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 Otwarcie wystawy Marka Marcoli „Dominikana – Haiti”

Jan Skiba        Burmistrz  
 Andrzej Budzyński

Przewodniczący Rady

SZANOWNI I DRODZY MIESZKAŃCY
Z OKAZJI ŚWIĄT

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
ŻYCZYMY OBFITYCH ŁASK BOŻYCH,

ZDROWIA, POKOJU I RADOŚCI.
NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS 

DODAJE WAM SIŁ DO POKONYWANIA
TRUDÓW ŻYCIA I UMOCNI NADZIEJĘ ZBAWIENIA.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!
   

 Uczestnicy konkursu recytatorskiego im. B. Leśmiana

Uczestniczka turnieju recytatorskiego podczas prezentacji  Agata Turkiewicz 
– zwycięzczyni konkursu recytatorskiego w kategorii D

Wręczenie nagród podczas turnieju im. B. Leśmiana Turniej dobrych manier

Ferie zimowe w SP Wywłoczka Wspólne zajęcia dzieci i uczestników WTZ podczas ferii w Wywłoczce



SMUTNA ROCZNICA

Pragnę wyrazić swój wielki smutek, ból i żal
Co w tym dniu usłyszałem w telewizji i z radiowych fal.

Drugiego kwietnia 2005 r. o godzinie dwudziestej pierwszej
 trzydzieści siedem, wieść smutna obiegła cały świat

Zmarł Papież , Papież Polak, nasz Wielki Rodak
Dla naszego narodu to ogromna nieodżałowana strata

Straciliśmy najwybitniejszego w naszych dziejach Polaka.
Podczas swej długoletniej Papieskiej posługi

Bardzo nas kochał nasz Drogi Papież, Jan Paweł II
Zawsze gdy nad  naszym krajem wisiała jakaś groźba skryta

Wtedy bardzo pomagała nam Jego wizyta.
Tylko On potrafił nasz naród pogodzić,

A naszej nowej Polsce znowu się odrodzić.
Jego po całym globie pielgrzymowanie 

Wiara, Nadziej, Miłość – takie niosło przesłanie.
On prowadził wszystkie na świecie narody

Do miłości, jedności i zgody.
Nigdy nie szczędził trudu i znoju 

Dla utrwalania światowego pokoju.
Tylko On potrafił otworzyć serca młodzieży,

Do której przyszłość świata należy.
Wypełniło się wielkie dzieło Jego

Złączył różne narody i jedność Kościoła Świętego.
Gdy odszedł, w najmniejszym zakątku świata 

Ludzie modlili się za Papieża Wielkiego Polaka.
Ożyły wspomnienia, w niebo płynęła modlitwa gorąca

Tak świat żegnał, opłakiwał Kochanego Ojca.
W naszym kraju była wielka żałoba narodowa,

Były nocne czuwania, łańcuchy solidarności
Wszystko w głębokim żalu i z wielkiej miłości.
Modlono się w kościołach i w każdej kaplicy

W całej Polsce płonęły setki, tysiące, miliony zniczy.
Narodowa msza żałobna w Warszawie była odprawiona,

Papieża żegnały też Krakowskie Błonia.
Gdy nadszedł dzień pogrzebu, 

W hołdzie za Jego ziemskie zasługi 
Ludzie jechali do Rzymu jak świat szeroki i długi.

Przyjechali tam różni, wielcy i Ci prości, 
Różnych wyznań i narodowości.

Był to największy pogrzeb w dziejach ludzkości
Każdy chciał oddać ostatni pokłon Jego Świątobliwości.

Długo trwała żałoba  także po pogrzebie
Ludzie szczerze się modlili by znalazł się w niebie.

W dowód wielkiej wdzięczności i miłości dla Jana Pawła II 
Ludzie obiecywali wnieść zmiany do życia swojego

Trzeba o tym pamiętać, pielęgnować coś szlachetnego - 
Wiara w Boga, służba ludziom, szanować człowieka drugiego.

Edward Kurzawski
Marzec, 2006 r.

Dojrzewanie
Lepiej w nieświadomości słodkiej żyć, 

niż prawdę znać ...
Lepiej uwierzyć w to, co z marzeń, 

niż się bać,
że zaufanie ludziom legnie w gruz ...

W co wierzysz ?
Jeśli w Boga, który wzniósł 
imię Człowieka ponad czas,

Toś winien Bogu czas ...
Stań ... ufaj Bogu ...

Jeśliś wlazł w labirynt gusł  – stań ... 
Narzuć myślom blues ...

Wolisz złudzenia ?  Siłę masz ...
Gdybyś wzniósł się 

choć odrobinę ponad fałsz ...
Gdyś głupi – rozgrzeszenie masz ...

Gdyś mądry – grasz ...
Z kim – z Bogiem ?

Bóg się lubi, lubi Ciebie ...
O ciało dbasz ?  O pozór ...
Stań ...  W potrzebie Ojciec 

odda życie za Syna;
Syn za Ojca, Brata ...

Myślisz ... dopóki ciało żyje ...
Myśl skrzydlata niech myśli sercem ...
Ufaj Bogu ... Pożytek z serca zrób ... 

Nie ?  U progu klucznik zapyta Cię o serce ...
Braknie słów ... I ciała nie ma ... 
I co powiesz ?  Bóg nie wróg ...

I wybacz Ojcze –  ja do Ciebie wrócić chcę...
I nie wiesz gdzie ...

Gdy dojrzysz, ... spadniesz ...
I już wszystko wiesz ...

Marek Grela

ki, z gliny, z zakresu wikliniarstwa oraz uczyli techniki malowania 
na szkle i bibułkarstwa. W zajęciach tych  razem z uczniami na-
szej szkoły , brali udział uczestnicy WTZ. Urozmaicali je nauczycie-
le szkoły: prowadzili oni zajęcia kulinarne, wyświetlali filmy. No-
wa sala gimnastyczna umożliwiła przeprowadzenie ciekawych za-
jęć sportowych z dużą ilością uczniów oraz z użyciem sprzętu spor-
towego. Odbywały się turnieje sprawnościowo - intelektualne oraz 
rozgrywki gier zespołowych. Zorganizowano również wyjazd na 
krytą pływalnię w Zamościu. Po zajęciach uczestnicy mogli posilić 
się smacznym obiadem na stołówce szkolnej.

Atrakcyjność prowadzonych zajęć przyciągnęła wielu uczniów, 
którzy część swojego wolnego czasu chcieli poświęcić na lepsze po-
znanie się, niekiedy zaprzyjaźnienie z osobami niepełnosprawny-
mi tu – w swojej szkole. Zajęcia trwały do godziny 12, co dawa-
ło możliwość uczestnikom korzystanie również z dobrodziejstw zi-
my, i to nie byle jakich dobrodziejstw: do szaleństw na śniegu oraz 
lodzie.
Te ferie w naszej szkole możemy zaliczyć do bardzo udanych. 
Uczniowie odpoczywali od zajęć szkolnych w szkole doskonale się 
bawiąc, jednocześnie wiele się ucząc.

Po takim odpoczynku nie straszne będą nawet najtrudniejsze 
wiadomości w II semestrze.

mgr Wiesława Panas 

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Nasz Papież”
Na konkurs plastyczny zorganizowany przez Zwierzyniecki 

Ośrodek Kultury i Rekreacji z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła 
II wpłynęło 90 prac w różnorodnej formie wypowiedzi plastycznej. 
Prace były nacechowane prawidłowym zrozumieniem tematu, bo-
gate kolorystycznie i kompozycyjnie. Komisja artystyczna powoła-
na przez organizatora po obejrzeniu prac nadesłanych na konkurs 
postanowiła nagrodzić następujących autorów:
W kategorii I klas „0”
I miejsce Przedszkole Samorządowe – Zwierzyniec 
II miejsce Dominika Nalepa – Sochy
III miejsce kl. „0” – Wywłoczka
Wyróżnienia
Mateusz Rudy – Obrocz
Daria Kukiełka – Kosobudy
Róża Gmyz – Sochy
W kategorii II klasy I – III
I miejsce Anna Bednarz – Żurawnica
II miejsce Marta Szuty – Wywłoczka
III miejsce Kamil Bzdeń – Sochy
Wyróżnienia
Paweł Kitka – Żurawnica

Karolina Grela – Obrocz
Jakub Kras – Zwierzyniec
W kategorii III klasy IV – VI
I miejsce Łukasz Buczek – Zwierzyniec
II miejsce Bartek Urban – Zwierzyniec
III miejsce Michał Cabała – Wywłoczka
Wyróżnienia
Kasia Strzałka – Zwierzyniec
Michał Malinowski – Wywłoczka
Wojtek Głowacki – Zwierzyniec

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną nagrodzeni 
sprzętem elektronicznym, a pozostali autorzy prac otrzymaja na-
grody pocieszenia.

Marek Golec

Grudniowy biały sad

Znowu zakwitły wiśniowe sady
w grudniu.

Znowu biel zwiewna zaścieliła
dusze pyszne i butne.

Ten obraz choć w części
zatrzymuje mi dziś

twoje ciepło
twoje Ty
twoje Ja.
Ciebie.

Głos szczery jak kryształ
mówi: Tak, tylko tak

może być!
Tylko tak być powinno.

Z plątaniny faktów i wspomnień
wybieram to co chcę

aby było
światem białym, czystym

jak śnieg grudniowy
w zwierzynieckich sadach

przez wszystkie lata
przez jeden długi skok

do reszty życia.

MAN grudzień 2005 r.
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oczekiwaliśmy przybycia św. Mikołaja, nie tylko w domach, ale 
również w przedszkolu. Składając wizytę, Mikołaj obdarował dzie-
ci prezentami i złożył obietnicę, że odwiedzi nas za rok. 

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola po raz kolejny zorga-
nizowane zostało spotkanie opłatkowe. Uroczystość, swoją obec-
nością uświetnili:dzieci, rodzice i zaproszeni goście. W odświęt-
nie przysrtojonych salach w pobliżu szopki, stały pięknie wystro-
jone choinki, a na tle błękitnego nieba błyszczała gwiazda betle-
jemska. Jasełka zaprezentowane przez małych aktorów wywoła-
ły podziw i wzruszenie widzów. Uroczysta Wigilia rozpoczeła się 
modlitwą, dzieleniem się połatkiem i składaniem serdecznych ży-
czeń. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim podczas wspólne-
go śpiewu kolęd. 

Przedszkolaki włoczyły się w akcję POMÓŻ DZIECIOM PRZE-
TRWAĆ ZIME, zorgamizowaną przez Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. Z bogatym programem artystycznym dzieci wy-
stąpiły przed zwierzyniecką publicznością. 

Podczas VII PRZĘGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK dzieci z przed-
szkola śpiewały kolędy. Efekt wspólnej pracy mieli okazję obej-
rzeć również najbliżsi członkowie rodzin. Po wspólnym kolędo-
waniu nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstu-
nek. Publiczność nie zawiodła, a mali artyści staneli na wysoko-
ści zadania.

Koncert WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY to na-
stępna impreza w której wzieli udział najmłodsi. Dzieci zaprezę-
towały na scenie program artystyczny, a następnie wystawiły na 
kiermaszu wykonane przez siebie prace. Środki pozyskane z tej 
akcji zasiliły konto WOŚP. 

Dnia 26.01.2006r. Podczas spotkania z okazji DNIA BABCI 
I DZIATKA wnukowie sprawili przyjemność swoim najbliższym, 
okazując miłość i przywiązanie. Na część artystyczną złożyły się 
piosenki, wiersze i tańce. Składając życzenia dzieci wręczyły wcze-
śniej wykonane upominki, oraz zaśpiewały tradycyjne „Sto lat”. 
Występy najmłodszych zostały nagrodzone przez babcie i dziad-
ków długimi, gromkimi brawami. Liczne wpisy w kronice przed-
szkola świadczą o wielkim zadowoleniu i przeżytej radości. 

Każdego roku w czsie karnawału organizujemy bal przebie-
rańców. Dzieci wspólnie z rodzicami planuja kostiumy, przebra-
nia. Czasami trudno było rozpoznać naszych przedszkolaków 
w fantazyjnych strojach karnawałowych. Wesołej zabawie towa-
rzyszyła skoczna muzyka. Rodzice bardzo angażują się w życie 
społeczności przedszkolnej, nigdy nie odmawiaja pomocy. Osia-
gnięcia i umiejętności nabyte przez dzieci w przedszkolu, któ-
re podczas uroczystości oglądają rodzice i goście budza podziw 
i uznanie.

Stanisława Poździk

TURNIEJ DOBRYCH MANIER
Już od kilku miesięcy trwały przygotowania dzieci do TURNIE-

JU DOBRYCH MANIER. Okazją do wspólnej zabawy stał się tłusty 
czwartek 23 lutego 2006r. W turnieju spotkały się drużyny z klas 
IV- VI. Uczestnicy wykonywali zadania związane z zasadami do-
brego zachowania. Zmagania 3- osobowych zespołów z kl. IV- VI 

obserwowali uczniowie całej szkoły. Była to dla nich ciekawa lekcja 
dobrych manier. Widownia z zainteresowaniem obserwowała zma-
gania drużyn, a także odpowiadała na pytania dotyczące prezen-
towanych wierszy i  zagadek. Wszyscy miło spędzili czas, wiele do-
wiedzieli się o sobie i zgodnie stwierdzili, że hasło, które towarzyszy 
turniejowi ,,Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej” 
wdrożą w życie. Miłym akcentem turnieju były nagrody dla każde-
go uczestnika drużyny, publiczności oraz pączki z okazji tłustego 
czwartku. Mamy nadzieję, że dzięki temu turniejowi rozbudziliśmy 
w uczniach potrzebę wzajemnej życzliwości. 

Organizatorki:
Ewa Bednarz

Alicja Napłoszek

Turniej Sztuki Recytatorskiej
W Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji 16 marca od-

były się eliminacje gminne do XXX Turnieju Sztuki Recytatorskiej 
im. Bolesława Leśmiana. Wysłuchano 3 uczestników w kategorii A 
(klasy I – III szkół podstawowych), 5 w kategorii B (klasy IV – VI 
) i 4 w kategorii D (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). W tym 
roku zabrakło uczniów szkół gimnazjalnych czyli kategorii C. Po 
wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiono przyznać na-
stępujące nagrody:
Kategoria A (uczniowie I-III klasy)
I miejsce – Hubert Lipiec, SF Sochy, kl.II
II miejsce – Ewelina Sekrecka, SF Żurawnica, kl.II
III miejsce – Klaudia Danielewicz, SF Żurawnica, kl. I
Kategoria B (uczniowie IV-VI klasy)
I miejsce – Maja Łukasik, SP Zwierzyniec, kl. V
II miejsce – Agnieszka Kimak, SP Zwierzyniec, kl. V
III miejsce – Marcin Kowalczyk, SP Wywłoczka, kl.IV
Kategoria D (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
I miejsce – Agata Turkiewicz, ZSDiOŚ, kl.I 
II miejsce – Magdalena Ziomek, ZSDiOŚ, kl. II
III miejsce – Zuzanna Hauzner, ZSDiOŚ, kl. II

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki książkowe i coś słod-
kiego. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Bartosz Bielec

Ferie zimowe w SP w Wywłoczce
Szkoła Podstawowa w Wywłoczce w tym roku, podobnie jak

i w latach poprzednich  wyszła do uczniów z ofertą ciekawych za-
jęć w okresie ferii zimowych. Ferie, to czas wolny od zajęć lekcyj-
nych. My żyjemy w środowisku, gdzie w większości uczniowie po-
zostają w domach (wyjeżdża bardzo mały procent uczniów), więc 
szkoła pozostaje jedynym miejscem, w którym chętnie spotykają 
się by mile i efektywnie spędzić swój wolny czas.

Nauczyciele z Panią dyrektor doskonale to rozumiejąc dołoży-
li wszelkich starań by zorganizować ciekawe zajęcia, które przy-
ciągnął uczniów. W okresie minionych ferii zimowych mogliśmy 
je uatrakcyjnić dzięki współpracy z  Warsztatami Terapii Zajęcio-
wej w Zwierzyńcu. Instruktorzy z WTZ prowadzili zajęcia z cerami-
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PLANOWANE WYDATKI 
Z BUDŻETU GMINY NA 2006r.

W poprzednim numerze „Wiadomości” przedstawiłem Pań-
stwu dochody budżetu gminy (kwota 16 200 793zł), która wraz 
z przychodami tj. kredytami, pożyczkami i nadwyżką budżetową 
z 2005r. wynosi 19 270 4447zł a obecnie przedstawię planowa-
ne wydatki. 

Globalnie wydatki są równe kwocie dochodów wraz z przy-
chodami a tym samym będzie to kwota 1 786 609zł rozchodów 
tj. planowanych spłat kredytów i pożyczek.
I. Tradycyjnie największe wydatki łączą się z oświatą i wynoszą 
wraz z pomocą dla uczniów, inwestycjami, świetlicami przyszkol-
nymi  6 402 428zł.
Z podziałem na szkoły są to następujące wydatki:
1.Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu                          2.406.830zł
do tego: inwestycje za ok.         430.000. zł, świetlica – 92 554 zł
2.Szkoła Podstawowa w Wywłoczce                              745.853zł
3. Gimnazjum                           1.781.818zł, świetlica - 47.200zł
4. Przedszkole Samorządowe                                       232.714zł
II. Pomoc społeczna to wydatki w wysokości             2.425.475 zł
W tej kwocie :
- 1.555.000zł stanowią świadczenia rodzinne i składki na ubezpie-
czenie emertytalno-rentowe
- 226.000zł zasiłki stałe i okresowe
- 60.000zł dodatki mieszkaniowe
- 112.640zł dożywianie uczniów
- 419.435zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
III. Administracja publiczna  to kwota 1.691.609zł, w tym utrzy-
manie Rady Miejskiej 109.200zł
IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie  
2.298.432,70zł w tym:
- 1.395.162,70zł wydatki inwestycyjne (o których szerzej na za-
kończenie)
- 336.870zł  wydatki na Zakład Gospodarki Komunalnej
V. Transport  (drogi) – ogółem 1.742.303zł i są to głównie zada-
nia inwestycyjno- remontowe

Najważniejsze zadania to;
- budowa drogi Żurawnica (Wólka) za ok. 830 tys. zł.
- budowa nawierzchni na ulicach: M. Hłaski za 300 tys. zł, 2-go 
Lutego  186 tys. zł , Lipowej – 25 tys. zł
- remonty nawierzchni ulic w Zwierzyńcu i dróg gminnych 
za 50 tys. zł
- remonty dróg polnych za 40 tys. zł 
- budowy i remonty chodników w ul. Kolejowa za 65 tys. zł, 
Dębowa za 40 tys. zł.

Ponadto 60 tys. zł gmina zamierza przeznaczyć na wspólne 
zadania drogowe z powiatem na drogach powiatowych. Wszystkie 
te zadania finansowane będą ze środków własnych gminy. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zamierza położyć nową nawierzchnię na ul. 
Biłgorajskiej w całości za ich własne środki finansowe.
VI. Ochrona Zdrowia
Szczególne wydatki w tym dziale to:
- Modernizacja budynku Przychodni za ok. 445 tys. zł w tym głów-
nie są to fundusze unijne 338 tys. zł 

- sfinansowanie kwotą 15 tys. zł miesięcznego obozu społeczno-
naukowego Akademii Medycznej – co bardzo poszerza dostęp do 
lekarzy specjalistów.
VII. Kultura , Sport i turystyka – łączne wydatki na te cele wyno-
szą ok. 1.300tys. zł, z tego połowa to wydatki inwestycyjne na 
zagospodarowanie otoczenia stawu kościelnego. Dotacja dla Do-
mu Kultury to 470tys.zł, dla Biblioteki 109 tys. zł a sport w gmi-
nie – 86 tys. zł

Głównym wydarzenie kulturalnym będzie tak jak w latach po-
przednich Letnia Akademia Filmowa.

Rok 2006 bogaty jest w szereg jubileuszy, obchody których 
będą  wzbogacone ofertą kulturalną.

Rok 2006 to 200-lecie znaczących wydarzeń dla Zwierzyńca 
zmieniających jego oblicze. Zwierzyniec z letniej rezydencji prze-
kształcił się wówczas w osadę urzędniczo-przemysłową. W 1804r. 
powstała tu pierwsza fabryka maszyn rolniczych a w dwa lata póź-
niej nowoczesny Browar. W tym samym roku zaczęto tu przenosić 
Zarząd Dóbr Ordynacji Zamojskiej lokując go w nowo budowanych 
budynkach w sąsiedztwie pałacu myśliwskiego, który niedługo po 
tym przestał istnieć. Czasy XII ordynata Stanisława Kostki Zamoy-
skiego były przełomem w naszej historii.Tak się składa że i przed 
100-stu laty były bardzo ważne wydarzenia: powstała Zwierzy-
niecka Straż Pożarna, pierwsze w Polsce Przedszkole (Ochronka).

W tym roku Zwierzyniecka Straż Pożarna na swój jubileusz 
otrzymała nowy samochód bojowy (zakupiony ze środków finan-
sowych na 2005r. za ok. 465 tys. zł, z tego 300 tys. zł to środ-
ki gminy, 150 tys. zł budżetu Państwa i 20 tys. zł Nadleśnictwa 
Zwierzyniec.
W roku takich jubileuszy samorząd ma szanse wykonać szereg in-
westycji i remontów za kwotę 5 mln zł.
 W Zwierzyńcu będzie to:
1. przebudowa sali gimnastycznej (środki finansowe uzyskaliśmy 
z Ministerstwa Edukacji)
2. przebudowa Przychodni Zdrowia
3. budowa kanalizacji w Rudce, Borku i w ul. Szczepankiewicza
4. wymiana oświetlenia i chodników wokół stawu kościelnego
5. budowa nowych nawierzchni ulic: 2-go Lutego, Wąska, M.Hła-
ski, część Lipowej i drogi w Żurawnicy
6. Nowe chodniki w ulicach Dębowa i Kolejowa
7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach  Gramowskiego i czę-
ści Dębowej w stronę Bagna. Zadania wymienione w pkt. 2,3,4 
w większości finansowane będą  z funduszy unijnych. 

To tylko najważniejsze plany samorządu gminy. Dla rozwoju 
miejscowości i gminy równie ważne są działanie prorozwojowe na-
szych firm i osób prywatnych.

Tak jak przed dwustu laty Zwierzyniec nabiera nowego blasku 
i znaczenia i jest to doceniane przez otoczenie zewnętrzne i wyra-
żam nadzieję, że i także przez swoich mieszkańców.

BURMISTRZ ZWIERZYŃCA
JAN SKIBA

Wiadomości
– 15 lutego br. na Walnym Zgromadzeniu Kwaterodawców Miasta 
i Gminy Zwierzyniec wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia z no-



wym Prezesem, którym została Pani Mariola Bizior
– 27 lutego 2006 r. w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
otwarta została wystawa fotograficzna Marka Marcoli, będąca plo-
nem jego wyprawy na Haiti i Dominikane
– Pani Zofia Puchacz z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sitnie 
przeprowadziła 8.III.2006 r. szkolenie dla kwaterodawców, które 
odbyło się w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
– 19 marca 2006 r. w ZOKiR spotkali się zwierzynieccy działkowcy.
– 28 marca br. w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Zwierzyńcu otwarta została wystawa fotograficzna „Piękno kra-
jobrazu Indii” przygotowana wspólnie z Ambasadą Indii w War-
szawie. 30 zdjęć prezentuje przyrodę i ludzi Kaszmiru; wśród nich 
część to fotografie z lat 30 XX w. Wystawa w ZOKiR to pierw-
sza prezentacja tych zdjęć w Polsce po sprowadzeniu ich z Indii. 
Wystawa potrwa do końca kwietnia br.

Wspomnienia o Hance Bielickiej
W marcu zmarła wybitna artystka estradowa Hanka Bielicka, 

która miała w swym życiorysie epizod zwierzyniecki. Otóż 3 lata 
temu 4 marca 2003 roku Hanka Bielicka wraz z piosenkarką Li-
dią Stanisławską wystąpiła w sali widowiskowej technikum z kon-
certem z okazji Dnia Kobiet. Panie przybyły do Zwierzyńca już 
w przeddzień i zatrzymały się na nocleg w hotelu „Jodła”, gdzie 
też zjedliśmy wspólnie kolacje. Miałem wtedy okazję poznać Pa-
nią Hanie z bliska. Tym co mnie najbardziej uderzyło w kontakcie 
bezpośrednim było to, że w rozmowie nie używała swej charakte-
rystycznej intonacji głosu, tylko wypowiadała się bardzo oszczęd-
nie i spokojnie. Przy stole siedzieliśmy obok siebie i Pani Hania 
ciągle zachęcała mnie do jedzenia. Po raz pierwszy zobaczyłem 
ją wtedy bez kapelusza. Dokładnie o godz. 22.00 powiedziała: 
„Babcia idzie spać” i poszła na górę do swojego pokoju. Nazajutrz, 
przed występem nie miała zupełnie humoru. Na moje grzeczne 
„Dzień dobry” odpowiedziała: „To się dopiero okaże” i zamknę-
ła się w sobie. Za to na scenie, mimo swoich, wówczas 88 lat poka-
zała wysoką klasę sceniczną. Bawiła publiczność zupełnie aktual-
nymi dowcipami, oczywiście swym typowym, estradowym głosem. 
W przerwach między jej monologami śpiewała Lidia Stanisława-
ska, szkoda tylko, że nie swoje przeboje.Gdy ja zapytałem dlacze-
go, odparła „To Pani Hania układa mi repertuar”.Tuż przed całą 
imprezą wynikł problem, gdyż Stanisławska poprosiła o zainstalo-
wanie tzw. kamery głosowej, czyli nagłośnienia które tuszuje błen-
dy wokalne, popularnie zwanego „talentem”.Wówczas nie mieli-
śmy takiego sprzętu i nie było juz czasu, aby pożyczyć go z są-
siednich domów kultury. Ale nie był zupełnie potrzebny- Lidia Sta-
nisławska udowodniła, że ciagle potrafi śpiewać. Po koncercie we-
szliśmy z Burmistrzem Skibą na scene z wiązankami kwiatów i 
wśród niemilknących oklasków wręczyliśmy je obu Paniom.Hanka 
Bielicka odzyskała humor i tryskała nim aż do pożegnania.

Marek Marcola

Obserwator zwierzyniecki 
Zwierzyniec znowu pełen jest bezpańskich psów. A może nie 

do końca bezpańskich, bo większość to ma swego pana, tyle że 

niezbyt dbającego o swego pupilka. U progu wiosny warto przy-
pomnieć, że psy powinny być trzymane w zamknięciu, a prowa-
dzone na smyczy i w kagańcu. Nie czekajmy na tragedie z udzia-
łem psów, o jakich dowiadujemy się z mediów. Wolno biegające 
psy muszą zniknąć!

Redaktor

W hołdzie Papieżowi
W I rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II Zwierzyniec-
ki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu zorganizował 
2.04.2006 r. koncert papieski z udziałem kilkunastu wy-
konawców działających przy ZOKiR, jak w zwierzynieckich 
szkołach.
W koncercie wystąpili:
– Młodzieżowa Orkiestra Dęta (ZOKiR)
– Weronika Dziadosz (ZOKiR)
– Szkoła Podstawowa w Wywłoczce
– Gimnazjum ze Zwierzyńca
– „Biedroneczki” (ZOKiR)
– Przedszkole Samorządowe ze Zwierzyńca
– Ola Jakowiecka (ZOKiR)
– Ewelina Szuta (ZOKiR)
– Bartosz Urban (ZOKiR)
– „Urwisy” (ZOKiR)
– Ignacy Jakowiecki (ZOKiR)
– Ola Czyżo (ZOKiR)
– Kasia Strzałka (ZOKiR)
– Agata Dudek (ZOKiR)
– Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu
– Ola Piasecka (ZOKiR)
– Natalia Sitkowska (ZOKiR)
– Ola Dudek (ZOKiR)
– Zespół instrumentalno – wokalny (ZOKiR)
– Natalia Kwiatkowska (ZOKiR)
– „Alibi” (ZOKiR)
– Młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowi-

ska
Marek Marcola

Bogusław Mec w Zwierzyńcu
 Znamy już miejsce i termin występu Bogusława Meca 
w Zwierzyńcu podczas tzw. długiego weekendu majowego. Otóż 
w ostatniej rozmowie telefonicznej ustaliliśmy, że odbędzie się to 
3 maja br. o godz.17.00 w kinie „Skarb”, czyli tam gdzie rok te-
mu występował Piotr Szczepaniak. Zapraszamy.

Wspomnienia z okupacji niemieckiej.
Będąc 9-letnim chłopcem pamiętam kilka faktów z egzeku-

cji, która odbyła się na rynku w Zwierzyńcu dn. 02.02.1944 r. Po-
wodem do egzekucji było wystrzelanie przez partyzantów rodzi-

ny Ostarzewskich mieszkających na odcinku kolejowym w Zwie-
rzyńcu. W rodzinie tej były córki które miały kontakty z Niem-
cami jak również z partyzantami chyba z AK i przedstawiały li-
sty partyzantów do Niemców .Niemcy aresztowali wszystkich któ-
rzy byli na liście i zostali uwięzieni w więzieniu w Biłgoraju. Par-
tyzanci w odwecie rozstrzelali całą rodzinę rodziców, dzieci tylko 
Dziadek ocalał bo nie było go w domu. Niemcy w odwecie urządzi-
li łapankę w Zwierzyńcu i złapali 20 mężczyzn. Po pewnym czasie 
miał przyjechać wyższy rangą oficer niemiecki, a ponieważ mój Oj-
ciec miał wyjazdowe sanie, konia i janczary. W nocy około godz. 
23.00 dwóch żandarmów w towarzystwie sołtysa Czesława Zalew-
skiego przyszli do nas do domu żeby jechać z nimi na stacje do po-
ciągu, który przyjeżdżał o godz. 24.10 i przywieść tego wysokiego 
rangą oficera niemieckiego. Partyzanci wiedząc o przyjeździe te-
go wyższego rangą oficera mieli go rozstrzelać. Ojciec odwołał na 
bok sołtysa i mówił „słuchaj Czesiu ja w saniach mam broń i amu-
nicję pod siedzeniem, a ty odwołaj tę akcję partyzantów bo ja jadę 
z dzieckiem po tego Niemca”. Mama mnie obudziła zaprzęgliśmy 
konia, żandarmi po obu stronach sanek, pojechaliśmy najpierw na 
żandarmerię która była w obecnym budynku Poczty. Tam czeka-
liśmy do wyjazdu, gdy przyjdzie czas na pociąg z Warszawy. Pod-
czas czekania w żandarmerii Niemiec częstował mnie cukierkami 
czekoladowymi, ale ja nie chciałem brać, bo mama nam mówiła, 
że Niemcy dają zatrute cukierki dzieciom. Wtedy ten oficer zde-
nerwował się sięgnął po broń i powiedział do ojca żebym wziął cu-
kierka, a ja ze strachu, że strzeli schowałem głowę za piec, że nie 
mogli mnie wyciągnąć i wziąłem tego cukierka. Jak nadszedł czas 
wyjazdu na stacje wsiedliśmy na sanki razem z żandarmami i po-
jechaliśmy na stację. Na stacji czekaliśmy kilkanaście minut, po-
ciąg przyjechał, oficer wysiadł i przywieźliśmy go na żandarme-
rię, obecnie budynek Poczty. Niemcy podziękowali i wyjechaliśmy 
,ale Ojciec przy wyjeździe z poczty nie skręcił w lewo do domu tyl-
ko w prawo, na ul. Zamojską i później Biłgorajską w stronę Biłgo-
raja. Konia batem i koń biegł na wszystkie cztery nogi. Za pierw-
szym zakrętem w lesie podał hasło i wjechaliśmy w las, tam par-
tyzanci rozładowali tę broń i amunicję z pod siedzenia na której 
siedział ten oficer. I z powrotem konia batem na wszystkie czte-
ry nogi wracaliśmy, bo przecież wtedy obowiązywała godzina po-
licyjna. Na rynku w Zwierzyńcu patrol nas zatrzymał i pytali skąd 
jedziemy, Ojciec odpowiedział że z żandarmerii „A czego ten koń 
taki mokry” pytali, a Ojciec tłumaczył, że nie ma owsa tylko siano 
i dlatego taki słaby i nas puścili. Następnego dnia, a było to 2 go 
lutego 1944 r. o godz.5.00 rano Ojciec wyszedł do obrządku, mie-
liśmy konia, krowę, świnie i zobaczył jak tyraliera Niemców okrą-
ża Zwierzyniec. Po okrążeniu Zwierzyńca, zaczęli chodzić po do-
mach i wypędzać mężczyzn z domów. U nas było dwóch party-
zantów z Warszawy którzy mieli dwie walizki z pistoletami „VIS”, 
a ja dlatego ich zapamiętałem, bo jeden z nich grał ślicznie na 
harmonijce ustnej, i rano do niego przychodziłem żeby mi grał, 
bo bardzo lubiłem. Po obrządku Ojciec przyszedł i powiedział im, 
że Zwierzyniec jest obstawiony i nie uciekną, więc postanowili zo-
stać. Pokój zamknęli, jeden staną przy jednych drzwiach, drugi 
przy drugich z pistoletem w ręku i gdyby Niemiec otworzy drzwi 

to strzela i wieje. Matka widząc czym to grozi, zabrała nas dzieci 
pod obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i zaczęliśmy się modlić. 
Po pewnym czasie otwierają się drzwi wchodzi żandarm, ale Wu-
jek wyjrzał z łazienki „kom” zahaltował go. W następnym pokoju 
był Ojciec i my gdzie się modliliśmy, zabrał Wujka i Ojca i tylnymi 
drzwiami wyszedł z nimi. Matka poderwał się z kolan i my za nią. 
Pobiegła za nimi gdyż chciała dać Ojcu kanapkę, bo nie wie gdzie 
ich pędzą. Pozwolili Ojcu wrócić po kawałek chleba, w tym też cza-
sie Ojciec wyjął ulotki z kieszeni i spalił pod kuchnią i wyszedł. My 
ze starszą siostrą Elą (miała 13 lat) poszliśmy za nimi gdzie ich po-
gonią. Patrzymy, a na rynku pełno ludzi, a szczególnie mężczyzn, 
a przy nich wykopany dół. Po pewnym czasie przyjeżdżają samo-
chody z Maucami i więźniami tych 20-tu których wyłapali. Na stop-
niach jednego z samochodów staje ten wysoki rangą Niemiec, któ-
rego przywieźliśmy w nocy ze stacji, czyta wyrok, a tłumacz tłu-
maczy, że to za rozstrzelaną rodzinę Ostarzewskich będą oni roz-
strzelani. Następuje wyprowadzenie więźniów z samochodu, któ-
rzy byli powiązani po pięciu drutem kolczastym, ustawiają ich nad 
dołem wcześniej wykopanym, a na przeciw nich pluton egzekucyj-
ny. Rozlegają się strzały, więźniowie krzyczą „Niech Żyje Polska”, 
„Jeszcze Polska nie Zginęła”, i tak cztery piątki krzyczą i giną. 
Później leżących w dole chodził i dobijał pistoletem tych, którzy jesz-
cze żyli. Moim zdaniem ten dół znajdował się w tym miejscu gdzie 
obecnie znajduje się sklep ogrodniczy, a niektórzy twierdzą, że po 
drugiej stronie ulicy gdzie stoi pomnik, dokładnie nie pamiętam.
Ps. Jeden z tych partyzantów który ocalał w naszym domu zginął 
pod Bełżcem, a drugiego Ojciec spotkał w Warszawie w 1946 r. 
Jak pojechał załatwiać blachę dla Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”, której był założycielem. Ten drugi miał w Warsza-
wie barek, podał Ojcu dla nas dzieci banany, pomarańcze, cytry-
ny, figi. Na tym kończę te wspomnienia.

Zdzisław  Welsyng

Z życia przedszkola
„Choć tak mało mamy lat, tak naprawdę niewiele”-to najwięk-

szym źródłem radości, jest wspólna zabawa. Udział dzieci w uro-
czystościach przedszkolno-środowiskowych, akcjach charytatyw-
nych stanowi doskonałą okazje do dostarczenia najmłodszym wie-
lu przeżyć i wzruszeń. Wspólne imprezy sprzyjają integracji ca-
łej społeczności lokalnej, budują radosny nastrój, swobodę i twór-
cza postawę dzieci. Organizowane w przedszkolu uroczystości ma-
ja charakter otwarty, w których uczestnicza dzieci, rodzice, dziat-
kowie, zaproszeni goście.

Panie pracujące w placówce stwarzają atmosferę „przyjazne-
go przedszkola”, współpracując z rodzicami i środowiskiem lokal-
nym.Tradycją stały się: SPOTKAMIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM, WI-
GILIA, JASEŁKA, BAL KARNAWAŁOWY, WYSTĘPY Z OKAZJI DNIA 
BABCI I DZIADKA. Akcje charytatywne: POMÓŻ DZIECIOM PRZE-
TRWAC ZIMĘ, WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

W naszym przedszkolu wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie. 
Razem bawimy się, uczymy i poznajemy świat. 

Najpiękniejszym momentem w roku kiedy realizują się wiel-
kie dziecięce marzenia był 6 grudnia, wtedy to z niecierpliwością 
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