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Uczestnicy koncertu papieskiego z SP Wywłoczka

Ochotnicza Straż Pożarna Zakładów Przemysłowych Ordynacji Zamoyskiej
Otwarcie koncertu papieskiego w ZOKiR

Prezentacja młodzieży gimnazjalnej podczas koncertu papieskiego

Strażacy OSP w Zwierzyńcu

Remiza i nowy wóz bojowy Star L-80 zwierzynieckiej OSP

Montaż słowno muzyczny z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II w ZSDiOŚ

Młodzież z ZSDiOŚ podczas spektaklu z okazji rocznicy śmierci Papieża

Drużyna zwierzynieckiego gimnazjum na „Święcie matematyki”

Zwycięzcy zawodów matematycznych w Sitańcu ze zwierzynieckiego gimnazjum.

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego „Nasz Papież”

Zaproszenie
na

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

i 100-lecie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu
które odbędą się
30 kwietnia 2006r w Zwierzyńcu
Program uroczystości
13:30 - zbiórka pododdziałów na parkingu przy ulicy Aleksandry Wachniewskiej
13:40 - przemarsz pododdziałów do Kościółka na wodzie
14:00 - powitanie gości
- historia zwierzynieckich OSP
- Msza Święta
- poświęcenie nowego samochodu
- wystąpienia okolicznościowe
- część artystyczna przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Zamojskiego
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Sprostowanie
W poprzednim numerze „WZ” w artykule „Z życia przedszkola” autorstwa Stanisławy Poździk pojawiły się liczne błędy
wynikłe z przyczyn technicznych, a nie będące winą autorki.
Za zaistniałą sytuacją przepraszamy.
Redakcja
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dował aż tak znaczne wydłużenia procesu.
Był to zapewne najdłuższy proces uzgodnieniowy w historii
nie tylko Zwierzyńca i świadczy to nie tylko o biurokracji, ale
o determinacji i uporze w obronie lasów przez miejscowych leśników nawet dla tak wyartykułowanych celów
społecznych. W naszych wnioskach pisaliśmy - cytat wystąpienie do Ministra Środowiska ”Jeszcze raz podkreślam, że wnioskowany do wyłączenia obszar to bezpośrednie sąsiedztwo dwóch szkół (podstawowej i gimnazjum – łącznie ok. 700 uczniów) istniejących już obiektów sportowych (stadion szkolny Klubu Sportowego oraz
małe boiska) oraz infrastruktura komunalna (kotłownia
gazowa z rezerwa mocy, kanalizacja, energetyka i droga).
Taki kompleks sportowy stanowić będzie obok
działań z zakresu turystyki ważny element rozwoju gminy. Jednocześnie wyprowadzamy funkcję sportową z
granic Parku Narodowego.
Gmina taka jak nasza – 95% powierzchni parku narodowego leży w jej granicach, 65% powierzchni to lasy i prawie
90% powierzchni objętej różnymi formami ochrony, szanująca zasady zrównoważonego rozwoju – powinna zasługiwać
na poważne traktowanie przez władze państwowe odpowiedzialne za politykę w tym zakresie.
Wyłączenie tak niewielkiej powierzchni leśnej zrekompensowanie zostanie wielokrotnie większą powierzchnią nowych zalesień na dotychczasowych gruntach ornych i to jest
proces stały i nieuchronny.
Poprzedni plan przestrzennego zagospodarowania pozwalał na wyłączenie znacznie większej powierzchni leśnej
na budowę szkoły średniej w sąsiedztwie tej problematycznej lokalizacji obiektów sportowych – inwestycja ta nie została podjęta.” – koniec cytatu.
Ostateczna decyzję w tej sprawie podjął Dyrektor Lasów
Państwowych działając z upoważnienia Ministra Środowiska
w dniu 02.03.2006r.
Wyłożony plan powinien spotkać się z dużym zainteresowaniem mieszkańców bo mam ogromne przekonanie, że dla
większości z nas los i rozwój Zwierzyńca jest bardzo ważny,
bo część mieszkańców ulega czasami plotkom i daje się podpuścić na różne akcje w obronie czegoś tam (teraz podobno
wycince lasu k/ul. Armii Krajowej), bo wielu ma istotny interes dotyczący własnych działek.
Część tych prywatnych interesów ma z kolei szczególny splot z interesami publicznymi jak np. głośno opisywana
przez prasę sprawa Państwa Wyłupków przy ul. Rudka.
Na co powinniśmy zwracać uwagę patrząc na plansze
planu? Otóż w pierwszej kolejności, myślę, że powinien być
to układ komunikacyjny. Zacznę od tego, że z obecnej procedury „konsultacji’ planu wyłączyliśmy przebieg planowanej obwodnicy dla Zwierzyńca a to z powodu rozbieżnych interpretacji przepisów dotyczących potrzeby uzyskania zgody
(bądź nie) na wyłączenie pow. ok. 3 ha lasów pod ten prze-

Program obchodów Święta 3 Maja połączonego
z odsłonięciem tablicy upamiętniającej pobyt w
Zwierzyńcu Generała Grota Roweckiego:
10:45 - Zbiórka uczestników uroczystości przed
Ratuszem
- Przemarsz na miejsce odsłonięcia tablicy przy
ulicy Wąska 1
- Powitanie gości przez Burmistrza Zwierzyńca
- Wystąpienie Pana Antoniego Piaseckiego Prezesa
Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej
- Wystąpienia okolicznościowe
- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
- Złożenie kwiatów
- Część artystyczna przygotowana przez młodzież
Gimnazjum Publicznego w Zwierzyńcu
- Przemarsz i złożenie kwiatów przy pomniku przy
ulicy Zamojskiej
12:00 - Msza Święta za Ojczyznę
SPRAWA PLANU MIEJSCOWEGO PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA ZWIERZYŃCA
W dniach od 18 kwietnia do 12 maja br. w Urzędzie
Miejskim wyłożony jest projekt planu przestrzennego zagospodarowania w celu publicznej jego oceny i konsultacji, wyrażenia opinii przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości i ostateczne wypracowanie kierunków rozwoju Zwierzyńca na kilkanaście lat do przodu. Projekt planu to wynik pracy zaangażowanych do tego architektów (zespół tworzą: inż. arch. Andrzej Link, mgr inż. arch. Olgierd Olszewski, mgr Zbigniew Borchulski, dr inż. Wiesław Pięciński, mgr
inż. Wiesława Krawczyk, dr inż. roln. Przemysław Zaleski,
mgr ekon. Paweł Link), Burmistrza Zwierzyńca oraz pracowników Urzędu.
My wszyscy musieliśmy uwzględnić uchwalone przez RM
w 1997 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pewne założenia ze starego
planu przestrzennego, który obowiązywał do końca 2004 r.
i nadesłane wnioski do planu przez osoby fizyczne i prawne
oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami.
Plan miał być wyłożony w połowie 2005 r. jednakże zaistniały problem uzgodnienia (a raczej jego braku) z lasami państwowymi możliwości wyłączenia początkowo 4,0 ha
później tylko 2,6 ha lasu z produkcji leśnej na cele publiczne
(sport) przy zbiegach ulic Zamojskiej i Armii Krajowej spowo2

nym i przynaglającym głosem. Woła bogactwem swojej nauki. A
oni czują w głębi, że i tym razem nie mogą Go zawieść, że przyszedł czas, by czerpać ze skarbca Jego mądrości, by być na miarę
nadziei pokładanej w nich przez Jana Pawła II.
Agnieszka Oseła

pod tym samym tytułem) została zamieszczona wśród czterech
innych interpretacji plastycznych w książce wydanej z okazji
VI Festiwalu Herbertowskiego.
Obrazowanie poetyckiego widzenia świata nie jest sprawą łatwą, nawet dla zawodowych plastyków. Tym bardziej gratulujemy Ewelince wysokiego poziomu pracy, którą charakteryzuje głębia, świeżość i oryginalność plastycznych skojarzeń i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Oseła

VI Lubelski Festiwal Herbertowski
Nikomu nie przekażesz wiedzy
twój tylko słuch jest i twój dotyk
na nowo musi każdy stworzyć
swą nieskończoność i początek

MATEMATYCZNE TALENTY

Z. Herbert Kłopoty małego stwórcy
Tak brzmiało motto VI Lubelskiego Festiwalu Herbertowskiego, organizowanego przez XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Festiwal ten stał się jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych naszego regionu. Jego VI edycja
udowodniła, że poezja Z. Herberta, a także osobowość poety mogą
być nieustannym źródłem inspiracji artystycznych dla młodego pokolenia czytelników. Kierując się słowami poety „musi każdy stworzyć swą nieskończoność i początek”, młodzi ludzie mają swój własny
czas i tworzą własny świat, a trudna, intelektualna poezja Z. Herberta staje się coraz bardziej popularna wśród młodzieży. Doświadczenie jej interpretacji jest także okazją do przeżyć natury estetycznej i
moralnej. Skłania do refleksji nad współczesnością przez odniesienie
do tradycji, kultury i filozofii.
Patronat honorowy tej wspaniałej uczty duchowej odkrywającej „Herbertowskie tablice wartości” sprawowali: Katarzyna Herbert (żona poety), Halina Herbert – Żebrowska (siostra poety),
dr Rafał Żebrowski (siostrzeniec), Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Prószkowski (Prezydent Miasta Lublina), Ewa Dumkiewicz
– Sprawka (Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie), prof. dr hab. Roman Doktór (prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Wojciech Kalicki (Przewodniczący Rady Głównej Klubu Herbertowskich Szkół.
W pięciu dotychczasowych edycjach festiwalu wzięło udział
747 uczniów pod kierunkiem 300 nauczycieli. W tegorocznej edycji uczestniczyło 186 uczniów (74 w kategorii recytacji, 16 – poezja
śpiewana i 96 – kategoria plastyczna) z 54 szkół z całego województwa,
przygotowujących się pod kierunkiem 80 nauczycieli.
Wśród laureatów VI Lubelskiego Festiwalu Herbertowskiego znalazła się Ewelina Buczak z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Ewelina zdobyła wyróżnienie w kategorii plastycznej,
a jej praca „Przesłuchanie Anioła” (malarskie ujęcie wiersza

25 lutego 2006 r. w Zespole Szkół w Sitańcu odbył się Konkurs Matematyczny Święto Matematyki zorganizowany dla
uczniów gimnazjów.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała mgr Anna
Biskupska – konsultant WODN w Zamościu.
W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny złożone
z uczniów klas I – III.
Gimnazjum w Zwierzyńcu reprezentowali uczniowie klasy
I C: Katarzyna Chmielewska, Hubert Drapała i Szymon
Koman. Debiutanci okazali się mistrzami, zdobywając maksymalną liczbę punktów.
Pokonali reprezentacje: Gimnazjum nr 4, 5 i 7 w Zamościu,
dwa zespoły gospodarzy oraz gimnazjalistów ze Żdanowa i Krasnobrodu.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Drużyny rozwiązywały na czas 9 zadań np. „Sudoku”, „Szyfry”, krzyżówkę matematyczną i inne zadania logiczne.
Uczniowie ze Zwierzyńca bardzo ładnie zaprezentowali się,
zdobywając uznanie widowni:

Przyjechała do Sitańca
Dzielna trójka ze Zwierzyńca,
By dodawać, odejmować,
Mnożyć, dzielić, potęgować.
Rozwiązywać piętróweczki,
Labirynty, krzyżóweczki.
My, uczniowie pierwszej klasy,
Choć z nas niezłe ananasy,
Wiedzę chętnie zdobywamy,
Królową nauk uwielbiamy.
Chętnie z Wami powalczymy,
Zwierzynieckie Gimnazjum rozsławimy.
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Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie
Młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, z okazji obchodów pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, wystawiła pod kierunkiem ks.
mgr Pawła Wróbla i mgr Agnieszki Oseły spektakl: „Szukałem Was...”, który został zaprezentowany 30 marca w sali teatralnej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska oraz
2 kwietnia w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
Na montaż słowno – muzyczny złożyły się refleksje na temat
niezwykłego pontyfikatu Jana Pawła II, od początku którego Papież spotykał się z młodzieżą, kochał ją i podkreślał, że jest ona
przyszłością świata i nadzieją Kościoła. Myślą przewodnią tych rozważań stały się słowa, które wypowiedział Ojciec Święty 2 kwietnia
2005 r.: Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie. To jakby podsumowanie całego pontyfikatu Jana Pawła II, który emanował świętością, w którego życiu, cierpieniu i śmierci sam Chrystus
uobecniał swoją miłość.
Młodzi artyści opowiedzieli o życiu i nauce Jana Pawła II nie
tylko za pomocą refleksji prozatorskich, również słowami poezji:
romantycznego wieszcza, który przepowiedział tron Piotrowy Polakowi (J. Słowacki „Pośród niesnasek”), naszego poety ludowego
Władysława Sitkowskiego („Drogowskaz”) i samego Karola Wojtyły („Miłość mi wszystko wyjaśniła” – V część „Pieśni o Bogu ukrytym”).
Młodzież wyraziła śpiewem swoją wdzięczność Ojcu Świętemu
i Tej, której On oddał swoje życie, dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, biskupie i papieskie posługiwanie, a nawet śmierć.
Na oprawę plastyczną spektaklu złożyły się wypisane wielkimi
literami przepiękne słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży: Mówi do was Papież, który zachował młode serce, bo zawsze
chciał i nadal chce iść razem z wami, młodymi, którzy jesteście nadzieją Kościoła i społeczeństwa.
Przestrzeń centralną sceny stanowił natomiast portret Papieża
wykonany przez uczennicę - Ewelinę Buczak oraz przesłanie Ojca
Świętego o nadrzędnej wartości miłości: Jeżeli cokolwiek warto na
świecie czynić, to tylko jedno – miłować.
Jednak najbardziej wzruszające momenty inscenizacji stanowiły fragmenty kazań Ojca Świętego, odtworzone z płyty CD.
Wszyscy w skupieniu, z uwagą słuchali słów Papieża, który sam od
siebie wymagał i tego samego uczył: Samo więcej mieć nie może
zwyciężyć, bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą:
swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego. Przypomniał
nam również o najważniejszym z przykazań – przykazaniu miłości bliźniego: Nie zatwardzajcie serc waszych... Biedni są także wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, wzgardzeni, poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów, są także ludzie
cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone, albo opuszczone przez
rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swojego wieku... Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyź-

nie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł
się samotny, pozostawiony bez opieki.
Życzeniem Papieża było to, aby każdy odkrył osobistą, szczerą i głęboką miłość do Chrystusa, bo wtedy wartości ukażą się w całej prawdzie, a trudności zmaleją. Oto słowa papieża: Musicie być
silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie. Idźmy z Chrystusem budować cywilizację Miłości, cywilizację prawdy, cywilizację Wolności, tej Wolności, do której wyswobodził nas Chrystus. W imię poszanowania
praw człowieka, w imię wolności i miłości, wołam: Nie lękajcie się!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
W końcowej części spektaklu młodzi powiedzieli o Janie
Pawle II, że był najwspanialszym człowiekiem na całym świecie. To On bowiem zjednoczył wiele narodów, umacniał w wierze, dawał nadzieję, której tak często brakowało. Dla wielu był
naprawdę ojcem i naprawdę świętym. Młodzi spytali głośno na
scenie, a wszyscy w ciszy serca na widowni: „Jaki będzie teraz Kościół, jaki będzie świat, jaka będzie Polska? Bez Ciebie,
Ojcze, tak zwyczajnie święty?”
I usłyszeliśmy Jego pocieszenie: Nie opuszczam mego rodzinnego kraju . Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi,
a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć wśród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić:
w moich myślach i modlitwach Polska i Polacy zajmują miejsce
szczególne.
W odpowiedzi zaśpiewano:
Ty potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem,
Mych kropli potu i samotności.

Dziś wypłyniemy już razem,
Łowić serca na morzach dusz ludzkich,
Twej prawdy siecią i słowem życia.
Kiedy w sobotę 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 2137 Jan Paweł
II powrócił do Domu Ojca, tłum zgromadzony na Placu św. Piotra
zamarł w milczeniu. Po chwili pojawiły się nieśmiałe brawa. Mała
polska dziewczynka zapytała: „Dlaczego biją brawa?” „Papież wygrał” – padła odpowiedź równie małego jej braciszka. I ukazał się
wzniesiony przez młodzież transparent z napisem: „Santo subito”
(„Święty natychmiast”).
Młodzi zawsze żywiołowo odpowiadali na Jego wezwanie, chłonęli każde Jego słowo. Ojciec Święty wiedział doskonale, czym biją młode serca. Czuł, że młodzi szukają odpowiedzi na podstawowe pytania, że szukają nie tylko sensu życia, ale
i konkretnego projektu, według którego mają budować swoje życie. Uczmy się dialogu z młodzieżą na wzór Jana Pawła II.
Kogo szukał Ojciec Święty? Młodych, których kochał,
którym ufał, w których wierzył, którzy byli jego nadzieją. Teraz
nadal Papież ich szuka. Woła każdego po imieniu swoim łagod10
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baza sportowa to przede wszystkim jej koncentracja w jednym obszarze a nie rozproszenie jak dzisiaj (stadion przy ul.
Wachniewskiej tzw. Sokół dzierżawimy od RPN-u – teren ten
był przejęty przez park w 1979 r.) i nie to co proponował
Nadleśniczy, że część bazy sportowej należy ulokować przy
ul. A. Wachniewskiej przy rzece Wieprz w terenie zalewanym
objętym konserwatorską ochroną przestrzeni.
Zwierzyniec od 200 lat to osada przemysłowa i dzięki
Opatrzności tak jest dzisiaj i oby dalej.
Projekt planu przewiduje pewne rezerwy na dalszy
rozwój. Są to: nieruchomości pomiędzy JOBONEM i rzeką
Wieprz; nieruchomości gminne u zbiegu ulic Zdrowotna, Źródlana i rzeka Wieprz; tereny w sąsiedztwie piekarni i przy
ulicy Monopolowej .
Niestety tu możliwości są bardzo ograniczone i w bliskiej
przyszłości gmina podejmując tematy planowania na wioskach
winna tam sięgać po rezerwy (pierwszy taki obszar to wieś
Żurawnica w sąsiedztwie wsi Brody). Dla turystyki i mieszkaniówki taką rezerwą powinna być wieś Bagno i częściowo Sochy
i Obrocz.
Do ważnych interesów publicznych oprócz tak ogólnych jak
zrównoważony rozwój (czyli równowaga w rozwoju funkcji gospodarczych i potrzeb środowiska przyrodniczego, współpraca
z parkiem narodowym i lasami państwowymi) zaliczamy
ochronę przestrzeni i substancji zabytkowej (w tym także odnowę „Zwierzyńczyka”) i ochronę krajobrazu. Szczególnie ta
ostatnia rodzi kolizje z interesami osób prywatnych (wspomniana sprawa Państwa Wyłupków w Rudce)
Do ostatecznego rozstrzygnięcia staje pytanie czy pozwolić na zabudowanie niektórych działek cennych z punktu widzenia walorów krajobrazowych? - Burmistrz proponuje tylko w bardzo ograniczonym zakresie co rodzi już wielką awanturę.
Problemów z niespełnionymi oczekiwaniami co do przeznaczenia własnych (prywatnych) nieruchomości zapewne
jest dużo, ale ten etap prac nad planem należy właśnie wykorzystać do rzeczowych dyskusji i ewentualnego zgłoszenia
uwag – pomysłów, nic nie jest jeszcze zamknięte.
Ostatnie słowo należeć będzie do Rady Miejskiej, która musi również uwzględnić uzgodnienia z parkiem narodowym.
Zwierzyniec ma ogromnie skomplikowany układ przestrzenny i tym samym planistyczny. Granica od wschodu na
zachód- cała południowa strona to granica z parkiem narodowym. Północna to lasy państwowe i stoki rudczańskie. Zachód to górki na Rózinie. W tym projekcie planu przestrzennego nie stawiamy pytania do jakiej granicy ludnościowo
- przestrzennej ma się rozrastać Zwierzyniec.
Obecnie mieszkańcy Zwierzyńca mają wyjątkową okazję do dyskusji o wszystkich sprawach nas dotyczących.

bieg obwodnicy.
Patrząc na rosnący ruch samochodowy (szczególnie w
sezonie turystycznym) i niebezpieczne skrzyżowanie przy
dawnej oberży, każdy chyba potwierdzi, że obwodnica jest
konieczna – szczególnie dla ciężkiego transportu. Są tylko
sprzeciwy co do jej planowanego przebiegu. Pomijając przebieg przez las, główny konflikt dotyczy przebiegu przez dzisiejszą ulicę Zdrowotną (obecnie droga powiatowa, docelowo wojewódzka).
Dobrze byłoby ażeby Ci co są w grupie przeciwników wypracowali koncepcje innego, mniej kolizyjnego przebiegu.
Ostatecznie to jeszcze jakieś 10 lat może być bez obwodnicy., bo w kraju i województwie podobnych problemów drogowych jest moc do rozwiązania.
Inny problem drogowy to czy zaakceptować połączenie dwóch osiedli mieszkaniowych: tego w ulicach Zdrowotna, Jodłowa, Jaśminowa i inne z osiedlem w ulicach Hłaski,
Staszica, Lipowa, przez most na rzece, który już istnieje. W
moim zamyśle miałby to być ciąg komunikacyjny wyłącznie
dla samochodów osobowych. W tym wypadku też są zwolennicy (Ci zza rzeki chcieliby mieć krótszą drogę do kościoła,
szkoły i przedszkola) i przeciwnicy (bo dzisiaj mają więcej ciszy i spokoju).
Kolejne nowe rozwiązania to połączenia na „skróty” ul.
Ordynacji Zamoyskiej z parkingiem przy ul. Biłgorajskiej po
dawnym przebiegu kolejki do fabryki. Takie rozwiązanie jest
konieczne bo w okolicach stacji paliw mamy problem z przejściem pieszych ( z parkingu i campingu) i ruchu pojazdów
(dotyczy to głownie sezonu turystycznego).
Inne nowe drogi pojawiają się projekcie planu głównie
z potrzeby uruchomienia nowych terenów budowlanych np.
Rudka.
Są tez sytuacje przeciwne – projekt przewiduje wyłączenie z ruchu samochodowego części ulicy A. Wachniewskiej
(deptak jak dotychczas) i docelowo z części ulicy Browarnej.
Tu nie wskazujemy czasu kiedy to miałoby nastąpić i ponadto można dyskutować czy musi to być wyłączenie całoroczne – stałe, osobiście przychylałbym się do sezonowych rozwiązań. Drogi to krwiobieg miasta bez którego życie zamiera lub toczy się w marazmie.
Patrząc na projekt planu szukajmy miejsc na działalność gospodarczą - usługową. Jeżeli chodzi o usługi turystyczne miejsc takich jest dużo i są to obszary wydzielone
jak k/zalewu Rudka (ten też do powiększenia) i częściej połączone z funkcją mieszkalną. Ktoś może postawić zarzut, ze
brak jest miejsca na duże ośrodki typu SPA Nałęczów. Tu w
tym miejscu ktoś może także zadać pytanie dlaczego pomijamy taki kierunek jak lecznictwo uzdrowiskowe?
Warto o tym rozmawiać!
Eksponujemy wartości turystyczno - wypoczynkowe a
obok tego sport. Rozwój bazy sportowej (na pewno nie Spała
- jak to ktoś powiedział) to też możliwość rozruszania bazy
noclegowo – żywieniowej dobra promocja miasta. .Dobra
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100 LAT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W ZWIERZYŃCU
„Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek”
- wyjątki z dziejów

mi parcianymi w składzie 12 druhów
4. Oddział porządkowy z 12 druhów
5. Dwóch sygnalistów
6. Sztab straży w składzie: naczelnik – Józef Tuliszkowski, pomocnik naczelnika – Zenon Poklewski-Koziełł, chorąży – Stanisław Moskalewski, dowódca oddziału oporników – Hipolit Niedzielski, dowódca oddziału wodnego – Józef Jaroszewicz, dowódca oddziału porządkowego – Franciszek Fajfer-Stankowski. Prezesem był Karol Czarnowski- plenipotent generalny Ordynacji Zamoyskiej, który wniósł duży
wkład pracy w tworzeniu i funkcjonowaniu jednostki.
Dnia 15 sierpnia 1907 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru dla straży Zwierzynieckiej. Wręczając sztandar hrabia Maurycy Zamoyski powiedział ”…aby pod tym sztandarem godnie pełniła przyjęty
na siebie zaszczytny obowiązek ku pożytkowi bliźnich i dla
dobra narodu”.
W pierwszych latach działalności, straż nie była podrywana w tym czasie do groźnych pożarów. To przede wszystkim
zasługa działalności profilaktycznej Józefa Tuliszkowskiego.
W 1909 roku Józef Tuliszkowski opuszcza Zwierzyniec, na
jego miejsce powołany zostaje Stanisław Moździński, który
pełnił funkcje naczelnika do 1911r.
W latach 1909 -1910 organizowana jest orkiestra strażacka w liczbie 26 strażaków, tworzenie orkiestry powierzono Wojciechowi Wojciechowskiemu. W krótkim czasie orkiestra została wyszkolona i oprócz występów na uroczystościach strażackich orkiestra dawała koncerty przynoszące dochód, który przeznaczano na spłatę zakupionych instrumentów. Straż wspólne z orkiestrą stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla młodych ludzi i szerokiej publiczności.
Rok 1911, straż wybrała na naczelnika Józefa Jaroszewicza. W latach 1912-1914 stanowisko naczelnika pełnił Ludwik Piętka.
Wybuch wojny światowej w 1914 roku i mobilizacja wyrwała z szeregów straży zwierzynieckiej wielu aktywnych
strażaków, wszelka działalność na objętym terenie działaniami wojennymi musiała ulec zawieszeniu. Podczas przemieszczania się frontu walczących stron, część taboru i wyposażenia uległa rekwizycji. Straż pozbawiona sprzętu w tej sytuacji była bezradna.
Ponownie pomocną dłoń wyciąga Zarząd Ordynacji Zamoyskiej i Komitet Ratunkowy, widząc braki w sprzęcie i obsadzie personalnej przeznacza środki i wyposaża w niezbędny sprzęt. W tym czasie na naczelnika wybrano Mariana Gulińskiego, kompletuje on szeregi straży, werbuje młodych ludzi, remontuje narzędzia, wyposaża w nowy sprzęt, zmienia dawne mundury na nowe, przypominające mundury wojskowe.
Straż otrzymuje od Zarządu Ordynacji dla szybkiego

Na ziemiach polskich wchodzących w skład carskiej Rosji po roku 1905 nastąpiło pewne zmniejszenie represyjności władz, a tym samym wzrost społecznej aktywności wielu środowisk. Do tego dochodziła w naszym terenie duża troska Ordynata hr .Maurycego Zamoyskiego na rzecz oświaty (w 1906r. powstało w Zwierzyńcu Przedszkole - Ochronka
– jako pierwsze na ziemiach polskich), czytelnictwa, instytucji kredytowo - oszczędnościowych i właśnie Ochotniczych
Straży Pożarnych .

Zwierzyniecka Ochotnicza Straż Pożarna powstała na
terenie ówczesnej Ordynacji Zamoyskiej, która obejmowała miejscowość Zwierzyniec, straż została zarejestrowana 01
lipca 1906 r.
Organizację Ochotniczej Straży Pożarnej - powierzono
znanemu wówczas w dziedzinie pożarnictwa Józefowi Tuliszkowskiemu, który pełnił funkcje dyrektora Fabryki Wyrobów Drzewnych w Zwierzyńcu. Postać znana, jeden z pionierów polskiego pożarnictwa. Pierwszy organizator ochrony przeciwpożarowej w Wojsku Polskim, działacz pożarniczy
Królestwa Kongresowego. Konstruktor hełmów pożarniczego
i wojskowego. Autor wielu fachowych podręczników z dziedziny pożarnictwa. Współorganizator Związku Floriańskiego
i rzecznik zjednoczenia ruchu strażackiego w Polsce. Odznaczony Krzyżem Walecznych za czynny udział w rozbrajaniu
Niemców w 1918 r. W roku 1993 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustanowił Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
W szeregi pożarnictwa przystąpiło 120 osób, byli
to urzędnicy, robotnicy fabryczni i młodzież z pobliskich wiosek, zakładów przemysłowych. „Kandydaci musieli przechodzić twarda szkołę: odbywać niemal codziennie ćwiczenia
rzędowe z narzędziami słuchać wykładów o pożarnictwie,
uczyć się regulaminu, a poza tym odbywać nocne dyżury na
wieży strażackiej” (ogólnik 10 z 1936r.).
Ze 120 chętnych strażaków dh Tuliszkowski pozostawił
64, byli to strażacy młodzi, pozostali tworzyli grono sympatyków i popierających z których najczęściej wybierano zarząd straży.
Ochotniczą Straż Pożarną tworzył skład:
1. Oddział oporników - 12 druhów z wozem rekwizytowym
i przydziałem odpowiednich narzędzi.
2. Dwa oddziały sikawkowe po 10 druhów do każdej sikawki.
3. Oddział wodny z hydroforem, beczkowozami i wiadra4

Znak Związku. Wręczenia dokonał płk poż. Mieczysław Skiba
dnia 27 lutego 2001 r. na walnym, zebraniu sprawozdawczowybiorczym jednostki. Stan osobowy jednostki 34 członków.
Strażacy wybierają zarząd na następną kadencję w składzie:
Prezes Alfred Hałasa, naczelnik- Jerzy Żuławski, wiceprezes
– Lidia Sadowska, zastępca naczelnika – Sławomir Bartnik,
sekretarz- Adam Bielec, skarbnik – Marek Kowalczuk. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a zarazem kierowca – Stanisław Ziomka, II-gi kierowca Tomasz Wasiowski.

kwotę 465 tys. zł. na to składa się 150 tys. dotacji państwowej, 20 tys. dotacji z Nadleśnictwa Zwierzyniec pozostałe, są
to środki samorządu gminnego, który m.in. zaciągnął kosztowna pożyczkę w WFOŚiGW w Lublinie.
Pierwszy chrzest bojowy przeszła jednostka z nowym samochodem przy pożarze niezamieszkałego budynku mieszkalnego w dniu 8 marca 2005r. o godz. 0.40 w Zwierzyńcu
przy ulicy Zdrowotnej.
Dnia 5 marca 2006 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym następują nieoczekiwane zmiany w zarządzie jednostki. Z funkcji prezesa rezygnuje założyciel jednostki Alfred Hałasa.
Walne zebranie jednostki niezwłocznie po wystąpieniu
ustępującego prezesa podjęło uchwałę o nadanie Honorowego Prezesa OSP Zwierzyniec dla druha Alfreda Hałasy. W ocenie samorządu gminy, PSP jednostek współpracujących, podmiotów gospodarczych i ich przedstawicieli, dzieło realizacji
celów od powstania jednostki do dziś przy udziale Alfreda
Hałasy zostało wypełnione. Odchodzi z godnością i honorem
w poczuciu dobrze spełnionych szlachetnych zadań w ochronie życia, mienia i środowiska. Odchodzi? aby służyć nadal.
Aktualny skład zarządu po dokonaniu wyborów przedstawia się następująco: Prezes-Sławomir Bartnik, wiceprezes
i naczelnik - Stanisław Mielnik, wiceprezes –Lidia Sadowska,
skarbnik - Jan Czerwieniec, sekretarz - Franciszek Cieplak,
kronikarz - Stanisław Kapuśniak, członek - Łukasz Kłos.

Rok 2003 – w „STRAŻAK-u” czytamy „...w czasie uroczystej mszy poświęcono i przekazano Sztandar dla Ochotniczej
straży Pożarnej w Zwierzyńcu. Akt Nadania Sztandaru przekazał poseł na Sejm RP Arkadiusz Bratkowski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, a przekazania
Sztandaru dokonał Prezes Zarządu Powiatowego Janusz Różycki. Następnie odbyła się uroczysta procesja, w której nowy
Sztandar Zwierzynieckiej jednostki wraz z innymi sztandarami wziął udział. Po uroczystościach kościelnych odbyły się oficjalne uroczystości strażacki z wręczeniem odznaczeń, wyróżnień i dyplomów, były też listy gratulacyjne dla jednostek jubilatek a wśród nich były: OSP Żurawnica 85 lat, Kosobudy 75
lat, Topólcza 40 lat, Wywłoczka 35 lat i Zwierzyniec 25 lat....
Ocalały przed całkowitym zniszczeniem stary Sztandar dawnej
Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Fabryce Mebli
w Zwierzyńcu przekazano do Izby Pamięci Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ponadto w tej uroczystości
uczestniczyły straże z : Obroczy (1962 r.), Guciowa (1960
r.), Turzyńca (1959 r.)
Jednostka realizując cele statutowe powiększając i odmładzając stan osobowy w 2003 r. powołuje Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w składzie 13 druhów. OSP zajmuje I miejsce
w zawodach sportowo-pożarniczych w Zwierzyńcu, w 2004 r.
w Sczebrzeszynie II miejsce.

Komisja rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Stanisław
Ziomka, jednocześnie kierowca samochodu pożarniczego,
członkowie - Cezary Jeziorski, Bartłomiej Kuczmowski.
Historię Zwierzynieckich Ochotniczych Straży Pożarnych
uzupełniają historie ochotników na wioskach w gminie Zwierzyniec.

Na walnym zebraniu członków w dniu 15 lutego 2004
r. rezygnację z funkcji naczelnika składa Jerzy Żuławski
i skarbnik Marek Kowalczuk. Jednostka wybiera nowego naczelnika Sławomira Bartnika i skarbnika Jana Czerwieńca.
OSP Zwierzyniec pozostaje nadal w czołówce rywalizacji w zawodach sportowo-pożarniczych a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców daje przykład starszym uzyskując
I miejsce w dniu 08 maja 2005r. w Zwierzyńcu, pozostawiając
seniorów własnej jednostki na II miejscu.
Z końcem roku 2005 po zdecydowanych działaniach Burmistrza Zwierzyńca, jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego
OSP od 1988 r. Jana Skiby w pełni popieranych przez Radę
Miejską, Urząd Miejski w Zwierzyńcu zakupuje nowy samochód pożarniczy, typu Star L80/LE 14.220 z napędem 4x4
BB, ze zbiornikiem na wodę 2500 L z silnikiem Manna za

Ich dzieje opiszemy w następnym numerze.
100 lat społecznikowskiej działalności setek ludzi zasługuje na pamięć i wielką wdzięczność. Wśród nich byli ludzie
o bardzo znanych nazwiskach, ale ta ogromna większość jak
to zwykle bywa pozostaje bezimienna. Dlatego też podjęliśmy próby stworzenia szerokiej monografii o strażakach.
Materiały zebrał i opracował
Urząd Miejski w Zwierzyńcu.
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w Zwierzyńcu. Do dyspozycji posiadała samochód Star 244
o pojemności zbiornika na wodę 2.500 L, zakupiony ze środków lasów państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec. Przez
około cztery lata samochód stał na wolnym powietrzu do
chwili wybudowania garażu. Po zorganizowaniu jednostki,
jej funkcyjni członkowie przechodzili szkolenia. Zakres działalności gospodarki finansowej opierała się całkowicie na bazie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Zaopatrzenie w sprzęt taki jak;
węże, umundurowanie, remonty, finansowane było przez
Nadleśnictwo Zwierzyniec.
Jednostka wspólnie z innymi ZOSP i OSP brała udział
w zawodach sportowo- rekreacyjnych w Majdanie Małym
w 1984r. zajęła II miejsce.
Jednostka jest kontynuatorką dziejów pożarnictwa zwierzynieckich ZOSP, które powstały w minionych latach, a przestały
funkcjonować przede wszystkim ze względów ekonomicznych
w tych zakładach. Zabezpieczenie pożarowe zakładów zastąpiono nowoczesną technologią w produkcji zgodnie z aktualnymi przepisami p.poż.
W 1985 r. stan osobowy członków wynosi 20 strażaków.
W 1987 r. było szesnaście pożarów w lasach i osiem pożarów
zabudowań na obszarze pomocy wzajemnej- sąsiednich miejscowości. W działaniach ratowniczych wyróżniają się strażacy:
Sławomir Bartnik, Tadeusz Gałka, Krzysztof Szpinda, Władysław Lebowa, Jerzy Żuławski.
Dnia 03 lutego 1988 r. wybuchł groźny pożar na wydziale ekstrakcji w Zakładach Tłuszczowych w Bodaczowie, paliły się urządzenia technologiczne. Zagrożenia dla ratowników, sąsiednich budynków i zakładu było duże, albowiem
w sąsiedztwie źródła ognia znajdowały się zbiorniki z olejem
i wodorem. Uratowano mienie wielomilionowej wartości. Jednostka zwierzyniecka brała udział w tej akcji ratowniczej.
Za udział w akcji Komendant Główny PSP przesłał Rozkaz
Personalny za zdecydowane podjęcie działań, ofiarność i odwagę, udzielając pochwały kierującemu akcją płk poż. Edwardowi Wiszowi, a szczególne słowa uznania dla druhów z jednostki zwierzynieckiej Sławomira Bartnika i Jerzego Żuławskiego.
Za rok 1989 jednostka otrzymuje od Zarządu Gminnego
ZOSP w Zwierzyńcu dyplom za zajęcie I-go miejsca we współzawodnictwie pomiędzy OSP w działalności statutowej.
Przykładowo rok 1994 przynosi dużą palność w gminie
i lasach. Jednostka odnotowuje 45 wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych w tym: 30 do pożarów lasów, 2 wyjazdy do budynków gospodarczych , 2 do łąk i suchych traw,
7 do składowiska śmieci w Bagnie, płonąca butla gazowa
1 wyjazd i 3 wyjazdy na fałszywe zgłoszenia. W 1995r. było
nieco mniej bo 39 wyjazdów.
Jednostka systematycznie uzupełnia braki w sprzęcie
i umundurowaniu. W miarę dobre wyposażenie jednostki po-

zwala, aby na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie zakresu szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z dnia 24 maja 1995r. włączyć jednostkę OSP w Zwierzyńcu do tego systemu.
Tragiczny Pożar – 12 stycznia 1996. budynku
starej szkoły, Domu Kultury przy ulicy Szkolnej.
Pożar wybuchł o 2.35, akcja ratownicza trwała 15 godzin
i 25 minut, przy temperaturze –3OC , udział w gaszeniu brało 13 jednostek i 59 strażaków, wielkość zdarzenia prowadzonej akcji ratowniczej to: powierzchnia 1000m2 i kubaturze 5 tys. m 2. Straty wyniosły 200 tys. złotych, uratowano
mienie o wartości 100 tys. złotych. Prowadzenie akcji ratowniczej było utrudnione, po pierwsze po przybyciu dwóch jednostek na miejsce zdarzenie nie mogły one podjąć działań
z uwagi na nie wyłączony dopływ energii elektrycznej, po
drugie konstrukcja budynku, stropy i podłogi drewniane były
tak zbudowane, że strażacy zmuszeni byli prowadzić działania rozbiórkowe, rozcinanie, schładzania budynku, zabezpieczania miejsc ewakuacji mienia. Przyczyna wybuchu pożaru prawdopodobnie było zwarcie instalacji elektrycznej. Podczas prowadzenie akcji ratowniczej pracownicy Zwierzynieckiego Domu Kultury i Urzędu Gminy ratowali wyposażenie
i bibliotekę z miejsc bezpośrednio niezagrożonych dla ich życia. Działaniami ratowniczymi kierował Jerzy Żuławski- Komendant Gminny ZOSP RP w koordynacji z Jednostką Ratownictwa Gaśniczego w Szczebrzeszynie
Dnia 16 lutego 1999r. walne zebranie sprawozdawcze jednostki podejmuje uchwałę o nadanie godności Członka Honorowego jednostki OSP w Zwierzyńcu oraz wystąpienie do odpowiednich władz z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dla płk poż. Mieczysława Skiby- najstarszego w służbie i wiekiem oficera pożarnictwa na ziemi zamojskiej. Tę godność nadał Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Zamościu w 2001r. W treści listu kierowanego do płk poż. Mieczysława Skiby czytamy: ...godność niezwykła, uznanie i szacunek – satysfakcja, poczucie rzetelnie przebytej drogi. Proszę
przyjęć szczere gratulacje z racji nadania Szanownemu Druhowi Pułkownikowi tej honorowej nominacji. Gratulacje i Życzenia dużo zdrowia, pomyślności, wielu przyjaciół i spotkań
, przyjaźni- serdeczności. Z wyrazami szacunku. List podpisali w imieniu Zarządu Gminnego ZOSP RP Prezes –mgr
Jan Skiba, w imieniu jednostki OSP Zwierzyniec Prezes inż.
Alfred Hałasa.
Za całokształt pracy z jednostką, dbałość o jej rozwój,
sprawność operacyjną do podjęcia działań o każdej porze
dnia i nocy, prezes jednostki Alfred Hałasa otrzymuje Złoty
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przerzucenia oddziałów straży, dwie pary koni oraz zapewnienie przesyłania dodatkowych furmanek na każdy alarm.
Następuje energiczne szkolenie, z jednej strony w samej
rzeczy dla celów pożarnictwa, z drugiej zaś dyskretne niewidoczne dla władz okupacyjnych austriackich – pod względem
wojskowym.
„…Co pewien czas kadry straży opuszczają grupy młodszych druhów, aby przywdziać mundur polskiego żołnierza
– legionisty. Jedni z nich otrzymali na dalekich rubieżach
krzyże drewniane – mogilne, inni wrócili z krzyżami odznaczeń do Virtuti Militari włącznie dh Edward Newlaczyl. Rozbrajanie okupantów na terenie Zwierzyńca w 1918 roku, zorganizowanie milicji i zapewnienie bezpieczeństwa dla tutejszej osady – w znacznej mierze było zasługa naszej straży…”(ogólnik 10-1936r.)
W tym czasie Edward Pastuszyński organizuje straże
w zakładach Browarze i tartaku w Zwierzyńcu, powstaje też
straż pożarna w Żurawnicy - o tym napiszemy w dalszej kolejności.
W okresie okupacji austriackiej straż brała udział w licznych i groźnych pożarach w Zwierzyńcu, okolicznych miejscowościach i lasach m.in. pożar na Rudce, suszarni przy Fabryce Wyrobów Drzewnych, pożar zabudowań ekonomicznych
przy pałacu w Zwierzyńcu, elektrowni i baraków austriackich, pożary wsi: Żurawnicy, Turzyńca, Kawęczyna i Niedzielisk oraz pożary zrębów leśnych eksploatowanych przez okupantów w Sochach, Hedwiżynie, Rapach k /Biłgoraja oraz
niezliczone mniejsze pożary wzdłuż torów kolejowych. Straż
pożarna z orkiestrą strażacką służy czynnie w zabezpieczeniu uroczystości państwowych i kościelnych, imprez rekreacyjno –sportowych, wizyt osobistości państwowych i kościelnych. W latach 1920-1921 straż zwierzyniecka bierze udział
w uroczystościach rekoncyliacji kościołów zmienionych przez
rząd rosyjski na cerkwie w Radecznicy, Tereszpolu, Kosobudach, Topólczy.
Straż zwierzyniecka uczestniczy w uroczystościach podczas bytności marszałka Józefa Piłsudskiego w 1922 roku
przybyłego na poświęcenie sztandaru 9 pułku piechoty legionów w Zamościu, b. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego w roku 1924, Ignacego Mościckiego, który przybył
na otwarcie Szkoły Rolniczej w Janowicach pod Zamościem
w 1927 r.
W 1936 r. Straż Zwierzyniecka liczy łącznie 126 członków, ponadto utworzono:
Oddział Cukrowni Klemensów – 24
Oddział Tartaku w Długim Kącie – 20
Oddział w Michlowie – 20
Ogółem 190 członków w tym 80 popierających.
Majątek ruchomy straży na dzień 31.03.1936r. wynosi 66.555,65 zł łącznie ze strażami w oddziałach w Cu-

krowni Klemensów, Tartaku w Długim Kącie i Michalowie na
który składały się m.in.
Motopompy
4
Autopogotowie
1
Wozy rekwizytowe
4
Sikawki przenośne
4
Sikawki czterokołowe
2
Węże gumowane do motopomp
800mb
Węże parciane
450
Drabiny francuskie
3
Drabiny Szczebrowskiego
3
Drabiny hakówki
5
Beczkowozy
12
Oraz kompletne umundurowanie i uzbrojenie wszystkich
oddziałów straży.
Budżet oddziałów straży w Zwierzyńcu, który w większości
składał się z własnych dochodów wynosił na lata 1936/37
- 5.757 zł
Dla uzyskania własnych funduszy straż zwierzyniecka urządza przedstawienia, koncerty, zabawy, loterie fantowe, popisy
i zawody.

„…Prowadzona do tego czasu przez administrację Ordynacji Fabryka Wyrobów Drzewnych przechodzi w ręce Spółki Drzewnej i tu interesy straży i bezpieczeństwa nie znalazły należytego zrozumienia. Skutkiem czego liczebność straży zmalała, a gotowość bojowa oddziału fabrycznego nie była
na poprzednim wysokim poziomie. W takich warunkach pożar wynikły w kwietniu 1922r. w Fabryce Wyrobów Drzewnych nie dał się należycie opanować i zniszczył główne gmachy. Wypadek ten poruszył miejscowe społeczeństwo. Na wezwanie Zarządu Straży zapisało się do szeregów strażackich
kilkudziesięciu kandydatów, co razem z dawnymi druhami
wyniosło 112 członków. Zorganizowano trzy pogotowia, uzyskano zapewnienie od posiadaczy koni szybkiego ich przysłanie do dyspozycji straży w razie alarmu. Z pomocą materialną
na remont dokompletowania narzędzi pospieszyli oprócz zarządu Ordynacji – Urząd Gminy Zwierzynieckiej i zarządy innych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych (firma Czerski, Tartak Państwowy, spółka Drzewna i inni). Z otrzymanych sum odnowiono trzy remizy na tabor i przyrządy strażackie, wzniesiono wspinalnię, zakupiono gaśnice pianowe
które rozmieszczono następnie w zakładach przemysłowych
i gmachach użyteczności publicznej, dokupiono węży do sikawek, dokompletowano umundurowania i dokonano naprawy
instrumentów muzycznych.
W roku 1925 na wniosek ówczesnego naczelnika straży, druha Władysława Botty dla widoków otrzymywania stałego poparcia finansowego straży od innych oprócz Ordynacji czynników, zainteresowanych w dobrym funkcjonowaniu
5
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straży, uczyniono te straż powszechną, gminną. Próba ta jednak nie dała spodziewanych rezultatów i zagroziła straży
dezorganizacją. Wobec tego o roku 1926 zostały przeprowadzone formalności, które restytuowały dawne prawa i tradycje straży. Jako rekompensatę za subsydia gminy Zwierzynieckiej i innych ofiarodawców, przekazał Zarząd naszej straży część wyekwipowania nowopowstałym w sąsiedztwie strażom: w Żurawnicy i Kosobudach…” (ogólnik 10 z 1936r.)
W roku 1926 pod dowództwem druha Edwarda Newlaczyla straż zwierzyniecka uzyskuje pierwsze miejsce na zawodach w Zamościu.
Walne zebranie w 1927 r. powołało ponownie na Naczelnika Straży druha Edwarda Pastuszyńskiego. Obowiązek ten
pełnił do czasu wyjazdu do Warszawy w roku 1930. W 1928
r. straż bierze udział w zawodach w II grupie dla straży wielkomiejskich drużyna pod komendą druha Edwarda Pastuszyńskiego uzyskuje III miejsce po straży Żelechowskiej i Lubelskiej z dyplomem uznania.
Dla skoordynowanie działań innymi oddziałami straży
na terenie Ordynacji poza Zwierzyńcem za obopólnym porozumieniem zostają poddane Zarządowi i Komendzie straży
Zwierzynieckiej straże w Tartaku w Długim Kącie, Cukrowni
Klemensów i Michałowie. W 1936 r. podział oddziału był następujący:
I – pluton Browar – Dowódca Newlaczyl Edward, z-ca
Skórczyński Feliks,
II- pluton Fabryka - dowódca Łokaj Jan
III- pluton Tartak Zwierzyniec- dowódca Krotki Antoni,
z-ca Korzeniowski Tadeusz,
IV – orkiestra Splewiński Leon, z-ca Podczaski Wacław.

w tygodniu gromadzą się tu druhny i druhowie zwłaszcza
w jesienne i zimowe wieczory. Straż zabiega swoim wysiłkiem
o własne fundusze. Organizuje koncerty, loterie, przedstawienia, a także zabawy taneczne.
W Browarze w Zwierzyńcu
Po intensywnych kursach i szkoleniach dla druhów szeregowców w Warszawie, Lublinie i Zamościu następuje wyposażenie drużyn pożarniczych i sprzęt i motopompy. Oddział
zorganizowany w Browarze otrzymuje w 1933r. motopompę, jednostka liczy wówczas 24 strażaków. Funkcję prezesa
kolejno pełnili: Paweł Jóźwik, Józef Zesutko, Stanisław Niemiec, Stanisław Rycek, Stanisław Głąb, a naczelnika Michał
Polegaj, Edward Newlaczyl, Józef Kaproń, Józef Łygas, Ryszard Wyrostkiewicz,. W 1934r. dowódcą drużyny jest druh
Edward Newlaczyl, aspirantem Feliks Skórczyński, gospodarzem Bronisław Dąbrowski, szoferem Władysław Kutnik.
Po roku 1922 wybudowano remizę w Browarze Parowym
w Zwierzyńcu. Straż funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat.
Kres nastąpił dopiero w 1978 roku. Na wniosek walnego zebrania członków z dnia 04 listopada 1978r. Ochotniczej Straży Pożarnej przy Browarze Zwierzyniec członkowie OSP wyrażają wolę o zamknięciu działalności z dniem 15 listopada
1978r. decyzją nr SW.6015/2/78 z dnia 18 grudnia 1978r.
Naczelnik Gminy Marian Poździk, skreśla stowarzyszenie
p.n. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Zakładach
Piwowarskich w Zwierzyńcu. Dociekać można różnych przyczyn likwidacji straży, między innymi był to brak finansowania przez kierownictwo zakładów.
W Tartaku w Zwierzyńcu
Straż wybudowała remizę w 1927r. a motopompę otrzymała w 1933r. Działalność organizacyjna plutonu podobnie jak
i w Browarze była od 1918r., funkcje Prezesa pełnili: Aleksy
Kulpinski, Zygmunt Zimoń, Tadeusz Biber, Zenon Zduńczuk,
Jerzy Biber, Zbidniew Padjas. Naczelnicy Tej jednostki to: Jan
Krotki, Antoni Krotki, Tadeusz Korzeniowski, Franciszek Jonas, Józef Przytuła, Wiesław Jasina. Straże w tych zakładach
są doposażone w sprzęt i umundurowanie. Wspólnymi siłami
wzniesiono wspinalnię,. Dysponowano sikawką, która później
służyła jednostce jako rekwizyt na defilady i pokazy.
W latach 1932-1934 podejmowane są starania o zorganizowanie autopogotowia z pomocą Zarządu Ordynacji Zamoyskiej w Zwierzyńcu,. Lata pięćdziesiąte to intensywne treningi i ćwiczenia na terenie zakładu. Do najtragiczniejszych pożarów można uznać pożar baraku osiemnastorodzinnego,
przy ulicy obecnie Kolejowej 8 w Zwierzyńcu w 1957r. Barak spłonął doszczętnie, a w nim straciły życie dwie kobiety: Niemcewicz Natalia i Budzyńska Władysława, które przed
Świętami Bożego Narodzenia wypiekały ciasta. Pogorzelców

W latach 1932 – 1933 wszyscy szeregowcy, podoficerowie
i oficerowie przechodzą przeszkolenia odpowiednio swojej
rangi i pełnionej funkcji. Ponadto straż przechodzi szkolenia
z zakresu obrony przeciwlotniczej i gazowej. Szkolenia i ćwiczenia obejmowały też zakres wychowania fizycznego.
Na początku roku 1932 zostaje utworzona drużyna żeńska samarytańsko –pożarnicza w składzie 18 druhen, które
przeszły przeszkolenia I-go stopnia, a część kursy w Lublinie i Zamościu stopnia II-go. Skład drużyny wchodziły druhny m.in. Komorowska Stefania, Kasperowska Maria, Kudelska Wanda Gulińska Janina, Fajfem Janina, Grabkowska Ludwika (założycielka straży Michalowskiej), Rybicka Regina,
Polegajówna Stefania.
Oprócz żmudnych szkoleń , ćwiczeń działań ratowniczych
należało się coś i dla ducha potrzeb kulturalnych. Za przychylnym poparciem nowego plenipotenta Ordynacji Zamoyskiej Stanisława Dębczyńskiego urządzono obszerny lokal na
świetlicę, mieści się tu biblioteka w której można poczytać pisma periodyczne, fachowe, jest radio i gramofon. Trzy razy
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ulokowano w świetlicy tartaku i pomieszczeniach socjalnych,
pozostałych zabrała rodzina. Nikt z żyjących świadków nie
pamięta przyczyn, najprawdopodobniej było to zaprószenie
ognia przez te kobiety. Barak był w administracji tartaku. Na
początku lat sześćdziesiątych OSP zajmuje pierwsze miejsce
na zawodach powiatowych w Zamościu, drogą awansu wyniku uzyskała kwalifikacje na zawody wojewódzkie w Lublinie
gdzie zajęła IV miejsce.

siątych w jednostce było 16 strażaków. Jednostka działała na
równych prawach i obowiązkach takich jak jednostki terenowe OSP. Troska jednostki nie ograniczała się tylko do bezpieczeństwa w zakładzie, brała też udział w akcjach gaśniczych
na terenie gminy, w zawodach sportowo-pożarniczych, czynach społecznych.
W dniu 22 kwietnia 1970 roku wybucha najgroźniejszy
pożar w tartaku, z dymem poszła hala główna traków. Źródło ognia powstało w tzw. „podtraczu” ale na dole pod halą
główną, najprawdopodobniej w skutek zaprószenia ognia zapaliły się oleje i smary.
Dzień 12 stycznia 1990 roku jest ostatnim sprawozdaniem z działalności jednostki OSP przy Zakładzie Przemysłu
Drzewnego w Zwierzyńcu. Z tą datą kończy się wszelka działalność. Ustalone na zebraniu spotkanie w celu w wyjaśnienia
dalszego funkcjonowania jednostki już nigdy się nie odbyło.

STRAŻE W OKRESIE POWOJENNYM
Okres wojny, a nawet dłużej po drugiej wojnie światowej jest
czasem smutnym i martwym. Nie widać ożywionej działalności
w strażach pożarnych. Nie ma śladów w dokumentach i archiwach. Okres ten będzie przedmiotem dalszych badań i opracowań.
Walne zgromadzenie członków OSP przy Fabryce Mebli
Giętych w Zwierzyńcu w dniu 09 lutego 1962r. wybiera zarząd w składzie: Jerzy Zagała-Prezes, Jan Kociuba- wiceprezes i naczelnik, Grela Antoni II wiceprezes , Tadeusz Chyżyński – skarbnik, Ryszard Wawrzyńczyk- sekretarz, Wiesław
Wesołowski – gospodarz, Janina Świątecka członek zarządu.
Na zebraniu członkowie rozważają możliwość budowy wspinalni do ćwiczeń, inni członkowie domagają się o nowe mundury. Są jeszcze głosy w dyskusji o niewypłaconych wynagrodzeniach za ćwiczenia i zbiórki. Młodszy kapitan poż. Mieczysław Skiba –obecny na zebraniu, zachęca jednostkę do zorganizowania zespołu artystycznego z orkiestrą i utworzenie
drużyny żeńskiej. Po skompletowaniu instrumentów muzycznych i składu osobowego z końcem lat pięćdziesiątych pod batutą kapelmistrza Leona Splewińskiego dla tradycyjnej oprawy, uświetnienia uroczystości strażackich, świąt państwowych
i kościelnych, do życia włącza się orkiestra strażacka w liczbie
30 muzykantów. Część instrumentów zakupiono, część wyremontowano w Lublinie. Orkiestra brała udział w konkursach
Zakładowych Orkiestr Dętych Przemysłu Drzewnego. Funkcjonowała prawie do początku lat osiemdziesiątych.

Ochotnicza Straż Pożarna> Nadleśnictwo>
Samorząd Gminy
Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec Alfreda Hałasy dnia 16 kwietnia 1978 roku odbyło się zebranie założycielskie nowej straży w Zwierzyńcu. W zebraniu
udział wzięło 26 członków założycieli. Zebraniu przewodniczył Alfred Hałasa- nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec
z udziałem przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej mjr poż. Edwarda Sucha. Po zapoznaniu
zebranych ze statutem Zakładowych Straży Pożarnych, statut
został przyjęty. Następnie w jawnym głosowaniu wybrano zarząd w składzie: Alfred Hałasa – prezes, Roman Żywot- naczelnik, Jerzy Żuławski- zastępca naczelnika, Aleksander Pupiec- sekterarz, Ryszard Kapusniak- skarbnik, Tadeusz Czochra- gospodarz.
Komisję rewizyjną wybrano w składzie: Tadeusz Kobrzyński- przewodniczący, Tadeusz Jakowiecki- członek, , Tadeusz
Kolman.
Kierowcy w składzie: Ryszard Piasecki, Władysłw Lebowa,
Czesław Bury, Jan Skrzyński, Krystyn Sirko. Od 01 stycznia
1991r. Stanisław Ziomka do chwili obecnej - syn założyciela
jednostki OSP we Sochach.
Jednostka przyjęła nazwę: Zakładowa Ochotnicza Straż
Pożarna przy Nadleśnictwie Państwowym w Zwierzyńcu na
podstawie decyzji NR SW 6015/1/78 z dnia 11 września
1978r. Naczelnika Gminy Zwierzyniec. Założyciele ZOSP
mieli na celu ochronę dużych kompleksów leśnych Nadleśnictwa (obecnie ok. 16 379ha) i jego piękna z częścią Puszczy
Solskiej, później powstałego Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego (1991r.), Roztoczańskiego Parku Narodowego,
sąsiednich rezerwatów przyrody.
Jednostka wybrała na siedzibę Wyłuszczarnię Nasion

Stan osobowy jednostki na dzień 10 lutego 1969
–26 strażaków.
Długoletnim, bo od 1952r. do 1991r. sekretarzem zarządu OSP był Józef Naklicki. Jego praca na etacie przewodniczącego Rady Zakładowej przez cztery kadencje, zastępca
głównego księgowego, kierownik składu surowca, sprzyjała
harmonii i podziału zadań pomiędzy pracowników zakładu
w tym członków OSP, współpraca układała się zadowalająco.
Jednostka organizuje zabawy taneczne w świetlicy zakładowej, dochód przeznacza na działalność statutową OSP i zakładowy fundusz socjalny, który później jest wykorzystywany na
wycieczki zakładowe w góry i nad morze.
Z końcem lat sześćdziesiątych i na początku siedemdzie7

