpa w Lubaczowie,

Ks. mgr Zbigniew KUREK, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Dubience, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. Trójcy Przenajświętszej w  Starym 
Dzikowie

Ks. mgr Leszek KURON, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP 
w  Kryłowie, z  dniem 16  sierpnia 2022 r. 

mianowany wikariuszem parafii pw. św. 
Mikołaja w Szczebrzeszynie,

Ks. mgr lic. Rafał ŁUKIEWICZ, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Starym Dzikowie, z dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Świętej Bożej Opatrzno-
ści w Zamościu,

Ks. mgr Mateusz MAKSIM, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Przemienie-
nia Pańskiego w Krowicy Samej, z dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Brata Alberta w Za-
mościu,

Ks. mgr Marcin MIGAS, dotychczasowy 
wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Ko-
marowie, z dniem 16 sierpnia 2022 r. mia-
nowany wikariuszem parafii pw. św. Karo-
la Boromeusza w Lubaczowie,

Ks. mgr Paweł OBIREK, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. NMP Nieusta-
jącej Pomocy w  Hrubieszowie, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Starym Zamościu,

Ks. mgr Mariusz SKUBIS, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. MB Królowej Pol-
ski w Zamościu, z dniem 16 sierpnia 2022 
r. mianowany wikariuszem parafii pw. 
MB  Nieustającej Pomocy w  Aleksandro-
wie,

Ks. mgr Sławomir SKOWROŃSKI, do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Stanisława Bpa w  Lubaczowie, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Bartłomieja Aposto-
ła w Sitańcu,

Ks. mgr Krzysztof SOSNOWSKI, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Bra-
ta Alberta w Zamościu, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie 
Lubelskim,

Ks. mgr Tomasz SZUMOWSKI, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Świętej 
Bożej Opatrzności w  Zamościu, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Świętej Trójcy w Koma-
rowie,

Ks. mgr Paweł SZUTKA, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. św. Karola Boro-
meusza w Lubaczowie, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku k/Za-
mościa,

Ks. mgr Piotr WOJNAR, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Świętego Du-
cha w  Hrubieszowie, z  dniem 16  sierp-
nia 2022 r. mianowany wikariuszem para-
fii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Hru-
bieszowie,

Ks. mgr lic. Paweł ZAWADA, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. MB  Nieusta-
jącej Pomocy w Aleksandrowie, z dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. NMP Nieustającej Pomo-
cy w Hrubieszowie,

Ks. mgr Sławomir ZAWADA, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa, z dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Przemienienia Pańskie-
go w Krowicy Samej

Ks. dr Paweł ZUBRZYCKI, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. św. Jana Nepo-
mucena i MB Szkaplerznej we Frampolu, 
z dniem 16 sierpnia 2022 r. mianowany wi-
kariuszem parafii pw. św. Karola Borome-
usza w Lubaczowie,

Ks. mgr Tomasz ŻURAWEL, dotychcza-
sowy wikariusz parafii pw. Wniebowzię-
cia NMP w  Starym Zamościu, z  dniem 
16  sierpnia 2022 r. mianowany wikariu-
szem parafii pw. Ducha Świętego w Hru-
bieszowie,

Inne zmiany:

Ks. mgr Dariusz BUCIOR, wikariusz pa-
rafii pw. Zwiastowania NMP, z dniem 1 lip-
ca 2022 r. mianowany diecezjalnym koor-
dynatorem Wspólnoty Chrystusa Zmar-
twychwstałego „Galilea”

Ks. kan. dr Wiesław BANAŚ, dotychcza-
sowy proboszcz parafii pw. św. Antoniego 
Padewskiego w Różańcu, z dniem 1 lipca 
2022 r. skierowany na urlop zdrowotny

Ks. mgr Rajmund CUR, proboszcz pa-
rafii pw. Trójcy Przenajświętszej w  Du-
bience, z  dniem 1  lipca 2022 r. odwoła-

ny w funkcji diecezjalnego koordynatora 
Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałe-
go „Galilea”

Ks. mgr Mateusz FURMANIAK, dotych-
czasowy wikariusz parafii pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w  Dubie, z  dniem 
16 sierpnia 2022 r. skierowany do pomo-
cy duszpasterskiej w parafii pw. MB Szka-
plerznej w Łabuniach

Ks. kan. mgr Antoni GĘBALA, dotych-
czasowy proboszcz parafii pw. MB  Czę-
stochowskiej w Tereszpolu oraz wicedzie-
kan dekanatu Józefów, z dniem 16 sierp-
nia 2022 r. skierowany na urlop zdrowotny

ks. dr  Zygmunt JAGIEŁŁO, notariusz 
Kurii Diecezjalnej w  Zamościu, z  dniem 
16 sierpnia 2022 r. mianowany Diecezjal-
nym Inspektorem Ochrony Danych Oso-
bowych

Ks. dr  Sławomir KORONA, dotychcza-
sowy duszpasterz pomocnik w  parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, 
z  dniem 16  sierpnia 2022 r. skierowany 
do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Toma-
sza Apostoła w Zamościu

Ks. kan. dr Michał MACIOŁEK, z dniem 
16  sierpnia 2022 r. odwołany w  urzędu 
kanclerza kurii diecezjalnej w  Zamościu 
oraz innych pełnionych w diecezji funkcji, 
otrzymał zgodę na podjęcie przygotowa-
nia w Centrum Formacji Misyjnej i pracę 
na misjach

Ks. mgr lic. Mariusz PASTUSZAK, 
z dniem 1 lipca 2022 r. mianowany dyrek-
torem Zamiejscowego Studia Katolickie-
go Radia Zamość w Lubaczowie

Ks. dr  Piotr SPYRA, dotychczasowy se-
kretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego kurii diecezjalnej w  Zamościu, 
z  dniem 16  sierpnia 2022 r. mianowany 
dyrektorem tegoż Wydziału

Ks. dr  Robert STRUS, proboszcz parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i  św. 
Tomasza Apostoła w  Zamościu, z  dniem 
16 sierpnia 2022 r. mianowany delegatem 
Biskupa diecezjalnego ds. Ochrony Dzieci 
i Młodzieży oraz koordynatorem ds. Fun-
dacji Świętego Józefa Konferencji Episko-
patu Polski

Ks. dr  Sylwester ZWOLAK, proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Króla w Złojcu, Dy-
rektor Katolickiego Radia Zamość oraz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego kurii diecezjalnej w Zamościu, 
z  dniem 16  sierpnia 2022 r. odwołany 
z funkcji Dyrektora Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego kurii diecezjalnej w  Za-
mościu, mianowany kanclerzem kurii die-
cezjalnej w Zamościu i rzecznikiem praso-
wym diecezji

Ks. mgr Miłosław ŻUR, ekonom Die-
cezji Zamojsko-Lubaczowskiej, z  dniem 
20 sierpnia 2022 r. otrzymał przedłużenie 
pełnienia tej funkcji na kolejną pięciolet-
nią kadencję

źródło: Diecezja Zamojsko- Lubaczowska
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1 lipca w  Sali Consulatus zamoj-
skiego ratusza, miało miejsce 
nietuzinkowe wydarzenie. Po 

blisko 150 latach, do Zamościa po-
wrócił „akt urodzenia miasta”, czy-
li oryginalny spisany na papirusie 
Akt Lokacyjny, podpisany i opieczę-
towany przez fundatora grodu Jana 
Zamoyskiego.

Dokument z  10 kwietnia 1580 
roku, stanowiący o  początku histo-
rii miasta był przechowywany w  ra-
tuszu do 1811 roku. Podczas rozbudo-
wy twierdzy, akt wywieziono do Lu-
blina do Archiwum Akt Dawnych, a po 
jego likwidacji najprawdopodobniej 
trafił do Wilna. Przed blisko 150 lat był 
uznawany za zaginiony.

Podczas prac porządkowych 
w  krakowskim archiwum, latem mi-
nionego roku, akt lokacyjny odna-

lazł się całkiem przypadkowo. Odkry-
cia tego dokonał historyk Aleksander 
Korolewicz, kierownik oddziału akt 
miasta Krakowa. Natychmiast zostały 
podjęte starania o przewinienie arcy-
ważnego pergaminu do domu.

Z  zachowaniem najwyższych 
środków bezpieczeństwa, akt prze-
transportowano do Zamościa, 
a  w  rocznicę jego odnalezienia od-
było się uroczyste odsłonięcie doku-
mentu. Dokonali tego wspólnie dr Pa-
weł Pietrzyk, dyrektor naczelny Archi-
wów Państwowych, prof. Wojciech 
Krawczuk, dyrektor Archiwum Na-
rodowego w  Krakowie i  dr Jakub Ży-
gawski, szef Archiwum Państwowego 
w Zamościu.

Przed odsłonięciem bezcennego 
pergaminu odczytano listy od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go Piotra Glińskiego, Ministra Eduka-
cji i Nauki Przemysława Czarnka. Głos 
zabrał prezydent Andrzej Wnuk, któ-
ry podkreślił, że miasto założył Jan Za-
moyski, ale rozwijali mieszkańcy. Na-
wiązując do czasów obecnych, wyja-
śnił, że akt lokacyjny zapewniał ów-
czesnemu Zamościowi prawo do sa-
mostanowienia, o  które teraz walczą 
Ukraińcy.

Potomek ostatniego Ordynata 
Marcin Zamoyski, były prezydent Za-
mościa, powiedział, że Jan Zamoy-
ski był wizjonerem i takich ludzi teraz 
miastu i krajowi potrzeba.

Z  okazji tak ważnego dla miasta 
wydarzenia zorganizowano konfe-
rencję naukową Akademii Zamojskiej 
„Powrót do domu. Akt lokacyjny Za-
mościa z 10 IV 1580 r.”

Mieszkańcy zamojskiego Osiedla Karo-
lówka mają dość zanieczyszczeń i ha-
łasu wytwarzanego przez sąsiadującą 

z osiedlem specjalną podstrefę ekonomiczną. 
Skarżą się na wdzierający się do ich mieszkań 
i osiadający na samochodach pył oraz pracują-
ce przez całą dobę maszyny. 

Mieszkańcy 
Karolówki skierowali do Ra-

dy Miejskiej w  Zamościu petycję „o  wyeli-
minowanie uciążliwości wynikających z funk-
cjonowania specjalnej podstrefy ekonomicz-
nej przy ul. Szczebrzeskiej i ul. Chłodnej”. Te-
matem zajęto się podczas ostatniej, czerwco-
wej sesji.  

-Mieszkańcy naszego osiedla wołają: „Po-
mocy!” - mówił podczas posiedzenia jeden 
z nich. -  Uciążliwości z którymi mamy do czy-
nienia bezpośrednio obok naszych domów są 
tak duże, że wpływają na nasze ży-

cie i zdrowie.

Wśród problemów 
wynikających z  kło-
potliwego sąsiedztwa 
zakładów produkcyj-
nych, mieszkańcy osie-
dla Karolówka wymie-
niają: hałasy i  drga-
nia zakłócające spokój 
w  ciagu dnia oraz spo-
czynek w  nocy, zanie-
czyszczenie powietrza 
oraz zaśmiecenie oto-
czenia przez podmio-

ty działające w  strefie, wpły-
wanie przez inwestorów podstrefy na sto-

sunki wodne i powodowanie poprzez poprzez 
podniesienie terenu swoich działek zalewania 
wodą terenów sąsiednich. 

-W pierwszych latach istnienia podstrefy, 
gdy zaczęły powstawać zakłady przemysłowe, 
uważaliśmy je za bardzo potrzebne, bo będą 
nowe miejsca pracy, będzie nam się wszyst-
kim lepiej żyło. Niestety już w 2013 roku oka-
zało się, że pierwszy zakład, który produko-

wał pellet, zaczął nam sprawiać bardzo dużo 
uciążliwości. W powietrzu roznoszą się z niego 
chmury pyłu i plew. Produkcja w jednym z za-
kładów trwa przez całą dobę. Hałas nie daje 
ludziom spać. Czasami po kilka kolejnych no-
cy. A po podniesieniu i wybrukowaniu terenu 
przez jednego z właścicieli, miejsce gdzie po-
winna istnieć zieleń izolacyjna jest zalewane. 
Drzewa gniją. - wyliczał podczas sesji jeden 
z mieszkańców osiedla Karolówka.

Mieszkańcy wielokrotnie próbowali inter-
weniować u  właścicieli zakładów, jednak ich 
apele nie przyniosły rezultatów. Zwrócili się 
więc o pomoc do radnych. 

Radna Jolanta Fugiel podczas dyskusji na 
posiedzeniu przyznała, ze zdaje sobie sprawę 
z istnienia problemu.

-Rzeczywiście temat jest bardzo trudny 
i skomplikowany. Wszyscy wiemy, że inwesty-
cje są potrzebne, ale te zakłady nie mogą prze-
szkadzać w  funkcjonowaniu i  w  życiu miesz-
kańców. Ja miewam kilka razy wieczorem 
i w nocy telefony od mieszkających tam ludzi 
i  doskonale ich rozumiem. Zdaję sobie spra-
wę, że inwestorzy „są w prawie”, bo to przecież 
podstrefa ekonomiczna. Jednak mieszkańcy 
mają też prawo do wypoczynku i  spokoju. - 
odniosła się do sprawy Radna Fugiel i zaape-
lowała do radnych o wspólne znalezienie roz-
wiązania tego problemu.

-Współczuję Wam tej sytuacji. - zwrócił 
się do mieszkańców osiedla Karolówka rad-
ny Wiesław Nowakowski. - Natomiast co my 
może zrobić? Na pewno nie rozbierzemy teraz 
tych inwestycji. Teraz należy tylko egzekwo-
wać prawo. Robić kontrole, które będą nieza-
powiedziane. Jeżeli jest tam jawne zanieczysz-
czenie środowiska czy przekroczenie poziomu 
hałasu, to są na to kary.- wskazał.

Radna Agnieszka Klimczuk zwróciła 
uwagę, że mieszkańcy osiedla Karolówka zo-
stali ewidentnie skrzywdzeni przy zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i  lokalizacji tam podstrefy ekono-
micznej. Jej zdaniem pomóc mogłyby panele 
wyciszające. Potrzebne są też wzmożone kon-
trole, po których przedsiębiorcy i pracownicy 
zaczną się zachowywać „po ludzku” w stosun-
ku do mieszkańców. 

Zamiana płotów wokół niektórych zakła-
dów z  metalowych na betonowe oraz posa-
dzenie pasów „zieleni izolacyjnej„ - to propo-
zycje rozwiązania problemu zgłoszone przez 
radnego Franciszka Josika.

Radni nie posiadają jednak odpowiednich 
narzędzi, by te rozwiązania wdrożyć, w związ-
ku z tym podczas głosowania zdecydowali, by 
petycja została przekierowana do Prezydenta 
Miasta. Teraz problemem będzie musiał zająć 
się magistrat.



Deszczowy i wietrzny wtorek, porywająca środa, żar 
czerwcowego słońca, spotkania autorskie, prezen-
tacje teatralne, występy muzyczno-taneczne, pre-

miery i  przedpremiery wydawnicze, dużo regionalnych 
nowości, wspólne rozmowy i  uśmiechnięci ludzie to wy-
różniki 12. edycji Zamojskiego Festiwalu Książki, który 
w 2022 roku przebiegał pod hasłem Książka – odkryj wię-
cej!

Pierwszy dzień odkrywania

Wystartowaliśmy 21 czerwca. Za oknem niemal jesień, słoń-
ce przeplatane chmurami, silny wiatr i przelotne opady desz-
czu. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek astronomiczne-
go lata… i początek Festiwalu. Wszystkie wydarzenia zapla-
nowaliśmy na Rynku Wodnym w Zamościu. Chwila niepew-
ności, przegląd pogodowych aplikacji i  decyzja – nie da-
my się pokonać złej aurze, nie takie góry pokonujemy na co 
dzień! 

Już o 11.00 przy naszym namiocie na Rynku Wodnym rozpo-
czął się kiermasz książki używanej. Czytelnicy, mieszkańcy 
miasta i turyści, mieli okazję uzupełnić domowe księgozbio-
ry o  interesujące ich tytuły. Dzielna (niekoniecznie ubrana 
na taką pogodę) bibliotekarka zachęcała wszystkich odwie-
dzających plenerową bibliotekę, by „dali drugie życie starym 
książkom”. Dawali.

Przygotowania do oficjalnego otwar-
cia Festiwalu rozpoczęły się około 14.30. 
Cały niezbędny dla realizacji wydarzenia sprzęt, ustawiliśmy 
na dużej, zadaszonej scenie rozstawionej na Rynku Wod-
nym. W ten sposób nie tylko zabezpieczyliśmy się na wypa-
dek deszczu i wiatru, ale też każdy przybyły mógł tego popo-
łudnia poczuć się, jak gwiazda na scenie (za co część z przy-
byłych nawet dziękowała).

O godzinie 16.00 Wicedyrektor Książnicy Zamojskiej Halina 
Zielińska oficjalnie otworzyła Festiwal.

Co odkrywaliśmy pierwszego dnia?

Po pierwsze twórczość uwielbianej przez wielu czytelni-
ków pisarki - Ałbeny Grabowskiej, ale również ją samą. Tego-
roczny Festiwal rozpoczął się spotkaniem autorskim właśnie 
z  nią. A  ja miałam przyjemność je prowadzić. Ałbena Gra-
bowska znana jest przede wszystkim z cyklu książek Stule-
cie Winnych, ale napisała wiele innych powieści m.in. Lot ni-
sko nad ziemią, Coraz mniej olśnień, trylogię Alicja w krainie 
czasów, powieść psychologiczną Matki i córki, czy serię ksią-
żek dla dzieci opowiadających o Julku i Mai. Łącznie w cią-
gu kilkunastu lat wydała ponad 20 tytułów, należących do 
różnych gatunków literackich. Nietypowe imię autorki, któ-
re w dosłownym tłumaczeniu oznacza kwitnącą jabłoń, wy-
nika z jej bułgarskich korzeni. Z wykształcenia jest lekarzem, 
specjalistką neurologii i  epileptologii. Jak mówiła podczas 
rozmowy, chęć pisania zawsze gdzieś w niej tkwiła, ale nie 
planowała zostać pisarką. Po wydaniu pierwszej książki (Tam 
gdzie urodził się Orfeusz), która miała być po prostu senty-
mentalną podróżą po rodzinnym kraju, przyszły kolejne pro-
pozycje i pojawiały się nowe pomysły. Stopniowo odkrywała 
swoje przeznaczenie. Jest jedną z tych osób, które uważają, 
że szczęściu trzeba dopomóc. Walczy o swoje marzenia i na-
prawdę udaje jej się je spełniać. Od dziecka chciała zostać ak-
torką, a dzięki ekranizacji sagi Stulecie Winnych mogła spró-
bować swoich sił w tej dziedzinie. Jaka jest tajemnica jej suk-
cesu? Niewątpliwie wielki talent, ale też upór w dążeniu do 
celu, pracowitość, systematyczność (stara się codzienne na-
pisać przynajmniej pięć stron tekstu), ogromna wrażliwość 
i empatia. Jej teksty zawsze mają jakiś walor edukacyjny, jak 
mówi nawet jeśli się komuś nie podobają fabularnie, zawsze 
wnoszą jakąś wiedzę np. na temat medyczny lub historyczny. 

Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze. Autorka jest 
bardzo ciepłą i otwartą osobą. W czasie rozmowy poruszyły-
śmy wiele ważnych, inspirujących tematów. I miałyśmy spo-
re grono słuchaczy, bo pomimo złej pogody dopisali też czy-
telnicy. Z uwagą przysłuchiwali się rozmowie, zadawali pyta-
nia, dziękowali, a potem cierpliwie stali w kolejce po autograf 
i  pamiątkowe zdjęcie. Jesteśmy pod urokiem Ałbeny Gra-
bowskiej. To kobieta niezwykła, która ma w sobie wielką od-
wagę, determinację i siłę, by walczyć z przeciwnościami lo-
su i spełniać marzenia.

Drugim naszym odkryciem (choć nie nowym) była wdzięcz-
ność, a  dokładniej potrzeba jej wyrażania tym, którzy są 
z nami na co dzień, chciałoby się powiedzieć „na dobre i na 
złe”. Tradycyjnie dajemy jej wyraz podczas Uroczystej Gali 
Festiwalowej, kiedy to wręczamy nagrody, wyróżnienia i po-
dziękowania dla najaktywniejszych czytelników oraz osób 
i  instytucji wspierających działalność Książnicy Zamojskiej. 
Galę prowadził nasz kolega Piotr Piela. 

Za 2021 rok wyróżniliśmy: 

Medalem Jubileuszowym Książnicy Zamojskiej im. Sta-
nisława Kostki Zamoyskiego w  Zamościu za działania na 
rzecz biblioteki - Krzysztofa Gałaszkiewicza, radnego wo-
jewództwa lubelskiego, dyrektora Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 

Kartą Honorowego Czytelnika - Katarzynę Pleskaczyńską, 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Ma-
kuszyńskiego i  Agnieszkę Chroń, nauczyciel Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu. 

Złotą Obwolutą – Joannę Antos nauczycielkę w Przedszko-
lu Miejskim nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu, Specjalny 
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„Wędrująca Estrada” znów wyruszy w  tournée po 
zamojskich osiedlach.  Cykl plenerowych imprez 
pod  hasłem „Postaw  na rodzinę” organizowany 
przez Zamojski Dom Kultury rozpocznie się 26 lip-
ca (wtorek) na Osiedlu Rataja (tereny zielone na ul. 
Osiedlowej). 27 lipca (środa) „Estrada” przywędru-
je na Osiedle Nowe Miasto (boisko za garażami Le-
ge Artis), a 2 sierpnia (wtorek) pojawi się na Osie-

dlu  Promyk (boisko osiedlowe ul. Asnyka/Grun-
waldzka). Ostatni festyn w ramach projektu odbę-
dzie się 3 sierpnia (środa) na Osiedlu Orzeszkowej 
(tereny rekreacyjne nad rzeką Łabuńką).

Imprezy odbywać  się będą w godzinach  16:00-
20:00. W tegorocznej edycji nie zabraknie stref zabaw 
dla dzieci, warsztatów plastycznych, warsztatów mu-
zycznych, spektakli, konkursów oraz zabaw sporto-

wych. Uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę po-
znać formy działań profilaktycznych, z których może 
skorzystać każdy mieszkaniec i mieszkanka Zamościa. 
Nie może Was zabraknąć!

„Wędrująca Estrada” jest finansowana ze środków 
Miasta Zamość. Do udziału w plenerowych wydarze-
niach zapraszają: Zamojski Dom Kultury oraz Zarządy 
Osiedli: Rataja, Nowe Miasto, Promyk, Orzeszkowej.

Nowe przyjaźnie, doświadczenia i filmowo-te-
lewizyjna przygoda! Centrum Kultury Fil-
mowej „Stylowy” w Zamościu zaprasza do 

współpracy wolontariuszy, chętnych do pomocy 
przy obsłudze 10. Zamojskiego Festiwalu Filmo-
wego „Spotkania z historią».

W trakcie trzech dni festiwalu (18-20.08.2022), 
wolontariusze mają okazję współtworzyć jedno 
z ważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce! To do-

brze spędzony czas, rozwijający umiejętności komuni-
kacyjne i organizacyjne oraz poszerzający wiedzę his-
toryczną i filmową.  To także możliwość spotkania wy-
bitnych twórców filmowych, przyjrzenia się pracy ek-
ipy telewizyjnej, udziału w pokazach i spotkaniach fil-
mowych oraz wydarzeniach towarzyszących. 

Na zgłoszenia CKF „Stylowy” czeka do 31 lip-
ca 2022. Chętni proszeni są o przesyłanie formularzy 
zgłoszeniowych na adres: wolontariat@stylowy.net

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłos-
zeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://
www.zamoscfilmfestival.pl 

Organizatorami 10. Zamojskiego Festiwalu Filmo-
wego „Spotkania z historią” są: Centrum Kultury Fil-
mowej “Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość, Cen-
trum Kultury i Historii Telewizji Polskiej S.A.

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z his-
torią” to wydarzenie, które wpływa na budowa-
nie tożsamości narodowej, skłania do poszukiwa-
nia prawdy historycznej, stwarza przestrzeń dia-
logu i dyskusji o momentach ważnych w dziejach 
Polski. Najistotniejszą częścią festiwalu jest konku-
rs filmowy, w którym prezentowane są najlepsze i 
najciekawsze produkcje o tematyce historycznej. O 
nagrody regulaminowe i statuetkę „Zamość - Perła 
Renesansu” rywalizują najnowsze polskie filmy i ich 
autorzy w 7 kategoriach: film dokumentalny, repor-
taż filmowy, film animowany, serial dokumental-
ny, serial fabularny oraz montaż i zdjęcia. Dopełn-
ieniem programu są spotkania z twórcami, mas-
ter class, pozakonkursowe pokazy filmowe, wysta-
wy muzealne i fotograficzne, koncert, kiermasz 
książek, pokazy historyczne oraz gala festiwalowa 
na Rynku Wielkim w Zamościu.

http://www.zamoscfilmfestival.pl
http://www.zamoscfilmfestival.pl


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu (nagrodę 
odebrała Barbara Grądkowska, dyrektor Ośrodka), Ja-
kuba Żygawskiego, dyrektora Archiwum Państwowe-
go w Zamościu (nagrodę odebrała Ewelina Nawrocka, 
pracownik Archiwum) i Marię Mołdoch, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu 
oraz społeczność tejże szkoły. 

Nagrody dla najlepszych Czytelników w  2021 roku 
odebrali: Elżbieta Osoba zgłoszona przez Filię nr 6, Bro-
nisław Orzeł czytelnik Filii nr 5, Irena Pitura zgłoszona 
przez Wypożyczalnię Główną Książnicy Zamojskiej, Ja-
dwiga Wolańczyk czytelniczka Filii nr 2 oraz Czytają-
ca Rodzina Państwo Greszta Małgorzata, Piotr z syna-
mi Pawłem, Kacprem i Karolem oraz córką Zuzią, stale 
odwiedzający Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży przy Ka-
miennej 20. Galę uświetnił koncert zamojskiego barda, 
Jana Ciesielskiego. Wybrzmiały piosenki do słów m.in. 
Roberta Gmiterka, Marcina Różyckiego, czy Bolesława 
Leśmiana. 

To był zimny dzień, ale wypełniony mądrymi słowa-
mi, ciepłymi gestami i  lirycznymi dźwiękami. Dzięki 
zadaszeniu nie zmokliśmy. Czujemy się zobowiązani, 
by podziękować za nie Ośrodkowi Sportu i  Rekreacji 
w Zamościu. Mogliśmy się schronić pod dachem sce-
ny i w miarę bezpiecznie realizować program Festiwa-
lu. Prognozy pogodowe i programowe na kolejne dni 
naszego święta książki napawały dużym optymizmem. 
Chmury dość niechętnie odsłaniały pierwsze prawdzi-
wie letnie promienie. 

Barbara Grabowska 

Każdego dnia – po trzykroć, a niekiedy i więcej razy – 
czyniliśmy obowiązki względem tych, dzięki którym 
nasz Festiwal zaistniał w  przestrzeni miasta oraz na 
łamach i  falach mediów. Partnerem wydarzenia, było 
Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”. 
Wsparły nas również spółka Veolia Wschód i firma Bud-
Profit. Wydarzenie odbywało się pod Patronatem Mar-
szałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiar-
skiego i  Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta 
Zamość Andrzeja Wnuka – dziękujemy. Patronat me-
dialny sprawowały: Polskie Radio Lublin, Katolickie Ra-
dio Zamość, „Dziennik Wschodni”, „Tygodnik Zamoj-
ski”, „Kronika Tygodnia”, „Nowy Kurier Zamojski”, „Ska-
fander”, zyciezamoscia.pl i roztocze net. Wspomniano 
nas również w niedzielnej Panoramie Lubelskiej. 

Odkrycia drugiego dnia Festiwalu

Również drugi dzień naszego Festiwalu obfitował 
w wiele atrakcji. Tuż przed południem na Rynku Wod-
nym rozgościliśmy się z kiermaszem książki używanej. 
Słoneczny letni dzień (ziąb dnia minionego odchodził 
powoli w zapomnienie) sprzyjał miłej atmosferze, któ-
ra od lat towarzyszy naszemu festiwalowi i udziela się 
jego uczestnikom. 

Jak napisać kryminał? Tego dowiedział się każdy, kto 
przyszedł na spotkanie z młodą pisarką, reprezentant-
ką młodego pokolenia, zamościanką, Aleksandrą Jo-
nasz. Kim jest Ola? Tegoroczną absolwentką Psycho-
logii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lu-
blinie, absolwentką III LO im. Cypriana Kamila Norwi-
da w  Zamościu. Młodą, rezolutną dziewczyną, która 
wie, czego chce od życia. Autorka, mimo młodego wie-
ku, posiada spory dorobek pisarski. Spod jej pióra wy-
szły cztery książki – z czego dwie z nich już się ukazały 
na rynku wydawniczym (mamy je w bibliotece, od te-
raz z autografem). Jeszcze w tym roku ukaże się trze-
cia część cyklu Obudź mnie zanim umrę. Na rok kolej-
ny zaplanowana jest premiera całkiem nowej powie-
ści Spacer w mroku. Jaka jest jej twórczość? Ola twier-
dzi, że wulgarna i krwawa. Czytelnicy mówią, że to pro-
za, która trzyma w napięciu do ostatnich linijek, wywo-
łując przy tym dreszczyk emocji. Spotkanie było pory-
wające, (również dosłownie – podmuchy wiatru przy-
pomniały nam o pierwszym dniu festiwalu). My z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne książki młodej zamo-
ścianki. Póki co śledzimy ją na „fejsie” i podglądamy jej 
„instastories”. 

Po spotkaniu z  Aleksandrą Jonasz scenę opanowa-
li jeszcze młodsi ludzie. Byliśmy świadkami perfor-
matywnego czytania fragmentów Starzyzny powieści 
Stefana Dardy. Młodzi artyści Teatru Syrena w Staszo-
wie, Fundacji Banina z Warszawy oraz Zamojskiej Gru-
py Teatralnej odkrywali przed widzami swoje aktorskie 
umiejętności. Rzecz była o klątwie, która okryła zapo-
mnieniem mieszkańców pewnej wioski, ale również 
o tym, jak światy, wydarzenia, ludzie i ich sprawy prze-
nikają się, gdy tylko poświęci się im uwagę. Interpreta-
cja powieści według scenariusza Marty Fortowskiej by-
ła próbą sprawdzenia, dla ilu zdarzeń z przeszłości, opi-
sanej przez Dardę, znaleźć można odbicie w teraźniej-
szości? Gdzie szukać tropów miejsca, które zapadło się 
pod ziemię i czy w ogóle możliwe jest podążanie szla-
kiem tego, co nigdy nie istniało? 

W  odróżnieniu od mrocznej powieści Stefana Dardy, 
w  interpretacji przedstawionej przez młodych akto-
rów było sporo humoru. Reżyserem spektaklu jest Bar-
tłomiej Miernik. Na naszej festiwalowej scenie wystą-

pili: Alicja Stankiewicz, Zosia Hajduk, Denis Jakubow-
ski, Kamila Kucharczak, Małgorzata Basińska, Martyna 
Oleszczak, Szymon Gondek i Bartłomiej Miernik. Efekt 
finalny poznamy po zwierzynieckich warsztatach. War-
to być 22 lipca w Zwierzyńcu, 23 lipca w Józefowie lub 3 
września w Lubyczy Królewskiej. Jest moc!

To był naprawdę udany dzień! Ale przecież nie mogło 
być inaczej. 

Karolina Fidler-Niemczuk

Odkrywania dzień trzeci

23 czerwca. Trzeci dzień Festiwalu. Wciąż odkrywali-
śmy. Odkrywcy „trzeciego dnia” to dzieci z zamojskich 
szkół, najmłodsi sympatycy naszej biblioteki wraz z ro-
dzicami oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. 

Pogoda, jak „zamówiona”. Na zamojskim Rynku Wod-
nym - nie za chłodno, nie za gorąco, w sam raz, by za-
trzymać się, usiąść, posłuchać, zadać kilka nurtujących 
pytań ulubionej pisarce. Było kolorowo, na brukowej 
płycie - poduchy, kocyki, wielkie kostki, gry i  sztalugi 
z  pracami z  pracowni działań plastycznych, rękodzie-
ła i batiku działających przy MDK. Było przytulnie. Tuż 
obok w  namiocie biblioteki, „drugie życie” zyskiwała 
książka – trwał kiermasz książki używanej. Chwilę póź-
niej zrobiło się gwarno i kolorowo.  

Rozmawialiśmy. O czym? O skarpetkach, ale czy tylko 
o nich? Stery przejęła Justyna Bednarek, autorka ponad 
60 książek, w tym serii prezentującej przygody niesa-
mowitych skarpetek. Dzieciaki zasypały autorkę toną 
pytań. Jak to było, że została pani pisarką? Czy nie bola-
ła pani ręka przy pisaniu takich długich książek? A, czy 
purchawkowe placuszki z kwiatów mleczy można na-
prawdę jeść?  Czy warto marzyć? Taki wachlarz pytań 
w sam raz na rosnącą temperaturę.

Odpowiedzi były proste i  rzeczowe. Autorka zwinnie 
prowadziła dzieciaki w zakamarki swojego pisarskiego 
życia. Opowiadała o marzeniach i dążeniu do ich reali-
zacji. O swojej pasji do pisania, o życiu i o „ziarenkach 
prawdy” włożonych do książek. Zdradziła kulisy po-
wstania skarpetkowych historii, wprowadziła słucha-
czy we wzruszający, jakże aktualny, baśniowy świat, 
pełen przygód, czułości, wzruszeń, dobrego humoru 
a nawet kryminalnych afer.

Wiecie skąd się wzięły maki? Znacie historię trzęsącej 
się osiki? A  może chcecie poznać tajemny przepis na 
przyjaźń, sukces, pyszny serniczek, czy sałatkę, za któ-
rą każda kuna odda swój ogon? Kto wie? Może potrze-
bujecie interwencji „Babcochy”, by naprawić to, co się 
wokół „zepsuło”? Odpowiedzi na te i wiele innych py-
tań autorka podaje widzom niczym smaczny kąsek na 
tacy – trzeciego dnia na żywo na Rynku Wodnym w Za-
mościu. 

A  o  13.00, kolejna grupa dzieci wypełniła zaaranżo-
waną do spotkania przestrzeń i znów były opowieści, 
rozmowy, bajki i  prawdziwe historie… Zaroiło się od 
kolorowych skarpetek. Było ich naprawdę dużo, kto 
zapomniał zdejmował własne. „Moja jest czerwona, 
jak ta, która stała się różą w książce” – zauważyło jedno 
z dzieci, „a moja jest szara, jak mysia mama” - dodało in-
ne, „moja ma kolorowe włóczkowe włosy”, „a moja ma 
na imię Karol” – rozmowom nie było końca…

Powstały „niesamowite skarpetki”, każda inna, wyjąt-
kowa. Jeszcze chwila rozmowy i  zadanie domowe na 
wakacje – „Wymyśl przygodę swojej skarpetki”

Dużo się działo. Był oczywiście ciąg dalszy. Dochodzi-
ła 16.30, plac powoli zapełniali widzowie, dumni rodzi-
ce, rodzeństwo, dziadkowie wreszcie nauczyciele Mło-
dzieżowego Domu Kultury – wszyscy chcieli to zoba-
czyć… 

Na scenie powitaliśmy Tatr Młodego Aktora z  MDK 
w Zamościu, który przybył do nas ze spektaklem pt. „Co 
okręt wiezie?” na podstawie książki Ireny Tuwim. Po-
płynęły barwne dźwięki w „żywym okręcie”. I wysypa-
ły się literki tworząc wyrazy, wersy, zdania i myśli wiel-
kich pisarzy polskich. Te zaś ułożyły się w wiersze, które 
ze smakiem recytowali młodzi aktorzy. Brawo! Wszyst-
ko było tak autentyczne, że czuło się na twarzy powiew 
morskiej bryzy.

Powróciliśmy z  morskiej podróży. Na scenie powitali-
śmy Zespół „Kornelki” oraz Zespół Tańca Nowoczesne-
go „Raptis” działające przy MDK w Zamościu. Pierwsze 
dźwięki, pierwsze kroki, taniec nabierał tempa… Cza-
sem trudno było oderwać wzrok, zwinne ruchy, cieka-
we choreografie i muzyka – współczesna i klasyczna, 
swoisty dźwiękowy miszmasz. Wszystko to tworzyło 
niesamowitą atmosferę. Bogaty program uzupełniały 
występy solistów. „Tylko tego chcę”, „Myszka widziała 
ostatnia”, czy „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie 
znamy” to tylko niektóre z prezentowanych piosenek. 
Miło się patrzyło, miło się słuchało, i w szachy się gra-
ło – pod okiem mistrza Andrzeja Czochry, ale wszystko 
co dobre, kiedyś się kończy. Tak dobiegł końca i trzeci 
dzień Festiwalu.

Odkrywaliśmy razem, odkrywaliśmy więcej. Odkrywa-
liśmy z Wami. Odkrywajmy – najlepiej codziennie, nie 
tylko podczas Zamojskiego Festiwalu Książki, nie tyl-
ko raz w roku!

Joanna Grabczak 

Nic do zakrycia 

24 czerwca w  festiwalowy piątek skryliśmy się przed 
upałem w bibliotekach, a ten dawał się nam coraz bar-
dziej we znaki. Odpoczywaliśmy czysto teoretycz-
nie od żaru Rynku Wodnego. Nie był to ani odpoczy-
nek nad wodą, ani w cieniu, nie był to również dzień 
bezczynny. Przebiegał pod hasłem „Odwiedź nas w bi-
bliotece”. Szczególne ukłony czynimy przed tymi, któ-
rzy nas odwiedzają – również poza festiwalem. I tak na 
piątkową wizytę w bibliotece lub jednej z sześciu jej Fi-
lii zdecydowały się 244 osoby. Tego dnia wypożyczo-
no 560 książek w tym 8 materiałów audiowizualnych. 
Wypożyczaliśmy, rozmawialiśmy, szykowaliśmy się do 
sobotniej Giełdy Książki Regionalnej i  zamknięcia fe-
stiwalu.

Wiele jeszcze do odkrycia!

25 czerwca w ostatnią sobotę miesiąca, w ostatni dzień 
12. Zamojskiego Festiwalu Książki rozpoczęło się  47. 
Zamojskie Lato Teatralne. Wszystko, co się zaczęło, mu-
si dobiec końca…

Ostatni dzień Festiwalu to spotkanie regionalistów, ko-
lekcjonerów, pasjonatów, wydawców, autorów, spon-
sorów. W  tym roku – ponieważ to już druga edycja 
Giełdy Książki Regionalnej – swoje publikacje prezen-
towali: Fundacja "Ku Przeszłości" z Wojsławic z publika-
cjami, gadżetami i… Starym Piernikiem Wędrowycza, 
(kto był, ten wie, o czym mowa, kto czytał, ten wie, kim 
jest Jakub Wędrowycz), Lubyckie Stowarzyszenie Re-
gionalne ze świeżutkim (prosto z  drukarni) 3. Nume-
rem kwartalnika „Przestrzeń Pogranicza”, z  książkami 
Roberta Gmiterka i materiałami promocyjnymi z gmin 
pogranicza, Stowarzyszenie Tegit Et Protegit prezen-
towało najnowsze wydawnictwo Od Narola po Bełz – 
warto podkreślić, że była to przedpremiera tej książ-
ki. Były również dwie wcześniejsze publikacje Od Za-
mościa po Lwów i Z Roztocza na Grzędę Sokalską. Toma-
szowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janu-
sza Petera, zawitało m.in. z najnowszym numerem „To-
maszowskiej Teki Regionalnej” oraz wieloma publikacja-
mi promującymi Ziemię Tomaszowska. Archiwum Pań-
stwowe w Zamościu z firmowym „Archiwariuszem Za-
mojskim” oraz innymi publikacjami i  informacją prze-
kazaną przez dyrektora Jakuba Żygawskiego o powro-
cie do Zamościa aktu lokacyjnego – tego najważniej-
szego, pierwszego z trzech istniejących. Muzeum Zie-
mi Biłgorajskiej przybyło z publikacjami promującymi 
Ziemię Biłgorajską. Andrzej Kudlicki z wydawanym od 
13 lat magazynem „Magiczne Roztocze”, Książnica Za-
mojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego obecna za-
równo w roli organizatora, wystawcy, jak i wydawcy – 
uhonorowana w Lublinie Wawrzynem Pawła Konrada 
za najładniejszą książkę roku 2021 i  wyróżnieniem za 

szczególne walory edytorskie i  formę przekazu. Była 
też Księgarnia Trio z Roztocza, czyli regionalna kopal-
nia publikacji „stąd”.

Znów rozmawialiśmy. Ponadgodzinny panel spraw-
dzająco-wyjaśniający czy „Dobrze nam się wydaje?” 
Było o  kondycji książki regionalnej, o  szansach auto-
rów, potrzebach wydawniczych i marzeniach wydaw-
ców, o  planach, nadmiarach i  niedoborach. Co cieka-
we, tam gdzie są pieniądze, nie zawsze jest komu pi-
sać, tam gdzie ludzi tłum, nieco mniej pieniędzy na wy-
dawnictwa. W upalną sobotę otaczało nas zewsząd LA-
TO... kalendarzowe, a od lewej lub od prawej (zależnie 
od ustawienia) również teatralne. Giełdą Książki Regio-
nalnej zakończyliśmy 12. Zamojski Festiwal Książki. Zo-
stały wspomnienia, zdjęcia – głównie za sprawą nasze-
go kolegi Leszka Wygachiewicza, ale też Anny Szewc 
z „Dziennika Wschodniego” i Jana Ciosa z portalu zy-
ciezamoscia.pl oraz innych fotografujących przelotem. 
Dziękujemy za każde okazane nam wsparcie wszystkim 
tym, którym po drodze jest z książką i naszą biblioteką.

Warto dodać, że nad Kiermaszem Książki Używanej, 
z którym wrócimy na Rynek Wodny w ramach Letniej 
Czytelni Książki i Prasy czuwały: Dorota Piasecka, Ma-
rzena Rosiak i Agnieszka Szewczuk. Ostatniego dnia, 
dzięki Renacie Ożgo z Czytelni Regionalnej i Ogólnej 
Działu Udostępniania sprawnie zebraliśmy nowości 
wydawnicze i uzupełniliśmy zbiory regionalne o kolej-
ne wartościowe pozycje. W skwarze, ale jakże zwinnie 
uwijali się nasi koledzy z Kamiennej: Jerzy Malicki, Jaro-
sław Morelewski, Piotr Zubański, Leszek Wygachiewicz 
oraz Marek Sadło – to dzięki nim było nas słychać, było 
na czym usiąść, i pod czym skryć przed palącym słoń-
cem. Dyrekcja Książnicy Zamojskiej Piotr Bartnik i Hali-
na Zielińska znów była nie tylko „garniturowym szefo-
stwem”, ale wspierała nas w budowaniu wizerunku Fe-
stiwalu mową i uczynkiem – łącznie z noszeniem, skrę-
caniem, zwijaniem i rozwijaniem. „Ekipa Festiwalowa” 
dziękuje wszystkim pracownikom Książnicy Zamojskiej 
(a także jej 6 Filii) za pomoc w organizacji oraz wspar-
cie i wyrozumiałość. 

Na koniec, tak jak i na początku podziękowania kieru-
jemy do sponsora głównego i partnera strategiczne-
go, czyli Województwa Lubelskiego i marki „Lubelskie 
Smakuj Życie!”, do sponsorujących nasz Festiwal spółki 
Veolia Wschód i firmy BudProfit, do Patronów Honoro-
wych: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Zamościa Andrzeja 
Wnuka. Dziękujemy także Partnerom Medialnym – by-
ło nas widać, słychać… można było o nas również prze-
czytać. 

Dobrze nam się wydaje! Książka jest dobra na 
wszystko! To żadne odkrycie, ale odkryć podczas 
tej edycji mieliśmy wcale mało! Zachęcamy jednak, 
by odkrywać WIĘCEJ!

Materiał na podstawie relacji pracowników Książnicy 
Zamojskiej opracował Piotr Piela, który również spinał 
ów Festiwal słowem, gestem i niezaniedbaniem i był, 
brał udział, i z serca poleca, i czeka na kolejną edycję.
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SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 62m2, ul. Wy-

szynskiego, piętro II. Tel. 577 754 717

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

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

Kupię mieszkanie w Zamościu w kwocie 
200 tys. zł. Tel. 794 435 570

Poszukuję działki w Szopinku do 80-100 
tys. Zł. Tel. 664 557 993 

Pilnie kupię małą kawalerkę na parterze, 
tel. 609 510 301 

Kupię działkę budowlaną do 10 ar w Ka-
linowicach lub Wolce Panieńskiej tel. 

579 055 487

Kupię małą kawalerkę do 29m2 na par-
terze. Tel. 609 510 301

KUPIĘ mieszkanie bez czynszowe w Za-
mościu tel.533-569-909

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

Do wynajęcia ładna, umeblowana ka-
walerka na Os. Orzeszkowej w Zamo-

ściu, cena wynajmu 1150 zł+ opłaty z 
liczników, czynsz płaci właściciel miesz-
kania, wymagana kaucja 1000 zł. Tel. 
602 802 212.

Od stycznia 2022r. Do wynajęcia 2-po-
kojowe mieszkanie 46m2 (parter), 

obok DT. “Łukasz”. Tel. 84 638 59 08

Mieszkanie 45m2, II piętro, 2 pokoje, 
ul. Lipska, Zamość. Tel. 794 951 604

Stancja 45m2, nowe budownictwo. Tel. 
794 951 604

ZAMIENIĘ
Mieszkanie M3 pierwsze piętro + mu-

rowany garaż zamienię na szerego-
wiec za dopłatą lub kupię szeregowiec . 
Tel. 727 736 614

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

125 m2 segment zamienię na mieszka-
nie w bloku. Tel. 660 448 052

Zamienię M4 56m2, 4p., ul. Ciepła na 
mniejsze w okolicy “Hetmana”. Tel. 

696 196 411

Koła felga 4 otwory, zimowe 185/65 
R1486 opony letnie 225/55R17 97 

W. Tel. 517 635 968

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 Mieszkanie M-3, 46 m2 ul. Piłsudskiego, cena 257 tyś zł.
 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
Wózek do drewna, okna drewniane 

z demontażu, rower damka, 
łóżko drewniane w dobrym stanie, 
kufer, cyrkularka, butla turystyczna. 
Tel. 507 639 018

Deski jesionowe suche, grube 4 i 5 
cm, brus grubość 8 cm. Tel. 517 

635 968

Sprzedam miód. Tel. 602 530 283

Belki stalowe 16, 3 szt. Dł. 490. Tel. 
517 635 968

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

ZWIERZĘTA
Oddam w dobre ręce kotki. Tel. 501 

958 347

Sprzedam rodziny pszczele. Tel. 607 
413 029

Sprzedam klacze zimnokrwiste, 1 
źrebna, szpaczka. Tel. 665 225 697

Sprzedam króliki hodowlane, 
Zamość. Tel. 792 184 243

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, mikrofalówkę. 
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

Kupię odznaczenie PCK „Kryształowe 
Serce” Tel.   512 276 720

Kupię szable, bagnety, kordziki, heł-
my, odznaczenia, monety, srebra tel. 

512 276 720

Kupię zbiornik na deszczówkę 1000l w 
koszu. Tel. 511 807 587

Kupię pszenicę paszową ok. 2 t. Tel. 
515 796 951

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

INNE
Oddam gruz za darmo, odbiór swoim 

transportem. Tel. 84 530 34 29

Oddam za darmo: 2 fotele, 2 wersalki, 
1 kanapę. Tel. 787 563 281
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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 54, 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  
tel. 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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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 #27, 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 za rozwiązanie krzyżówki #25/2022: „Wydmy gorące od 
słońca”, ufundował hipermarket E.Leclerc Zamość. Upominek otrzyma 

Pani Urszula Kapuśniak z Zamościa. Gratulujemy. Nagrodę można 
odebrać do 11 lipca 2022 roku w punkcie informacyjnym hipermarketu 

E.Leclerc Zamość przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13.

leclerc.pl

od 05.07 do 16.07.2022 r.

Pomidory czerwone
Cena obowiązuje w dniach 05.07-09.07.2022349

1 kg

Max. 3 szt. 
z kuponem

Kawa mielona/ziarnista 
Lavazza Qualità Oro
Orbico
250 g, cena za 1 kg = 57,96/67,80

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

16 1 szt.
95

14 1 szt.
49

-40%

Deser Tiramisu
500 g
cena za 1 kg = 12,58/21,98

z kuponem

bez kuponu

A K T Y W U J

10 1 szt.
99

6 1 szt.
29

Max. 5 szt. 
z kuponem

Szynka Prosciutto Cotto/ 
Mortadela z pistacjami
Joty 
125 g, plastry
cena za 1 kg = 63,92

71 opak.
99

ZAMOŚĆ
6 lipca 2022r. (środa), godz. 
19.00: 47. Zamojskie Lato Teatral-
ne. Spektakl „Bóg mordu” w wy-
konaniu Teatru Dramatycznego 
im. Aleksandra Węgierki w  Bia-
łymstoku. Zamojski Dom Kultu-
ry, ul. Partyzantów 13, bilet: 50 zł.

9 lipca 2022r. (sobota), godz. 
20.00:  Zamojski Festiwal Kul-
tury ,,Arte, Cultura, Musica e…”. 
W  programie: sceniczno - kon-
certowe wykonanie opery Giaco-
mo Pucciniego pt. ,,Madama But-
terfly’’. Rynek Wielki.

10 lipca 2022r. (niedziela), 
godz. 21:30: 47. Zamojskie Lato 
Teatralne. Spektakl Versalio So-
dai” („Ogrody Wersalu”) w wyko-
naniu Klaipėda Castle Theatre (Li-
twa). Rynek Wielki, wstęp wolny.

11-18 lipca 2022r.: XIX Mię-
dzynarodowy Festiwal Zespo-

łów Folklorystycznych „EURO-
FOLK”. Koncerty zespołów folklo-
rystycznych polskich i zagranicz-
nych, warsztaty taneczne, zaba-
wy folkowe, happeningi tanecz-
ne dla dorosłych i dzieci oraz kier-
masz sztuki ludowej. Rynek Wiel-
ki.

26 lipca 2022r. (wtorek), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada 
– postaw na rodzinę. Festyn na 
Osiedlu Rataja (tereny zielone na 
ul. Osiedlowej).

27 lipca 2022r. (środa), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada 
– postaw na rodzinę. Festyn na 
Osiedlu Nowe Miasto (boisko za 
garażami Lege Artis).

31 lipca 2022r. (niedziela): Tour 
De Pologne – meta 2. etapu Cheł-
m-Zamość

2 sierpnia 2022r. (wtorek), 
godz. 16.00-20.00: Wędrująca 
Estrada – postaw na rodzinę. 

Festyn na Osiedlu Promyk (bo-
isko osiedlowe ul. Asnyka/Grun-
waldzka).

3 sierpnia 2022r. (środa), godz. 
16.00-20.00: Wędrująca Estrada 
– postaw na rodzinę. Festyn na 
Osiedlu Orzeszkowej (tereny re-
kreacyjne nad rzeką Łabuńką).

REGION
8-10 lipca 2022r. (piątek- nie-
dziela): Jarmark Św. Kiliana 
w  Skierbieszowie. W  programie 
m.in. koncerty Cleo, Future Folk 
oraz Top One.

10 lipca 2022r. (niedziela), 
godz. 13.00: V Piknik Archeolo-
giczny w  Sąsiadce (gm. Sułów). 
W  programie m.in.: pokazy hi-
storycznych grup rekonstruk-
cyjnych, stoiska z  rękodziełem, 
strzelanie z łuku pokazy rzemio-
sła, koncert zespołu Energy Girls, 
zabawa taneczna pod gwiazda-
mi.

Kalendarz  najbliższych  Kalendarz  najbliższych  
wydarzeń wydarzeń   w Zamościuw Zamościu


