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Zespół ludowy z Meksyku

Polonijny zespół „Iskierki” z Australii

Minął Rok
Nowa sala gimnastyczna w Wywłoczce

Intornizacja relikwii św. Izydora

Młodzieżowa Orkiestra Europejska z Brukseli

Piotr Szczepanik w Zwierzyńcu
II Roztoczański Przegląd Młodzieżowych
Orkiestr Dętych

Nowy most na Wieprzu wybudowany
przez wojsko

Tytył „Fair play” dla Zwierzyńca
Koncert Ireny Jarockiej podczas Dni Zwierzyńca

Nominacja do tytułu „nauczyciela roku”
dla Władysława Saciuka

Program „Kawa czy herbata” o Zwierzyńcu

Wybory Miss Zwierzyńca

Feliks Falk gościł w Zwierzyńcu podczas LAF
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Zwierzyniec
Mam zaszczyt przedstawić Państwu budżet naszej gminy na 2006r. przyjęty przez Radę Miejską
26 stycznia 2006r.
I. Ogółem planowane dochody budżetu
16.200.793,29 zł
w tym:
1. Subwencje
5.233.076,00 zł
- oświatowa
3.836.944,00 zł
- wyrównawcza
1.352.924,00 zł
- równoważąca
43.208,00 zł
2. Podatki
3.199.181,00 zł
a) podatek rolny
157.116,00 zł
- od osób fizycznych
148.920,00 zł
- od osób prawnych
8.196,00 zł
b) podatek od nieruchomości 2.626.046,00 zł
- od osób fizycznych
608.860,00 zł
(w tym: zaległości 186.200,00 zł)
- od osób prawnych
2.017.186, 00 zł
( w tym: zaległości 314.000,00 zł)
c) podatek leśny
175.854,00 zł
- od osób fizycznych
48.841,00 zł
- od osób prawnych
127.013,00 zł
d) wpływy z podatku od spadków i darowizn
10.000,00 zł
e) wpływy z podatku od środków transportowych
81.263,00 zł
- od osób fizycznych
74.879,00 zł
- od osób prawnych
6.384,00 zł
f)
wpływy
z
podatku
dochodowego
od osób fizycznych
40.000,00 zł
(wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej)
g) wpływy z podatku
od czynności cywilnoprawnych 108.902,00 zł
3. Wpływy z opłat
57.000,00 zł
w tym: skarbowej, targowej, za czynności urzędowe oraz wpływy z różnych opłat
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
2.454.213,00 zł
w tym:
- udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
1.542.295,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych
911.918,00 zł
5. Dochody planowane do uzyskania
przez jednostki budżetowe
277.300,00 zł
w tym:
1) Urząd Miejski w Zwierzyńcu 241.500,00 zł
w tym:
- wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
91.000,00 zł
2)Oświata
16.300,00 zł
3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zwierzyńcu
19.500,00 zł
w tym:
- dochody z usług opiekuńczych 19.500,00 zł
6. Dochody z majątku gminy
585.000,00 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych
520.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

15.000,00 zł
- wpływy z tytułu umów dzierżawnych
50.000,00 zł
7. Dotacje na zadania zlecone
1.798.242,00 zł
w tym:
- na utrzymanie administracji
90.642,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie społeczne 139.000,00 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
12.400,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego
spisu wyborców
1.200,00 zł
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1.555.000,00 zł
8. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych 3.000,00 zł
9. Dotacje na zadania własne gminy
- bieżące
266.000,00 zł
w tym:
- na dożywianie uczniów
53.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych 55.000,00 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
158.000,00 zł
10. Dotacje na zadnia własne gminy
– inwestycje
184.448,33 zł
- na inwestycję pn. „Modernizacja Przychodni
Zdrowia w Zwierzyńcu”
45.089,46 zł
- na inwestycję pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu
139.358,87 zł
11. Dotacje z funduszy celowych
335.350,00 zł
w tym:
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na
działalność Warsztatu Terapii zajęciowej
w Zwierzyńcu
335.350,00 zł
12. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
1.807.982,96 zł
w tym:
- poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńca
424.621,00 zł
- modernizacja Przychodni Zdrowia
w Zwierzyńcu
338.170,96 zł
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
w prawobrzeżnym Zwierzyńcu
1.045.191,00 zł
II. Planowane przychody
2.324.408,89 zł
w tym:
- kredyt na zadania bieżące z zakresu oświaty
1.562.564,42 zł
- kredyt na budowę drogi w Żurawnicy Wólka
600.000,00 zł
- kredyt na budowę drogi w ulicy Hłaski
161.844,47 zł
III. Pokrycie deficytu budżetu 745.245,00 zł
w tym:
- pokrycie deficytu budżetu wolnymi środkami
zgromadzonymi na rachunku bankowym
745.245,00 zł
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ra stała się udziałem wszystkich domowników i gości.
Dyrekcja, pracownicy i dzieci z Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu serdecznie dziękują wszystkim życzliwym ludziom, instytucjom, zakładom
pracy i młodzieży ze szkół powiatu zamojskiego
i biłgorajskiego, za życzenia i wszelką doświadczoną dobroć w okresie świątecznym.
Opracował: Krzysztof Wnuk

Zwierzyńca obchodzić będzie jubileusz 30-lecia
działalności, a więc okazja do głębszej analizy dokonań minionych lat.
Na zakończenie moich rozważań chcę przypomnieć skład osobowy pierwszego założycielskiego
zarządu i komisji rewizyjnej tej organizacji:
Władysław Sitkowski
Leszek Petlicki
Zdzisław Kotuła
Adam Newlaczyl
Alfred Hałasa
ks. Eugeniusz Kościółko
Czesław Służewski
Iza Gajewska
Zofia Welsing
Jan Czochra
Jan Tułak
Władysław Sitkowski
styczeń 2006

Do artykułu „Mój Zwierzyniec”
W numerze 59 „Wiadomości Zwierzynieckich”
z października 2005 zamieszczono wspomniany artykuł „Mój Zwierzyniec” autorstwa Adama Newlaczyla.
Z zainteresowaniem przeczytałem rozrzewnione przeżycia młodości i patriotyczne wzruszenia powracającego po długich latach tułaczki w swoje rodzinne strony. W dalszej części tychże wspomnień
autor wyznaje, że „poczuł potrzebę działania na
rzecz środowiska”. I właśnie w tej potrzebie pomyliły się autorowi niektóre fakty.
Otóż tym anonimowym osobnikiem który „nosił
się z zamiarem powołania Towarzystwa Miłośników
Zwierzyńca” był piszący te słowa – czyli Władysław
Sitkowski. Dla zainteresowanych pragnę wyjaśnić,
że osobiście opracowałem statut i program powołanego do życia Towarzystwa, które rozpoczęło swoją działalność 7.07.1977 r. Fakt ten odnotowany został w prasie regionalnej i krajowej jako szczęśliwy
zbieg czterech siódemek wróżących pomyślną przyszłość organizacji.
Trzeba podkreślić, że w latach siedemdziesiątych
mimo tzw. Odwilży politycznej podejrzliwie patrzono na tego typu organizacje. W tej sprawie zwróciłem się do Sekretarza Komitetu Gminnego PZPR
w Zwierzyńcu Adama Pintala i Naczelnika Gminy Zdzisława Tarkowskiego przedstawiając statut
i program którzy bez zastrzeżeń poparli mój pomysł.
W programie TMZ przewidziałem m.in. Zorganizowanie Izby Muzealnej co też niebawem się stało – przekazując tam ze swoich zbiorów około trzydziestu dokumentów i eksponatów historyczno – etnograficznych
z których po spaleniu pozostało zaledwie kilka.
Zaprzeczam również autorowi wspomnień
o spontanicznym znoszeniu eksponatów i dokumentów. Podczas spotkań z różnymi ludźmi namawiałem i przekonywałem o potrzebie darowizn ciekawych pamiątek dawnych lat. Jednym z ofiarodawców był Jan Budzyński z Turzyńca który na moją
propozycję przywiózł furmanką kilkanaście eksponatów etnograficznych. Po zorganizowaniu Izby Muzealnej pomocą służyli m.in. Leszek Petlicki i Zdzisław Kotuła.
W przyszłym 2007 r. Towarzystwo Miłośników

Kombatancki opłatek
W dniu 14.01.2006 r. W sali ZOKiR odbyło się
kombatanckie spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dzieci
Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, w którym wzięło udział ok 70 osób.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Prezesa Zarządu Oddziału zaproszonych gości i przybyłych kombatantów oraz wspólną modlitwą w intencji tych którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.
Po przełamaniu się opłatkiem składano sobie
wzajemne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności.
Następnie przy dobrej muzyce i wokalu p. Anny
Bezpalko, śpiewaniu kolęd oraz wspomnieniach spędzano mile czas.
W spotkaniach wzięły udział delegacje Oddziałów ze Skierbieszowa i Biłgoraja.
Zarząd Oddziału w Zwierzyńcu na obecnym etapie swojej pracy statutowej zajmuje się niesieniem pomocy biurowo prawnej swoim członkom w zakresie:
– ubiegania się o przyznanie uprawnień kombatanckich
– ubiegania się o częściowy zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, doraźnej opieki lekarskiej, zakupu opału, odzieży przez Fundację
Polsko Niemieckie Pojednanie
– występowania do Polskiej Unii Ofiar Nazizmu
o jednorazową pomoc socjalną w wysokości 500 zł.
Antoni Piasecki
Prezes ZO SDOWZZ
w Zwierzyńcu
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- 10 listopada uczniowie klasy II d na lekcji historii dowiedzieli się o akcjach pacyfikacyjnych w Wywłoczce i Sochach. Przygotowywali referaty na w/w
temat oraz przeprowadzali wywiady ze świadkami
minionych wydarzeń,
- 16 listopada klasa II c i pani Irena Staroń udali się na ulicę 2 Lutego, pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Uczniowie dowiedzieli się o egzekucji dokonanej na mieszkańcach Rudki, Bagna i Tereszpola
2 lutego 1944 roku,
- 17 listopada w Gimnazjum Publicznym im. Róży
Zamoyskiej w Zwierzyńcu klasa II e i pani Staroń gościli prezesa i zastępcę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panów: Jana Jasinę i Czesława
Ciupika. Panowie opowiedzieli młodzieży o tym, co
działo się na Zamojszczyźnie podczas II wojny światowej, jakie były ich losy oraz jak wyglądało życie
partyzantów,
- 8 grudnia uczniowie klasy III d: Dycha Katarzyna, Kitka Konrad i Pomarański Mariusz pod opieką
pani Staroń brali udział w Młodzieżowej Sesji Naukowej w Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
wygłosili referaty na temat wydarzeń na Zamojszczyźnie podczas II wojny światowej,
- 14 grudnia pani Irena Staroń przy pomocy pani
Joanny Drapały i pana Mariusza Czochry przygotowała część artystyczną dla klas pierwszych gimnazjum. Młodzież miała okazję zapoznać się z przebiegiem II wojny światowej w Zwierzyńcu i okolicach,
- 15 grudnia nastąpiło podsumowanie realizacji projektów historycznych. Miało to miejsce w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Uczennice:
Dycha Katarzyna i Beata Grabowska z panią Staroń
zaprezentowały pokaz multimedialny podsumowujący projekt historyczny. Pokaz przygotowała pani
Małgorzata Marcola.
Realizacja projektu historycznego „ Martyrologia
ludności Zamojszczyzny” przyczyniła się do zwiększenia wiedzy na temat losów małej ojczyzny w czasie II wojny światowej. Zebrane zostały wspomnienia
ludzi, będących świadkami minionych wydarzeń.
Irena Staroń

stole wigilijnym, że jest w ciąży, zostaje wypędzona
z tzw. „dobrego domu”. Świadkami tych scen są Maryja i Józef, którzy również bezskutecznie proszą
o pomoc.
Uczniowie – zarówno aktorzy, jak i odbiorcy spektaklu – zauważyli, że właściwie obchodzimy święta Bożego Narodzenia po to, aby przypomnieć sobie o Jezusie. Boża Dziecina nie marznie
z powodu zimna na dworze, lecz chłodu ludzkich
serc, bo przecież domy i serca ludzi zamknięte dla
potrzebujących to współczesne Betlejem, a i nie brakuje współczesnych Herodów, zabijających Jezusa
w drugim człowieku złym słowem, podłym czynem.
Jednak w drugiej części jasełek wszyscy podążają do żłóbka, bo najważniejszą rzeczą we wszystkich działaniach jest miłość prosta i zwyczajna jak
miłość matki do narodzonego dziecka. Jak miłość
męża i ojca bez względu na to, „co ludzie powiedzą”. Miłość, która ma zawsze w sercu dobrą podpowiedź: Nie bój się wziąć Maryi, to znaczy tysiąc
problemów i trosk, pod swój dach. Nie bój się przyjąć nowego życia. Nowe, nie znaczy łatwe i wygodne, lecz takie jak ta nędzna stajenka betlejemska,
która mimo straszliwej nędzy wkrótce stała się zaczynem wielkiego zwycięstwa miłości.
Agnieszka Oseła
Wigilia 2005 w Domu Dziecka Nr 1
w Zwierzyńcu
Tradycją Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu stało się, że na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie opłatkowe w gronie
dzieci, pracowników, zaproszonych gości ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, księży z miejscowej
parafii, osób zaprzyjaźnionych oraz usamodzielnionych wychowanków.
Pragniemy przybliżyć naszym dzieciom atmosferę świąt oraz czasu radości.
W tym roku przygotowaniami w sposób szczególny zajęła się wychowawczyni Pani Agnieszka
Z. Swe zaangażowanie wykazały również dzieci
i wszyscy pracownicy.
Dnia 21.12.205 r. o godz. 1800 rozpoczęło się
spotkanie wigilijne. Pani dyrektor Elżbieta Grabowska powitała gości, po czym zaprosiła na przedstawienie jasełkowe p.t. ,,Jak Bartek do Betlejem wędrował”. Była stajenka, żłóbek, dzieciątko Jezus, Maryja, Józef. W przedstawieniu brały udział zarówno
dzieci młodsze jak i starsze.
Po części artystycznej nadszedł czas wspólnej kolacji wigilijnej.
Modlitwę poprowadził ksiądz Krzysztof, a fragment
Pisma Świętego o Narodzeniu Pana Jezusa przeczytała Kasia M. Wszyscy podzielili się opłatkiem, składając
sobie wzajemnie świąteczne życzenia.
W ten wigilijny wieczór dzieci otrzymały gwiazdkowe prezenty. Natomiast dla gości przygotowały własnoręcznie wykonane, z szyszek i materiałów
ozdobnych, choinki.
Wspólne śpiewanie kolęd, miła, rodzinna atmosfe-

Jasełka w ZSDiOŚ
21 grudnia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu,
szkolny zespół teatralny „Nic dwa razy…” wystawił
„Jasełka współczesne” w dwu częściach: „Nie było
dla nich miejsca” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
W przedstawieniu wzięło udział 31 osób oraz chórek w sześcioosobowym składzie. Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne – mgr Agnieszka Oseła,
scenografia szopki i żłóbka – mgr inż. Jan Socha.
Jasełka w nieco innej konwencji niż zwykle, ukazywały biblijne narodziny Jezusa, przeplecione z realiami codziennego życia. Bezdomni, szukający schronienia na dworcu w Wigilię zostają przepędzeni, dzieci
w domu dziecka z utęsknieniem czekają na swoich rodziców, a dziewczyna, która oznajmia rodzicom przy
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WPODSTAWOWE
ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE
MIEJSCOWO�CI
PODATKOWE
PODSTAWOWE DOCHODYDOCHODY
PODATKOWE
W ROZBICIUGMINY
ZA 2005 GMINY
r.
W ROZBICIU
NA
POSZCZEGÓLNE
MIEJSCOWO�CI
NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCIZA 2005
r.
OD
OSÓB FIZYCZNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH
I PRAWNYCH
ZA 2005
r. I PRAWNYCH
Miejscowo�ci
Wpłaty
Lp.
OD OSÓB FIZYCZNYCH Przypis*
I PRAWNYCH
1. Lp.
Bagno Miejscowo�ci
15.132,44
11.485,90
Przypis*
Wpłaty
2.
Guciów
11.573,49
10.714,80
1.
Bagno
15.132,44
11.485,90
3.
Kosobudy
25.058,30
20.884,90
2.
Guciów
11.573,49
10.714,80
4.
Kosobudy
–
Bór
1.774,50
1.600,50
3.
Kosobudy
25.058,30
20.884,90
5.
Obrocz
18.658,42
18.428,01
4.
Kosobudy – Bór
1.774,50
1.600,50
6.
Sochy
23.216,92
22.228,63
5.
Obrocz
18.658,42
18.428,01
7.
Turzyniec
44.035,08
42.055,30
6.
Sochy
23.216,92
22.228,63
8.
Topólcza
54.095,10
38.862,02
7.
Turzyniec
44.035,08
42.055,30
9.
Wywłoczka
45.388,60
40.434,62
8.
Topólcza
54.095,10
38.862,02
10.
�urawnica
94.115,80
68.048,09
9.
Wywłoczka
45.388,60
40.434,62
11.
Zwierzyniec
10.
�urawnica
94.115,80
68.048,09
w
tym:
11.
Zwierzyniec
261.965,29
424.981,63
-wosoby
tym: fizyczne
-- osoby
osoby fizyczne
prawne
261.965,29
424.981,63
w
tym:
- osoby prawne
1.865.259,92 1.653.981,28
-wpodatek
tym: od nieruchomo�ci
121.809,70
-- podatek
1.653.981,28
1.865.259,92 111.963,00
podatek le�ny
od nieruchomo�ci
7.688,55
9.133,02
-- podatek
rolny
111.963,00
121.809,70
podatek le�ny
Ogółem:
2.754.232,92
2.310.340,89
7.688,55
9.133,02
- podatek rolny
*Przypis – wymiar
Ogółem:
2.754.232,92
2.310.340,89
*Przypis
–
wymiar
*Przypis – wymiar
Podatek od środków transportowych

Podatek od �rodków transportowych
Miejscowo��
Przypis
Wpłaty
Podatek od �rodków transportowych
1. Lp.
Bagno
11.079,70
10.410,00
Miejscowo��
Przypis
Wpłaty
2.
Guciów
1.
Bagno
11.079,70
10.410,00
3.
Kosobudy
8.130,00
8.130,00
2.
Guciów
4.
Kosobudy
-8.130,00
-8.130,00
3.
Kosobudy – Bór
5.
Obrocz
--4.
Kosobudy – Bór
6.
Sochy
-5.
Obrocz
7.
Turzyniec
225,00
225,00
6.
Sochy
8.
Topólcza
541,70
328,50
7.
Turzyniec
225,00
225,00
9.
Wywłoczka
1.550,00
1.550,00
8.
Topólcza
541,70
328,50
10.
�urawnica
2.699,95
2.699,95
9.
Wywłoczka
1.550,00
1.550,00
11.
Zwierzyniec
54.867,23
35.115,75
10.
�urawnica
2.699,95
2.699,95
Ogółem: 79093,58
58.459,20
11.
Zwierzyniec
54.867,23
35.115,75
12.
Osoby prawne
6.333,40
Ogółem: 6.333,40
79093,58
58.459,20
W12.
następnym numerze
Państwu planowane
wydatki budżetu 6.333,40
Gminy w 2006roku.
Osobyprzedstawimy
prawne
6.333,40
Lp.

Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba

W nast�pnym numerze przedstawimy Pa�stwu
planowane
wydatkidokonali
bud�etu
Gminy w
Wiadomości
duszu Lokalnego
Ziemi Biłgorajskiej,
zmian
–2006roku.
W środę 21 grudnia 2005 r. tradycyjne spo- w budżecie gminy oraz wyrazili zgodę na sprzedaż
W nast�pnym numerze przedstawimy Pa�stwu planowane wydatki bud�etu Gminy w
tkanie opłatkowe odbyło się w Domu Dziecka Nr nieruchomości w Obroczy.
Burmistrz Zwierzy�ca
2006roku.
2, dzień później opłatkiem podzielili się pracow– Misję dyplomatyczną w Polsce zakończył J.Jan
E. Skiba
Burmistrz
Zwierzy�ca
nicy Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Ibnu Sanyoto Ambasador Nadzwyczajny
i PełnomocJan Skiba
a w piątek Urzędu Miejskiego
ny Indonezji, gość i przyjaciel Zwierzyńca. Przed wy–Wiadomo�ci
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.XII 2005 r. jazdem przesłał serdeczne pozdrowienia dla władz
21 grudnia
r. tradycyjne
odbyło si� w Domu Dziecka
radni
m.W
in.�rod�
wysłuchali
informacji 2005
o działalności
Fun- i spotkanie
mieszkańcówopłatkowe
miasta.
Wiadomo�ci
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3

WIADOMOŚCI ZWIERZYNIECKIE NR 62

STYCZEŃ - LUTY 2006

– We wtorek, 3 stycznia br. Na tradycyjnym
opłatku spotkali się członkowie Klubu Seniora. Karnawałowy Bal Seniora w Zwierzyńcu z udziałem zaprzyjaźnionych klubów odbył się 9 lutego.

wie, Warszawie i... Zwierzyńcu. Najpierw zaprezentował się na zwierzynieckim deptaku, później
podczas religijnych uroczystości w Topólczy (pkt 5).
Wszędzie dostarczył słuchaczom wielu wzruszeń.
7. Wizyta orkiestry dętej ze szkoły europejskiej
w Brukseli (wrzesień)
To zupełnie bezprecedensowe wydarzenie w skali Polski poprzedziła najpierw rekonesansowa wizyta
szefowej orkiestry 3 miesiące wcześniej. Oględziny
wypadły dobrze i młodzież europejska zawitała do
Zwierzyńca na zwiedzanie i koncert. Rezultatem tej
wizyty będzie rewizyta Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca w Brukseli w przyszłym roku.
8. Wybudowanie mostu na Wieprzu przez wojsko
W ekspresowym czasie 3 tygodni żołnierze z Niska wybudowali most na Wieprzu. Jak każda nowość most spotkał się z pewnymi kontrowersjami, ale
tak czy inaczej znacznie skraca on drogę z Wygwizdowa do centrum Zwierzyńca i jest uczęszczany.
9. Tytuł „Fair play” dla Zwierzyńca (październik)
Otrzymanie przez Zwierzyniec tytułu gminy „Fair
Play” powiększa listę osiągnięć i laurów a w gabinecie Burmistrza przybyła kolejna statuetka. Tytuł
oznacza, że gmina jest przyjazna inwestorom i stosuje czytelne procedury.
10. Nominacja do tytułu „nauczyciela roku” dla
Władysława Saciuka
Po sukcesach nauczyciela Jacka Szutego przyszła
kolej na Władysława Saciuka, także z Zespołu Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska. Nominacja do tytułu nauczyciela roku to nie tylko jego sukces, ale
również całej zwierzynieckiej oświaty.
11. Wizyta Ambasadora Indii
To już kolejny ambasador, który bawiąc w Zamościu
odwiedził dodatkowo tylko Zwierzyniec. Miasto i okolica
spodobały się Jego Ekscelencji tak bardzo, że zapowiedział tu ponowny przyjazd w cieplejszej porze roku.
12. Program „Kawa czy herbata” o Zwierzyńcu
Od dawna staraliśmy się, aby Zwierzyniec zaistniał w ogólnopolskim programie telewizyjnym „na
żywo”. Wreszcie udało się i kilka milionów widzów
zobaczyło uroki naszego miasta i gminy pod kierunkiem redaktor Anny Pawłowskiej. Program uświetnił
występ zaprzyjaźnionego ze Zwierzyńcem Andrzeja Rybińskiego.
Marek Marcola

Występy artystów w sezonie letnim.
Prowadzone są rozmowy na temat występów
podczas Dni Zwierzyńca (1 – 2 lipca) Magdy Femme, dawnej solistki zespołu „Ich Troje” a podczas
imprezy Roztocze Country grupy „Gang Marcela” niekwestionowanej gwiazdy muzyki country. Kto ostatecznie zaśpiewa latem w Zwierzyńcu? Usłyszymy.
Marek Marcola
12 najważniejszych wydarzeń w gminie
Zwierzyniec w 2005 roku.
Tak, jak w ubiegłym roku przygotowaliśmy listę
12 najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce
w gminie Zwierzyniec w 2005 roku.
1. Oddanie do użytku sali gimnastycznej w Wywłoczce (kwiecień).
Szkoła W Wywłoczce po latach gnieżdżenia się
w trudnych warunkach lokalowych w dalszym ciągu nadrabia stracony czas. Ledwie 9 lat temu otrzymała nowoczesny budynek oświatowy, a teraz jeszcze piękną salę gimnastyczną. Całość służy nie tylko Wywłoczce, ale też tzw. Trójwsi, czyli Wywłoczce, Turzyńcowi i Topólczy.
2. Recital Piotra Szczepanika (maj)
Ogromnie niegdyś popularny Piotr Szczepanik
przekonał, że jest ciągle obecny w muzycznej pamięci starszych słuchaczy. Jego występ w sali kina
„Skarb” w czasie tzw. Weekendu majowego przyciągnął tyle osób, że zabrakło miejsc siedzących
3. Otwarcie szlaku Ordynacji Zamojskiej (maj)
Pod koniec maja, w Zwierzyńcu – niegdyś „stolicy” Ordynacji, Marcin Zamoyski, syn ostatniego Ordynata przeciął symboliczną wstęgę na otwarcie
szlaku ordynackiego. Obejmuje on nie tylko Zwierzyniec i Zamość, ale też 15 innych obiektów na Roztoczu. W ekspresowym tempie udało się coś, co się
zwykle ciągnie latami – skoordynować działania w 8
miastach i gminach, opracować i oznakować dwujęzycznymi tabliczkami ponad 50 pamiątek po Ordynacji. Do tego wydać jeszcze informator o szlaku.
4. Wybory Miss Zwierzyńca (lipiec)
W tym pierwszym w historii wyborze Miss Zwierzyńca o koronę ubiegało się 5 dziewcząt w tym tylko
jedna zwierzynianka. Wprawdzie tytuł przypadł kandydatce z Biłgoraja, ale najważniejsza była zabawa
i ogromne zainteresowanie publiczności. Imprezę poprowadziła Miss Polonia 2002 – Marta Matyjasik.
5. Intronizacja relikwii św. Izydora (sierpień)
To niebywałe sprowadzenie relikwii świętego aż
z Rzymu zawdzięczamy ks. Proboszczowi Andrzejowi Stopyrze. Piękna uroczystość intronizacji połączona
była z dożynkami gminnymi, co podniosło jej rangę.
6. Występy zespołu „Iskierki” z Australii (sierpień)
Polonijny zespół „Iskierki” z Australii podczas tourne w Polsce występował w Krakowie, Częstocho-

Bogusław Mec w Zwierzyńcu?
Już od pewnego czasu staramy się zaprosić na
występ do Zwierzyńca znakomitego piosenkarza Bogusława Meca. Po ostatnich rozmowach ustalono, że
2 maja 2006 r. będziemy mogli wysłuchać recitalu
tego piosenkarza, który – po ciężkiej chorobie – dokonał widowiskowego powrotu na scenę w czasie
ubiegłorocznego festiwalu w Opolu.
Marek Marcola
INFORMACJA Z XIV FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Po raz kolejny na terenie naszej gminy zagrała
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W skład komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby:
– Przewodniczący- Jan Czochra Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. R. Zamoyskiej,
Członkowie
– Halina Studnicka Sekretarz Urzędu Miejskiego
w Zwierzyńcu,
– Marek Marcola Dyrektor Zwierzynieckiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji,
– Elżbieta Grabowska Dyrektor Domu Dziecka nr1,
– Edyta Panas kierownik Warsztatów Terapii
Zajęciowej,
– Grażyna Kawka Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wywłoczce,
– Urszula Kolman Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska,
– Iwona Zacharczuk z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu.
W akcji wzięło udział 80 osób które kwestowały
na ulicach Zwierzyńca w Topólczy, Żurawnicy, Kosobudach i Sochach. Kwestowanie odbyło się w godzinach od 7.30 do 13.00. Wolontariusze w sztabie mogli liczyć na gorący posiłek przygotowany
przez SP w Wywłoczce i ZOKiR. Od godziny 14.00
w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej odbył się koncert w którym wzięły udział zespoły działające przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji („Biedroneczki”, „Urwisy”, „Alibi”), zespół tańca
ludowego „Zwierzyniacy”, zespół wokalny „Półnutki” działające przy Szkole Podstawowej, młodzież
gimnazjalna zademonstrowała przedstawienie „Katastrofa”, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska zaprezentował taniec nowoczesny. W czasie
koncertu pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzili loterię fantową prac wykonanych przez
uczestników warsztatów.
Podsumowanie akcji nastąpiło o godzinie 20.00
przed ratuszem miejskim gdzie odbyło się symboliczne „Światełko do nieba”.
Podczas całej akcji na terenie Gminy Zwierzyniec zebrano:
5.164,13 złotych
8,80 euro
1 funt
40 koron Słoweńskich
5 pensów
1 serduszko
Jan Czochra

przyniósł wraz z końcem roku Małą Dziecinę, blask
choinki i dźwięk nigdy niestarzejących się kolęd.
Czas kolędowania przedłużamy i śpiewamy te
piękne piosenki o Bożym Narodzeniu aż do 2 lutego.
W tym to czasie organizowane są wszelkiego rodzaju konkursy i przeglądy kolędnicze. Tak też było u
nas – 15 stycznia 2006 roku odbył się VII przegląd
kolęd i pastorałek, organizowany corocznie przez
ZOKiR. Zainteresowanie przeglądem było duże, wystąpiło 21 grup artystycznych i solistów.
Wszyscy śpiewali kolędy i pastorałki, często prezentując współczesne wersje tradycyjnych opracowań. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i coś słodkiego.
Mamy nadzieję, że ten przegląd daje szansę
młodym artystom na pokazanie swej pracy i umiejętności, a także może dostarczyć wielu nowych doświadczeń.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, a jak Święta Narodzenia to szopki, jasełka i herody. My także, gościliśmy na przeglądzie grupy, które wystawiły
piękne jasełka o Bożym Narodzeniu.
Wszystkim uczestnikom i słuchającym, a było ich
wielu, życzymy wielu radości i uśmiechu, które przyniosło nam Dzieciątko Jezus.
Anna Bezpalko
Konkurs na projekt historyczny
Fundacja Ośrodka KARTA z Warszawy we wrześniu 2005 roku ogłosiła konkurs na napisanie projektu historycznego na temat: „Wojna: okupacje, opór,
ludobójstwo, wysiedlenia - na Zamojszczyźnie”.
Irena Staroń opracowała projekt pod tytułem:”
Zamojszczyzna - martyrologia ludności”. Otrzymał
on III nagrodę. W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące zadania:
- 18 października pani Ewa Grudewicz i pani
Irena Staroń odbyły szkolenie w hitlerowskim obozie
zagłady w Bełżcu,
- 22 i 24 października pani Irena Staroń przygotowując młodzież do wycieczki do Bełżca zapoznała
ich z historią powstania obozu zagłady oraz z losami
zwierzynieckich Żydów w czasie II wojny światowej,
- 26 października odbyła się wycieczka do nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu,
- 4 listopada uczniowie klasy III b z panią Staroń
udali się na cmentarz żydowski w Zwierzyńcu, położyli na nagrobkach kamienie oraz zapalili znicze
oddając tym samym hołd pomordowanym ludziom,
- 9 listopada uczniowie klasy II e wraz z panią
Ireną Staroń byli na miejscu powstania obozu przejściowego w Zwierzyńcu, zapoznali się z historią jego
przeznaczenia. Złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym istnienie
obozu. Następnie udali się do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, obejrzeli ścianę
Pamięci Narodowej. Na placu przed kościołem oddali hołd żołnierzom 9 pułku piechoty Armii Krajowej zapalając znicze,

Sławni ludzie w Zwierzyńcu
W dalszym ciągu uzupełniamy listę sławnych ludzi, którzy byli w naszym mieście. Ostatnio podczas
programu „Kawa czy herbata” do fascynacji Zwierzyńcem przyznała się Beata Kozidrak z zespołu „Bajm”.
Warto również odnotować pobyt w Zwierzyńcu
piosenkarza Marka Grechuty, jako rodowitego zamościanina – z pewnością wielokrotny.
VII Przegląd Kolęd i Pastorałek
Hej kolęda, kolęda! Grudzień, jak to zawsze bywa,
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