
Otwarcie szlaku Ordynacji Zamojskiej Otwarcie wystawy „Wspomnienia z Brazylii” Marka Marcoli

Zjazd żołnierzy 9 pp Leg. AK Obchody 62 rocznicy pacyfikacji Soch

Obchody Dnia Bociana pod OEM RPN

Poczty sztandarowe podczas obchodów rocznicy pacyfikacji Soch

62 rocznica pacyfikacji Soch

Mirosław Grabowski z WTZ przekracza linie mety. Tomasz Budzyński z WTZ rzuca kulą podczas dnia sportu.

Uczestnicy WTZ w strojach ludowych. WTZ i Gmnazjum.

Zawody sportowe podczas Dnia Dziecka. Konkurs języka angielskiego.

Prezentacja prac plastycznych podczas konkursu. Wręczenie nagród przez sponsorów.
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Uwaga: następny numer 
„Wiadomości Zwierzynieckich”

ukaże się po wakacjach.

Piękne dziewczyny na start!
Podczas tegorocznych Dni Zwierzyńca w niedzielę, 3 lipca 

2005 r. o godz. 14.00 nad zalewem w Rudce, Zwierzyniecki Ośro-
dek Kultury i Rekreacji przeprowadzi I edycję wyboru Miss Zwie-
rzyńca. Ponieważ patronat nad wyborami objął „Kurier Lubelski” 
należy się spodziewać, że w imprezie weźmie udział kilka kandy-
datek spoza Zwierzyńca. Dobrze byłoby, aby wystartowały rów-
nież urodziwe mieszkanki naszego miasta, a najlepiej gdyby ko-
rona przypadła którejś z nich. Tym, bardziej, że dla zwycięzczy-
ni przygotowano atrakcyjne nagrody. Poza tym „Kurier Lubelski” 
rozpowszechni piękną laureatkę na swych łamach.

W związku z tym zachęcamy lokalne piękności do zgłaszania 
swych kandydatur w punkcie „IT” w Zwierzynieckim Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji.

Marek Marcola

Kalendarz imprez wakacyjnych organizowanych przez 
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu
1.   II Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
„Zwierzyniec 2005” 25 – 26 czerwca 2005 r.
25.VI.2005 r. /sobota/
14.00 warsztaty musztry paradnej 
plac przed Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska
17.00 powitanie orkiestr przed Ratuszem przez przedstawicieli sa-
morządu a następnie przemarsz orkiestr ulicami Zwierzyńca (ul. 
Partyzantów, ul. Zamojska, ul. Wachniewskiej) do ZSDiOŚ
19.00 uroczysty koncert orkiestr przed Kościółkiem na wodzie – 
oficjalne otwarcie przeglądu
21.37 wspólne wykonanie ulubionego utworu papieża Jana Paw-
ła II pt. „Barka”
26.VI.2005 r. /niedziela/
Oprawa muzyczna mszy św.
- w Kościele parafialnym o godz. 8.00 i 10.45
- w Kościele na wodzie o godz. 17.00
12.00 prezentacja orkiestr w marszu /deptak/
13.00 koncert finałowy przed budynkiem ZSDiOŚ
2.   Dni Zwierzyńca, 2 – 3 lipca 2005 roku
Sobota, 2.07.2005 r.
13.00 uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona 15 – leciu samo-
rządu w Zwierzyńcu
14.00 otwarcie wystawy „15 – lecie samorządu w Zwierzyńcu” 
(ratusz)
15.00 koncert zespołów działających przy ZOKiR (technikum)
17.00 recital Ireny Jarockiej (technikum)
18.30 – 22.00 zabawa ludowa
Niedziela, 3.07.2005 r.
13.00 wystawa fotograficzna Magdaleny i Andrzeja Śniadowskich 
„Alpejskie krajobrazy” (ZOKiR)
14.00 Festyn sportowo – rekreacyjny nad zalewem w Rudce „Po-
witanie wakacji”. W trakcie festynu odbędą się:
- wybory Miss Zwierzyńca pod patronatem „Kuriera Lu-
belskiego”
- prezentacja malarstwa Marka Golca
- gry i zabawy zręcznościowe, bufet

- zabawa ludowa
3.   Folklor egzotyczny – 19 lipca 2005 r. Występy zespołów ludo-
wych z Meksyku i Gruzji.
4.   Roztocze Country – 31 lipca 2005 r. z udziałem zespołu 
Coach z Krakowa
5.   Letnia Akademia Filmowa, 6 – 15 sierpnia 2005 r.
6.   Występy polonijnego zespołu „Iskierki” z Australii 27 sierp-
nia 2005 r.
7.   Festyn „Pożegnanie wakacji” nad zalewem w Rudce – 28 
sierpnia 2005 roku.
Zapraszamy do uczestnictwa

Marek Marcola

Wiadomości
• 27 maja br. w Zwierzyńcu gościła kilkunastoosobowa grupa 

dziennikarzy turystycznych z całego kraju. Dziennikarze zwie-
dzili starówkę zwierzyniecką, muzeum RPN, odbyli spacer po 
uliczkach Borku i spotkali się z Burmistrzem w ratuszu.

• W sobotę, 28 maja br. Zwierzyniecka Kapela Ludowa występo-
wała w Zamościu podczas imprezy kulturalnej nawiązującej do 
szturmu twierdzy zamojskiej przez Kozaków

• 20 – osobowa grupa ukraińskich liderów organizacji pozarządo-
wych przebywała 24.V.05 w Zwierzyńcu, by zapoznać się z or-
ganizacją obsługi ruchu turystycznego.

• Doroczny zjazd żołnierzy Armii Krajowej odbył się 29 maja 2005 
r. Zjazdy te odbywają się nieprzerwanie w ostatnią niedzielę 
maja od 1984 roku.

• 1 czerwca br. obchodzono rocznicę pacyfikacji wsi Sochy.
• 14 czerwca br. Adam Newlaczyl zaprezentował w Zwierzyniec-

kim Ośrodku Kultury i Rekreacji swoje malarstwo i wygłosił wy-
kład o roli sztuki w życiu człowieka.

W czasie III Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej w kategorii I, pierwsze miejsce i „Złotego Chrząszcza” otrzy-
mała Aleksandra Czyżo. W kategorii II trzecie miejsce i „Brązo-
wego chrząszcza” otrzymał zespół „Alibi”. Laureaci działają przy 
Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Spotkanie ze Sławą
Pod koniec maja br. zostałem zaproszony przez ks. Tadeusza 

Sochana do Górecka Kościelnego na kolacje ze Sławą Przybyską, 
która przyjechała tam na kilkudniowy wypoczynek. Już na począ-
tek słyszę od niej i jej męża słowa uznania dla urody Zwierzyńca, 
zwłaszcza kościółka na wyspie. Debiut Sławy Przybylskiej przy-
padł na lata pięćdziesiąte, ale artystka jest nadal w znakomitej 
formie. Drobna, filigranowa ze swym czarującym uśmiechem krę-
ci się przy stole i kuchni, jak najzwyklejsza gospodyni, a nie wiel-
ka  dama polskiej piosenki, która osiągnęła szczyty popularności, 
nie tylko w Polsce. Kolacyjna rozmowa koncentruje się wokół po-
dróżniczych fascynacji Sławy, czyli Gruzji, Hiszpanii i Izraela, kra-
jów, których muzyczne wpływy mają też odbicie w nieśmiertel-
nych przebojach Przybylskiej, jak chociażby „Tbiliso” i „Malage-
nia”. Gościom z Warszawy towarzyszy też Żydówka z Izraela o 
polskich korzeniach związanych z Tomaszowem Lubelskim. Mimo 
upływu tylu lat, Sara opowiada o swej wojennej tułaczce po Związ-
ku Radzieckim, zakończonej osiedleniem się w 1949 roku pod Tel 
– Avivem.

Przed pożegnaniem pytam Sławę Przybylską o możliwość jej 

wały do igrzysk wojewódzkich: w rzucie oszczepem Bartosz Szpin-
da – II m z wynikiem 43,09(rekord szkoły); Kamil Pieczyrak 
w biegu na 1000 m – II m z wynikiem 2.48,81(rekord szkoły) i 
Olga Chasikowska w skoku w dal –  III m z wynikiem 4,25. Pod-
czas tych zawodów zostały pobite jeszcze 2 rekordy szkoły: Mag-
dalena Brygider w rzucie oszczepem – 21,65 i Artur Kopytko w 
pchnięciu kulą – 10,74.

1 czerwca 2005 r PUKS „Junior” był organizatorem imprez 
rekreacyjno - sportowych z okazji Dnia Dziecka. Impreza przebie-
gała pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Imprezę prze-
prowadzono w 6 konkurencjach: rzuty lotkami do tarczy, strzały 
do małej bramki piłką do rugby, pchnięciu kulą, strzały do bramki 
piłką do p. nożnej, rzuty piłką lekarską 3 kg w tył znad głowy, bi-
cie rekordu w biegu na 60 m.

W rzutach lotkami do tarczy I m zajęła uczennica klasy II B – 
Agnieszka Rawiak, II m Magdalena Osmulska kl. II D, III m – Ka-
tarzyna Herc kl. II C.

W pchnięciu kulą w kategorii dziewcząt najlepsza okazała się 
Ada Czochra kl. III A, II m zajęła Magdalena Brygider kl. III E, III 
m Ola Wnuk kl. II D. w kategorii chłopców I m zajął Artur Kopytko 
– III E, II m Michał Mitaszewski  kl. III A, III M Piotr Pilip kl. III D.

W strzałach piłką rugby do bramki w kategorii dziewcząt naj-
lepsza była Katarzyna Szuty kl. I D, wśród chłopców Adam Ku-
lik – kl. I D

W rzutach piłką lekarską 3 kg w tył znad głowy najlepszy wy-
nik uzyskała Magda Brygider kl. III E, wśród chłopców Maciej Pia-
secki – kl. III E.

Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja strzały piłka nożną 
do bramki. Każdy uczestnik tej konkurencji chciał pokonać stoją-
cego na bramce nauczyciela wf, bramkarza KS ”Sokół” Zwierzy-
niec, zdobywcą II m w Plebiscycie Kroniki Tygodnia na Najlepsze-
go Sportowca Zamojszczyzny – 2003 r – p. Grzegorza Kominka. 
W konkurencji tej do rywalizacji stanęli nie tylko chłopcy, ale rów-
nież dziewczęta i nauczyciele.
Najlepszymi okazali się Łukasz Kowalczyk kl. II D – I m, Rafał Ma-
łyszek kl. I A, Tomasz Malesza kl. I D, i Tomasz Strzałka kl. III D 
miejsca II.

Podczas tych zawodów ustanowiono nowy rekord szkoły 
w biegu na 60 m dziewcząt. Nową rekordzistką na tym dystansie 
została Katarzyna Szuty kl. I d uzyskując wynik 8,6.

W imprezach sportowych wzięli również udział uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Za zajęcie czołowych miejsc zawodnicy otrzymali upominki 
w postaci maskotek. Za udział w konkurencjach sportowych zostali 
nagrodzeni również nasi koledzy z warsztatów. Cała impreza prze-
biegała w przyjaznej i sportowej atmosferze.

Edyta Kot

Wycieczki szkolne
W bieżącym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

ze Zwierzyńca często wyjeżdżają poza teren szkoły i miasta na wy-
cieczki krajoznawcze, do teatru, kina  na basen i zawody sporto-
we. Uczniowie klas O-III wyjeżdżają na wycieczki jednodniowe na-
tomiast uczniowie klas starszych na kilkudniowe.

W dniach 5 - 6.05. uczniowie klas piątych i szóstych wraz 
z opiekunami przebywali na wycieczce w Zakopanem. W podróż 
wybraliśmy się w  czwartek 5.05. o godzinie 500. Pierwszym miej-
scem które zwiedzaliśmy była słynna skocznia narciarska ,,Kro-
kiew’’ na której wiele pięknych i zwycięskich skoków oddał Adam 
Małysz. Następnie wjechaliśmy kolejką szynową na Gubałówkę, 
skąd podziwialiśmy tylko przez moment panoramę Zakopane-
go, gdyż padał  ,,dysc’’. Przed kolacją przybyliśmy do Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptowkach, miejsca w któ-
rym górale gorliwie modlą się za duszę Jana Pawła II. Wieczorem 
po kolacji odbyła się dyskoteka i nad Czarnym Dunajcem rozpali-
liśmy ognisko, na którym upiekliśmy smaczne kiełbaski. W piątek 
po śniadaniu powędrowaliśmy wraz z przewodnikiem do Jaskini 
Mrożnej w Dolinie Kościeliskiej. Po powrcie do Zakopanego zwie-
dziliśmy ciekawe Muzeum Tatrzańskie, a  potem zrobiliśmy zaku-
py na słynnych Krupówkach . Do Zwierzyńca powróciliśmy późnym 
wieczorem zmęczeni ale pełni wrażeń.

W dniach  10 – 11.05. uczniowie klas trzecich, czwartych i pią-
tych wraz z opiekunami przebywali na wycieczce w Górach Świę-
tokrzyskich. W podróż udaliśmy się we wtorek 10.05. . Pierwszym 
punktem programu było zwiedzanie skansenu Kamionki Opatow-
ski. Podziwialiśmy miejsca, z których dawno temu wydobywano 
kamień, wykonaliśmy strzałę i postrzelaliśmy z łuku i wytoczyli-
śmy gliniany garnek. Po obiedzie udaliśmy się do Bajtowa, zwie-
dzając muzeum dinozaurów. Przez dwie godziny uczniowie podzi-
wiali zrekonstruowane postacie dinozaurów. Na zakończenie zo-
baczyliśmy czynny młyn wodny. .Po kolacji udaliśmy się na spa-
cer po okolicy Chęcin podziwiając ruiny zamku. W środę rano po-
jechaliśmy się na pływalnię w Nowinach. Dzieci pływały w basenie i 
ochoczo zjeżdżały rurą /basen w Zamościu jest nowocześniejszy/. 

Następnie zobaczyliśmy dąb „Bartek” i wróciliśmy do Kielc. 
W mieście zwiedziliśmy Kadzielnię .Jest to miejsce w centrum mia-
sta, w którym przed wieloma laty wydobywano kamień, a obecnie 
mieści się amfiteatr. Dzieci zjadły obiad w Mac Donaldzie. W dro-
dze powrotnej podziwialiśmy ruiny słynnego Pałacu Krzyżtopór. 
Do domów powróciliśmy zadowoleni.

Iwona Gałecka
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występu w Zwierzyńcu w przyszłym roku. Odpowiedź jest pozytyw-
na. Miejmy nadzieję, że za rok będziemy mogli posłuchać recitalu 
jednej z największych muzycznych legend polskiej estrady.

Marek Marcola

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
Od 1 września 2005 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłko-

wy. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w lipcu 2005 r. Głów-
nym warunkiem do przyznania świadczeń rodzinnych jest speł-
nienie kryterium dochodowego nie przekraczającego kwoty 504 
zł na osobę w rodzinie lub 583 zł w rodzinie, która wychowuje 
dziecko niepełnosprawne. Dochód obliczany będzie na podsta-
wie dochodów uzyskanych przez rodzinę w roku 2004. Zgodnie 
z ustawą o świadczeniach rodzinnych, jeżeli osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z kompletem doku-
mentów do dnia 31 lipca 2005 r. świadczenia rodzinne przysługu-
jące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do 30 września 2005 
r. Natomiast jeżeli wniosek wpłynie w okresie od 1.08.2005 r. do 
30.09.2005 r. świadczenia przysługujące za miesiąc wrzesień wy-
płacone zostaną do 30 października 2005 r.

W nowym okresie zasiłkowym czekają nas duże zmiany spo-
wodowane wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o 
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732)

Ustawa zmienia w znacznym stopniu ustawę o świadczeniach 
rodzinnych. Główne zmiany dotyczyć będą zmiany uprawnień do 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka. Dodatek będzie przysługiwał tylko w przypadku gdy sąd 
nie będzie miał od kogo zasądzić alimentów tj.: jeden z rodziców 
nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub też sąd oddalił pozew o 
alimenty. Pozostali rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mo-
gli ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną. Jednym z warunków do 
jej przyznania jest częściowa lub całkowita bezskuteczność egze-
kucji alimentów zasądzonych wyrokiem lub ugodą sądową. Wyso-
kość zaliczki uzależniona jest od:
-  kryterium dochodowego rodziny,
-  wysokości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 
-  ilości dzieci w rodzinie.

Zaliczka będzie przysługiwała samotnemu rodzicowi spełnia-
jącemu kryterium dochodowe (583 zł na osobę w rodzinie).

Jednym z zadań ustawy o postępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych jest zwiększenie ściągalności i poprawa egzekucji 
alimentów. Ustawa nakłada obowiązek współpracy miedzy gmi-
ną, komornikiem, starostą sądem. Działania te mają na celu do-
prowadzić do całkowitej ściągalności alimentów. W przypadku kie-
dy dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się z obowiązku alimenta-
cji z powodu braku zatrudnienia będzie skierowany do pracy przez 
urząd pracy lub starostę i będzie zobowiązany do zwrotu należno-
ści z tytułu wypłaconych zaliczek osobom do nich uprawnionym.

Kolejną ze zmian jest wprowadzenie nowego dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielo-
dzietnej tzn. dodatek będzie przysługiwał na trzecie i każde kolej-
ne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczką alimentacyjną 
w naszej gminie zajmować się bezie Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zwierzyńcu.

Dorota Hatalska

Działamy lokalnie
Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno-

ści realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce we współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny 
Ziemi Biłgorajskiej przyznał dotację dla Szkół Filialnych 
w Obroczy i w Kosobudach. 

Działaj Lokalnie to program grantowy służący aktywacji 
mieszkańców wokół rozwiązywania lokalnych problemów. Funda-
cja ta powstała po to by służyć społeczności lokalnej.
     Komisja grantowa postanowiła nagrodzić między innymi:
•  Projekt Szkoły Filialnej w Obroczy pt. „Żyjmy zdrowo” doty-
czący wykonania placu zabaw i boiska sportowego. Dotacja przy-
znana przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej wyno-
si 4 500zł. Z tych obiektów w przyszłości będą korzystali miesz-
kańcy wioski.  

•   Projekt Szkoły Filialnej w Kosobudach pt. „Bezpieczne zabawy 
– wiejski plac zabaw sportowo – rekreacyjnych”, który został dofi-
nansowany w kwocie 2 700zł. Przed budynkiem szkolnym rodzice 
uczniów wykonają urządzenia rekreacyjne i sportowe, aby zapew-
nić dzieciom ogólnodostępne, bezpieczne miejsce zabaw.
Warto podkreślić, że powołane komisje grantowe wybierają naj-
lepsze projekty, w których jasno określony jest pomysł, są kon-
kretne potrzeby i rezultaty. 

Informacja na temat
realizacji projektu Unii Europejskiej RIDGE II (Zintegro-
wany rozwój Roztocza) w ramach programu TACIS

Wartość 375 000 Euro
Partnerzy projektu:

- Miasto Zwierzyniec
- Rada Powiatu Jaworów na Ukrainie
- Regionalne Stowarzyszenie Turystyczne na Roztoczu
- Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
- Miasto Niemeczyn na Litwie
- Uniwersytet Hallam w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Cele projektu to:
I. Poparcie zakończenia procesu utworzenia Międzynarodo-

wego Rezerwatu Biosfery na Roztoczu pod patronatem 
UNESCO.

II. Promowanie międzynarodowej kooperacji w rozwoju tury-
styki związanej z wykorzystaniem przyrodniczego i kultu-
ralnego dziedzictwa

III. Szkolenie ludności miejscowej, łącznie z samorządowca-
mi na temat zasad zintegrowanego rozwoju wiejskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem turystyki.

W/w cele będą osiągnięte w następujący sposób:
1. Kontynuowanie rozwoju Rezerwatu Biosfery Roztocze

a) kontynuowanie koordynacji pomiędzy zespołami ds. 
Rezerwatu
b) dodrukowanie i zaktualizowanie międzynarodowe-
go folderu
c) rozwój centrum dla turystów, dotyczącego dziedzictwa 
przyrodniczego w Iwano – Frankowe
d) konferencja na Ukrainie w celu przyśpieszenia utwo-
rzenia rezerwatu
e) utworzenie kontraktu z Humberhead Levels Green To-
urism Forum
f) nawiązanie kontaktu z UK wildlife trusts

licka (nauczyciel prowadzący - Tetyana Bakay), miejsce trzecie - 
druga drużyna ze Zwierzyńca, w składzie: Aleksandra Pieczyko-
lan, Izabela Bezrąk, Michał Patyk i Dariusz Mazur (nauczyciel pro-
wadzący - Barbara Tittenbrun). Zwycięzcy dostali nagrody w po-
staci słowników dla szkół, a oprócz tego upominków indywidual-
nych w postaci toreb firmowych Macmillana (I miejsce), kubków 
firmowych (miejsce II) i lekturek angielskich (miejsce III). Wszyscy 
uczestnicy dostali długopisy lub „smycze” na klucze z logo wydaw-
nictwa Macmillan, a także pamiątkowe dyplomy i maskotki ufun-
dowane przez organizatora imprezy - Gimnazjum w Zwierzyńcu. 

Pomysłodawcami Turnieju byli  nauczyciele uczący języka an-
gielskiego w naszej szkole - pani Barbara Tittenbrun, pan Dariusz 
Liszewski i pan Sławomir Galarda. Dekoracje powstały pod kie-
runkiem pani Joanny Bekier. Nad oprawa muzyczną Turnieju czu-
wał pan Mariusz Czochra. Swą pomocną dłoń podała nam rów-
nież pani Agnieszka Jedlińska - nauczycielka języka niemieckie-
go, a zarazem członek Zespołu Nauczycieli Języków Obcych z na-
szego Gimnazjum. 

My - organizatorzy - jesteśmy zadowoleni z przebiegu nasze-
go Turnieju. Czy tego samego zdania są drużyny z pozostałych 
gimnazjów biorących w nim udział, dowiemy się w przyszłym ro-
ku, bo zechcemy ten projekt kontynuować. Już teraz zaprasza-
my inne szkoły!

Barbara Tittenbrun

Obchody Dnia Bociana w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu
W roku 2005 po raz trzeci w Polsce obchodzony był Dzień Bo-

ciana. Został on ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół 
Przyrody „pro Natura”. Dzień ten był okazją do zwrócenia uwagi 
na silny związek bociana z polską kulturą, krajobrazem, na jego 
zagrożenia i potrzebę ochrony. Polska jest krajem, w którym bo-
ciany zakładają najwięcej gniazd i otaczane są powszechnym sza-
cunkiem i sympatią.

W tym roku Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu postanowiła po-
nownie włączyć się w trzecie ogólnopolskie obchody Dnia Bociana 
-31 maja 2004r. W związku z tym nauczyciele wyszli z inicjaty-
wą zorganizowania szkolnego konkursu plastycznego pt.: „Bocia-
ni Świat”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci (napłynęło 196 prac). Komisja stwierdziła bardzo wysoki 
poziom prac w poszczególnych kategoriach. Cieszyć może fakt, że 
bociany są aż tak lubiane i popularne wśród uczniów naszej szko-
ły. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 17 maja 2005 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za piękne i sta-
rannie przygotowane prace. Gratulujemy dzieciom nagrodzonym 
i wyróżnionym.

Nagrody wręczono w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym RPN 
w Zwierzyńcu podczas uroczystego spotkania z uczniami, nauczy-
cielami i pracownikami dydaktycznymi muzeum. Tego dnia zain-
augurowano również otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnio-
nych prac. Prace te zostały wyeksponowane na korytarzach OEM 
RPN, co daje możliwość zapoznania się turystów z piękną twórczo-
ścią naszych dzieci. Szczególne podziękowania chcemy skierować 
w stronę sponsorów, tj. OEM RPN, Edward Gąsianowski, Grzegorz 
Zaręba, Przemysław Stachyra, którzy przekazali upominki i na-
grody rzeczowe uczestnikom konkursu.

M. Czochra- Welsyng, A. Kuczyńska

Rozmaitości sportowe
Jedną z wielu dziedzin, w której Szkoła Podstawowa w Zwie-

rzyńcu odnosi sukcesy od wielu lat jest sport. Przyczynia się do te-
go szkolenie, które prowadzone jest w sekcjach Szkolnego Klubu  
Sportowego  ,,Jutrzenka’’. W bieżącym roku szkolnym do klubu 
należy 74 uczniów z klas IV – VI. Dzieci ćwiczą na zajęciach poza-
lekcyjnych prowadzonych w godzinach popołudniowych pod opie-
ką nauczycieli wychowania fizycznego. Efektem systematycznej 
i ciężkiej pracy są wyniki sportowe osiągnięte przez drużyny w mi-
ni piłce ręcznej dziewcząt  i chłopców. W zawodach powiatowych 
chłopcy pokonali wszystkie drużyny zajmując I m. W zawodach re-
jonowych zajęli IV miejsce. Inną dyscypliną w której drużyna ze 
szkoły odniosła duży sukces jest mini piłka nożna dziewcząt. Po 
zwycięstwach w zawodach powiatowych i rejonowych /pięć powia-
tów/ w Kaczórkach k/Krasnobrodu, awansowała do zawodów wo-
jewódzkich, które odbyły się w  Niedzicy koło Lublina zajmując IV 
miejsce. We wszystkich meczach nasze zawodniczki wykazały się 
dobrym wyszkoleniem technicznym i taktycznym gry oraz wolą 
walki i dużą odpornością psychiczną. Opiekunem obydwu drużyn 
jest nauczyciel wf Adam Bartnik.. 

Uczniowie z naszej szkoły startują w zawodach z cyklu  
,,Czwartki LA’’ w Zamościu. Największe sukcesy odnoszą w rzucie 
piłeczką palantową, w biegu na 300 m i skoku w dal. Na wiosnę 
odbyło się pięć edycji zawodów, w których startowało ze szkoły po-
nad 40 uczniów. Dzieci chętnie wyjeżdżają i startują w tych zawo-
dach pamiętając o sukcesach osiągniętych przez starszych kolegów 
w 2002, 2003 i  2004  roku. Do zawodów   Centralnych w Warsza-
wie, które odbędą się w dniach 13-15.06.2005r  awansowali: Bro-
dalski Mateusz, Kurzyński Paweł, Godzisz Karolina, Herc Paweł,  
Adamczuk Aleksandra, Kamińska Patrycja. Opiekunem dzieci na 
tych zawodach jest nauczyciel wf Jan Andrzej Osmulski.

W tym miejscu w imieniu nauczycieli wf  oraz dzieci chciałbym 
podziękować Dyrekcji szkoły oraz innym nauczycielom za zrozu-
mienie i usprawiedliwienie nieobecności uczniów podczas lekcji.

Opracował
Jan Andrzej Osmulski

W gimnazjalnej strefie sportu
Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego na start ruszyli lekko-

atleci. 16 maja 2005 r w Zamościu odbyły się Powiatowe Indy-
widualne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Zawo-
dy rozgrywano na dystansie 100 m dziewcząt i chłopców, 300 m, 
600 m dziewcząt, 1000 m chłopców, skoku w dal, pchnięciu ku-
lą, rzucie oszczepem.

Bardzo dobrze wypadła w tych zawodach nasza młodzież. Aż 
11 osób awansowało do zawodów na szczeblu rejonu. W biegu na 
100 m nasza reprezentantka Magdalena Osmulska zajęła II m; w 
skoku w dal Joanna Słomiany zajęła I m, a Olga Chasikowska II m; 
w rzucie oszczepem Magdalena Brygider zajęła I m, a w pchnięciu 
kulą Marta Przytuła uplasowała się na III m. Wśród chłopców naj-
lepiej spisali się: w biegu na 300 m Wojciech Saciuk – II m, w bie-
gu na 1000 m Kamil Pieczyrak – II m, w skoku w dal Tomasz Dzię-
dziurko – II m, w rzucie oszczepem Bartosz Szpinda – II m i Michał 
Zdąbłasz – III m, w pchnięciu kulą Artur Kopytko – II m.

31 maja 2005 r w Zamościu odbyły się Rejonowe Indywidual-
ne Igrzyska w Lekkiej Atletyce. Z zawodów tych 3 osoby awanso-
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2. Promowanie kulturalnego dziedzictwa w regionie Roztocza
a) rozwój muzeów opartych na kulturze z różnych gmin 
regionu
b) przygotowanie krótkiego folderu i działu na stronie 
internetowej: „Znajdowanie swoich korzeni w Zamościu, 
Lwowie i na Roztoczu” po angielsku

3. „Sprzedawanie” tego regionu jako celu turystycznego
a) przygotowanie pakietów turystycznych do sprzedania 
dotyczących Roztocza
b) organizacja wizyt kluczowych twórców opinii turystycz-
nych (polskich i brytyjskich) na Roztoczu (dziennikarze, 
tour – operatorzy, liderzy studiów problemowych)
c) ogólny plan zagospodarowania dla rekreacji i ochrony 
w obszarze stawów w Iwano – Frankowe

4. Szkolenia administratorów i czynników opiniotwórczych
a) program szkoleń
b) dwie wizyty w Wielkiej Brytanii dla działaczy Rezer-
watu Biosfery i samorządowców, w celu poznania tzw. 
dobrej praktyki.

Marek Marcola

Nadanie imienia 
Uroczystość nadania imienia stanowi piękne podsumowanie 

wieloletniej pracy i zaangażowania nauczycieli w wychowanie 
dzieci. Istnieje wiele różnorodnych możliwości promowania przed-
szkola. Taka innowacyjna postawa nauczycieli, czyli ciągłe poszu-
kiwanie nowych form działania, nowych pomysłów, rozwiązań jest 
droga do lepszego, drogą do podnoszenia rangi placówki i jako-
ści pracy. Wiele jest okazji, aby o naszym przedszkolu ukazała się 
choćby niewielka wzmianka; Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki 
i Ojca, spotkania opłatkowe, Dzień dziecka, czy chociażby udział 
naszych przedszkolaków w uroczystościach i imprezach środowi-
skowych, ale okazja, która nadarza się teraz nie może być prze-
milczana. To wydarzenie, które jest ważne dla przedszkola jak też 
Zwierzyńca i jego mieszkańców.

We wcześniejszych artykułach wspominałam historię naszej 
placówki, ale i dziś chciałabym na chwilę do niej powrócić.

Zwierzynieckie przedszkole przetrwało historyczne burze. 
Oparło się zaborcom, przetrwało obie wojny światowe. Przedszko-
le – choć brzmi to górnolotnie, od zarania było ostoją polskości 
– nasi pradziadowie uczyli się tu pierwszych liter, historii ... Losy 
przedszkola nierozerwalnie łączą się z historią Zwierzyńca i jego 
mieszkańców. Jedną z postaci, która zasługuje na pamięć jest p. 
Wanda Cebrykow, wieloletnia nauczycielka, kierowniczka ochron-
ki i przedszkola.

To właśnie ona z narażeniem własnego życia ratowała dzie-
ci z przejściowego obozu koncentracyjnego dla ludności różnej 
narodowości w Zwierzyńcu. W tej ciężkiej i jakże niebezpiecznej 
pracy wspierały ją ówczesne nauczycielki p. Stefania Olcha, Ma-
ria Zajączkowska, Maria Bujak. Uratowały one kilkaset ludzkich 
istnień.

Takiego pedagoga jakim była p. Wanda spotyka się tylko raz 
w życiu, wspaniała nauczycielka odznaczona Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi za dzia-
łalność patriotyczną i pedagogiczną. Była człowiekiem, posta-
cią której się nie zapomina. Całe swoje serce poświęciła dzieciom 
i przedszkolu. Do ostatnich chwil swojego życia interesowała się 
przedszkolem, bo w nim pozostawiła siebie. 

Jedna ze zwrotek wiersza napisanego przez p. Wojciecha Kurzepę 
najlepiej opisuje jej osobę:

„Ma Zwierzyniec tak jak Kraków
Swoją Wandę, pełną serca
Przytulała przedszkolaków

Wbrew zakazom złego Niemca”.
Wspólnie, nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do 

przedszkola, podjęliśmy decyzję iż nasze przedszkole powinno no-
sić Jej imię, ponieważ jest to postać wyjątkowa, która swoim po-
święceniem, postawą i pracą wpisała się w historię naszego przed-
szkola i naszej miejscowości.

Uwieńczeniem wszystkich działań podjętych przez przedszko-
le jest uchwała Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 kwietnia 
2005 r., która nadaje Przedszkolu Samorządowemu w Zwierzyń-
cu imię Wandy Cebrykow. 

Uroczystość nadania imienia obędzie się 17 czerwca 2005 r.
Wanda Cebrykow zapisała się w kartach historii naszego miasta 
swoją dobrocią, szlachetnością i ofiarnością. To wartości, które nie 
pozwolą jej odejść w zapomnienie, które mają siłę oprzeć się upły-
wowi czasu.

W tym miejscu, chcę serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy wspierają nas w codziennej pracy, pokonywaniu trudności oraz 
podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjnych, rodzicom, władzom 
i przyjaciołom przedszkola.

Mam nadzieję, że wpojone przez nas w przedszkolu zasady 
moralne oraz umiejętności zachowania wspomnień zaprocentują 
w sercach i umysłach naszych wychowanków.

Dyrektor Przedszkola
mgr Irena Szymczuk

Konkurs o przyrodzie i kulturze regionu
Region, w którym żyjemy jest bez wątpienia najpiękniejszy 

w Polsce i  Europie. Unikalne krajobrazy, czyste środowisko, prze-
piękne lasy oraz dziedzictwo kulturowe Roztocza nakładają na nas 
obowiązek dbania o ten wyjątkowy zakątek świata, aby zachować 
go dla przyszłych pokoleń. Młodzi ludzie muszą jednak wiedzieć 
jaki skarb dziedziczą, a uzmysłowienie im tego poprzez ukazywa-
nie wartości przyrodniczej i kulturowej miejsca, w którym wspólnie 
żyjemy jest zadaniem dorosłych, a w szczególności nauczycieli.

Wywiązując się z tego zaszczytnego obowiązku, Gimnazjum 
Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu wraz z Urzędem 
Miasta w Zwierzyńcu, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz 
Nadleśnictwem Zwierzyniec przy wsparciu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, 3 czerwca 2005 roku zorganizowało 
„Konkurs o Przyrodzie i Kulturze Regionu, w którym żyjemy”. Wy-
korzystując fakt, iż konkursy są bardzo lubianą przez uczniów for-
mą łączącą zabawę z nauką, dyrektor gimnazjum Jan Czochra za-
inspirował nauczycieli do organizacji tego przedsięwzięcia.

W konkursie, oprócz dwóch drużyn wystawionych przez go-
spodarza, wzięły udział trzyosobowe zespoły z zaproszonych gim-
nazjów w Szczebrzeszynie, Krasnobrodzie, Tereszpolu Kukiełkach, 
Tereszpolu Zaorendzie i Średniem Dużem. Reprezentanci wymie-
nionych gimnazjów przygotowywali się do udziału w tej imprezie 
zdobywając wiedzę o walorach przyrodniczych, funkcjonowaniu 
ekosystemów leśnych i nieleśnych, bioróżnorodności, gospodarce 
leśnej, ochronie przyrody, ważnych wydarzeniach kulturalnych re-
gionu oraz zabytkach przyrody i kultury z terenu Roztoczańskie-
go Parku Narodowego, Nadleśnictwa Zwierzyniec, Szczebrzeszyń-

skiego i Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.
Konkurs składał się części pisemnej, w której należało roz-

wiązać test i krzyżówkę oraz z części ustnej, podczas której na-
leżało dokonać prezentacji pracy plastycznej- plakatu „Uroki mo-
jego regionu”, odpowiedzieć na serię pytań i rozpoznać po opisie 
trzy gatunki roślin i trzy gatunki zwierząt żyjących w naszych la-
sach. Rywalizacja drużyn była bardzo zacięta, a ich wiedza i umie-
jętności budziły podziw zaproszonych gości: Burmistrza Miasta 
i Gminy Zwierzyniec Jana Skiby, sekretarz Urzędu Miasta i Gmi-
ny Zwierzyniec Haliny Studnickiej, kierownika zamojskiego od-
działu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Stanisława 
Roczkowskiego, zastępcy dyrektora RPN Zdzisława Strupieniuka 
oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Zwierzyniec Franciszka Ciepla-
ka. Po końcowych obradach jury, w którym zasiadali opiekunowie 
drużyn oraz zaproszeni pracownicy RPN- Lucyna Droździel i Nad-
leśnictwa Zwierzyniec- Marian Brankiewicz, okazało się, że zwy-
ciężyły z identyczną ilością punktów dwie drużyny: gimnazjum ze 
Szczebrzeszyna, w składzie- Paulina Matysiak, Magdalena Kościk, 
Magdalena Grochowska pod opieką Joanny Kościk  i Zwierzyńca, 
reprezentowane przez Edytę Dudę, Katarzynę Gmyz i Natalię Ra-
dlińską. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Tereszpola Kukiełek, w 
składzie- Agnieszka Karpik, Marzena Kuczma, Iga Kulik pod opie-
ką Bożeny Kurzyńskiej.

Zwycięskie drużyny otrzymały bardzo cenne nagrody, ufun-
dowane dzięki hojności sponsorów: Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Nadleśnictwa Zwierzyniec, Roztoczańskiego 
Parku Narodowego oraz Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec, m.in. 
cyfrowe aparaty fotograficzne, lornetkę, pomoce dydaktyczne dla 
szkół, albumy przyrodnicze oraz foldery. Pozostałe drużyny na-
grodzono równie wartościowymi upominkami.

Bezcenną nagrodą dla nauczycieli gimnazjum w Zwierzyń-
cu: Tomasza Urbana, Joanny Rudej- prowadzącej konkurs, Jo-
anny Drapały i Joanny Bekier zaangażowanych w przygotowa-
nie tej udanej imprezy, była wiedza uczniów, którą się wykaza-
li, satysfakcja ze zdrowej rywalizacji oraz ich radość z otrzyma-
nych nagród. 

Mamy nadzieję, iż realizacja celów konkursu: zdobywania 
wiedzy o przyrodzie, historii i kulturze naszego regionu, utoż-
samiania się z jego dziedzictwem kulturowym, poznawania wza-
jemnego związku między człowiekiem a przyrodą, kształtowa-
nia wrażliwości na piękno i stan naturalnego środowiska, rozwi-
jania aktywności poznawczej młodzieży, integracji i nawiązywania 
współpracy z innymi gimnazjami, pomogą uczniom w przyszłości 
godnie zadbać o swoją Małą Ojczyznę.

Nauczyciel biologii: Tomasz Urban

Roztoczański turniej języka angielskiego
30 maja bieżącego roku, w Gimnazjum Publicznym w Zwie-

rzyńcu odbył się Roztoczański Turniej Języka Angielskiego. Do 
wspólnej zabawy z językiem angielskim zaprosiliśmy również in-
ne gimnazja z miejscowości położonych na Roztoczu. W rezultacie 
w Turnieju uczestniczyło sześć 4-osobowych drużyn: dwie z naszej 
szkoły i po jednej z Bodaczowa, Krasnobrodu, Suśca i Józefowa.

Główną ideą Turnieju było zorganizowanie konkursu róż-
niącego się od typowych, głównie indywidualnych. Chcieliśmy, 
aby uczestniczyły w nich kilkuosobowe drużyny, wszak „co wię-
cej głów, to nie jedna”. Zawsze raźniej jest, jeśli się można skon-
sultować z przyjaciółmi. Uczniowie z reguły nie znoszą gramatyki. 

Dlatego też w zadaniach turniejowych nie było typowo gramatycz-
nych przykładów. Zamiast tego, drużyny dostały zadania związa-
ne ze wszystkimi sprawnościami językowymi - słuchaniem, czyta-
niem, mówieniem i pisaniem.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał burmistrz Zwierzyńca 
- pan Jan Skiba, o godzinie 10 rano. Po przedstawieniu drużyn i 
gości, powołano jury w składzie: pani Dominika Kuśpit - reprezen-
tantka wydawnictwa Macmillan, z którego podręczników korzy-
stamy ucząc języka angielskiego w naszym gimnazjum i które by-
ło sponsorem głównej części nagród dla zwycięzców, pani Gabrie-
la Monastyrska - dyrektorka Szkoły Języków Obcych „Bacalarus” 
w Zamościu, pani Grażyna Szuty - nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej i Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyń-
cu, pani Dorota Wybranowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Wywłoczce, pani Kamila Kaczmarek - nauczycielka Gimnazjum 
w Bodaczowie, pani Marzena Kałuża - nauczycielka Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krasnobrodzie i pan Sławomir Galarda - na-
uczyciel Gimnazjum Publicznego w Zwierzyńcu.

Następnie drużyny przystąpiły do pierwszej, dwugodzinnej 
części Turnieju, która odbyła się bez udziału licznej publiczności, 
by zbytnio nie dekoncentrować zawodników. Drużyny musiały wy-
konać 11 zadań, wśród których było układanie nowych słów z wy-
razu CONGRATULATIONS, dyktando, odgadywanie brakujących li-
ter w krótkim tekście, układanie rozsypanej historyjki obrazko-
wej w logicznej kolejności, zadania na rozumienie ze słuchu - czyli 
wyszukiwanie różnic pomiędzy pisaną a słyszaną wersją piosenki 
z repertuaru Sinead O’Connor „Nothing Compares to You” i ukła-
danie wydarzeń z historyjki w takiej kolejności, w jakiej zosta-
ły przedstawione przez osobę prowadzącą Turniej, zadania doty-
czące kultury krajów angielskiego obszaru językowego i wreszcie 
zadanie na pisanie kreatywne, w którym drużyny miały napisać 
krótkie opowiadanie o duchu, zainspirowane odgłosami słyszany-
mi z kasety magnetofonowej.

Po tej praktycznej części Turnieju, zawodnicy i jurorzy udali się 
na 20 - minutową przerwę, podczas której mogli zregenerować siły  
przy pomocy pączka i napoju.

Po przerwie przystąpiono do drugiej tury zmagań, tym razem 
z udziałem publiczności. Tutaj drużyny losowały tematy do prezen-
tacji ustnej, z zestawu tematów, które znane były znacznie wcze-
śniej i podane wraz z zaproszeniem do udziału w Turnieju. Prezen-
tacji dokonać mogła dowolna osoba z drużyny. Kolejne dwa zada-
nia dotyczyły reagowania na przedstawione sytuacje z życia co-
dziennego i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. 

Drużyny mogły wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi 
- A, B lub C. W tym celu kapitanowie drużyny podnosili do góry 
stosowne tabliczki. Ta część Turnieju przeplatana była częścią ar-
tystyczną w wykonaniu młodzieży naszego Gimnazjum. Zebrani 
mieli okazję wysłuchać kilku przebojów i zobaczyć zabawne ske-
cze słowno -sytuacyjne. Publiczności dostarczono też dodatkowych 
atrakcji w postaci pytań ukrytych w balonach rzuconych w kierun-
ku widzów. Ci, którzy podali prawidłowe odpowiedzi na te pytania, 
otrzymali drobne nagrody.

Po kilkugodzinnych zmaganiach nadszedł czas na ogłoszenie 
wyników Turnieju. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Zwierzyńca, 
w składzie: Sabina Kapuścińska, Małgorzata Maciejewska, Eweli-
na Gumiela, Aleksandra Czochra (nauczyciel prowadzący - Barba-
ra Tittenbrun).  Miejsce drugie zajęła drużyna z Suśca,  w składzie: 
Michał Hałasa, Katarzyna Wyłupek, Natalia Koper, Katarzyna Ma-
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