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 Zmodernizowana przychodnia zdrowia w Zwierzyńcu.  Nowa ścieżka przy kościółku na wodzie.

 Rozstrzygnięcie konkursu „Tam gdzie ptaki śpiewają” ogłoszonego przez 
Nadleśnictwo Zwierzyniec.

Wystawa pokonkursowa prac w Nadleśnictwie Zwierzyniec.

Otwarcie ścieżki przyrodniczej w rezerwacie „Szum”. Przejście nową ścieżką przyrodniczą w rezerwacie „Szum”

Koncert z okazji 10 lecia współpracy Szkoły Podstawowej 
ze szkołą w Ilshofen.

Promocja książki Mieczysława Kurnatowskiego 
poświęconej nieszczęśliwym wypadkom.

Otwarcie wystawy malarstwa Przemysława Nizio  Szkolenie na temat rozwoju turystyki wiejskiej na Lubelszczyźnie.

Korowód podczas dożynek gminnych w Żurawnicy. Poświęcenie wieńców podczas gminnych dożynek w Żurawnicy.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kościele Św. Krzyża w Warszawie Orkiestra ze Zwierzyńca otwiera obchody Święta Chleba w Warszawie

Orkiestra Dęta prowadzi korowód podczas Święta Chleba Młodzieżowa Orkiestra Dęta na Święcie Chleba w Warszawie.



dotyczących tego zakładu.
Pierwszym piwem wyprodukowanym w 1806 r. Było piwo „an-

gielskie”. Wprowadzona przez Anglika Mr. Milarda technologia pro-
dukcji pozwoliła osiągnąć znakomitą jakość piw zwierzynieckich, 
czego dowodem był eksport piwa w 1837 r. Do Wiednia. Jakościowo 
dobry produkt zdobywa szybko rynek i jest powodem stopniowej li-
kwidacji okolicznych małych browarów w Stróży, Soli, Rogóźnie, Ko-
cudzy, Krzeszowei, Żdanowie. Do roku 1860 browarem i produkcją 
kierują Anglicy (3) i Czech. Pierwszym polskim kierownikiem prze-
szkolonym w Niemczech i Czechach był Konstanty Brandt.

Zawód piwowarski był wysoko ceniony, a umiejętności warzenia 
piwa były strzeżone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzi-
siaj zawód piwowarski można zdobyć w kraju, a wieloletnia tradycja 
i doświadczenie w produkcji pozwala osiągnąć wysoki poziom kwa-
lifikacji zawodowej. Jakość produkowanego piwa kształtują również 
przerabiane surowce i dobra woda. Browar w Zwierzyńcu używa wo-
dę z własnych ujęć posiadającą atest wody mineralnej.

Na przestrzeni prawie dwóch wieków w zakładzie wiele się zmie-
niło. Po kryzysie gospodarczym w okresie I wojny światowej z inicja-
tywy ordynata hr. Maurycego Zamoyskiego od 1922 r. W browarze 
wznowiono produkcję piwa, której wielkość w 1939 r. Osiąga 15 000 
hl. Stały postęp techniczny zmierzał do wzrostu produkcji i kształto-
wania jakości. W tym kierunku wielką inicjatywę przejawiali:
w latach 1922 – 34 Paweł Jóźwik – kierownik browaru
1952 – 70 mgr Stanisław Niemiec – dyrektor browaru
1962 – 68 inż Stanisław Dziubek – dyrektor ds. Technicznych
1970 – 72 inż Marian Wołosiuk – dyrektor techniczny 
1974 – 78 inż Stanisław Głąb – kierownik browaru
1987 – 97 inż Ryszard Jargieło – dyrektor techniczny
1987 – 97 mgr inż Tadeusz Cybulak – dyrektor
1987 – 97 inż Adam Szymański – kierownik browaru
1998 mgr inż. Marian Kaleniuk – kierownik browaru
1998 – 2001 mgr inż Franciszek Droździel – kierownik browaru
2001 – 2004 mgr inż. Irena Bednarska – kierownik browaru
Rezultatem ich wkładu pracy przy udziale inż. Izabeli Gajewskiej, 
mgr inż Ireny Bednarskiej oraz technologów: Danuty Kwiecińskiej 
i Jerzego Kwiecińskiego, Ryszarda Wyrostkiewicza, Bożeny Mazur, 
Marii Polskiej, Zofii Kmieć jest uzyskanie piw medalowych na Pola-
grze, Chmielakach i Targach Gospodarczych w Nowym Yorku.

W kraju browar Zwierzyniec jest mało znany, dlatego w wie-
lu punktach sprzedaży piwa tego zakładu są sprzedawane „spod 
lady”.

W roku 1995 browar produkował 10 gatunków piw w ilościach 
100 000 tys. hl. Pod względem jakości konkurował z największymi 
browarami w Polsce takimi jak: Żywiec, Tychy, Okocim. Potwierdze-

niem tego było uzyskanie w 1997 r. Na Polagrze w Poznaniu złote-
go medalu i I miejsca w kraju dla piwa o nazwie „Grill”. Wręczenia 
dyplomu dokonał minister Jarosław Kalinowski.

Browar Zwierzyniec położony jest w otulinie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Konieczność ochrony środowiska, a także po-
trzeba zachowania walorów przyrodniczych na tym obszarze spowo-
dowała przeprowadzenie w zakładzie wielu kosztownych inwestycji:
1. Zakupiono i zainstalowano filtr na ziemię okrzemkową
2. Zainstalowano cichobieżne chłodnice amoniakalne
3. Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków
4. Zlikwidowano emisję pyłów z kotłowni przez zainstalowanie 
kotła gazowego.
5. Zainstalowano nowy pasteryzator do piwa.
6. Wybudowano nowoczesną halę butelkową.

Po przejściu na emeryturę Prezesa Zarządu mgr inż. Tadeusza 
Cybulaka nastąpiły zmiany kadrowe. Prezesem Zarządu od 1998 r. 
Został Czesław Wojciech Szczepanik. Przedsiębiorstwo zmieniło wów-
czas swoją nazwę z „Zakłady Piwowarskie Lublin S.A” na „Perła” - 
Browary Lubelskie S.A.

Sytuacja gospodarcza w kraju i wzrost bezrobocia stały się po-
wodem mniejszego zapotrzebowania na piwa. Browar w Zwierzyń-
cu zmuszony został do zredukowania zatrudnienia do ok. 40%, tym 
samym zmniejszył swoją produkcję. W 2005 r. Jest ona regulowana 
przez Zarząd przedsiębiorstwa. Obecnie browar Zwierzyniec produ-
kuje tylko 3 gatunki piwa:
- piwo jasne 110Blg
- piwo jasne 8,10Blg
- piwo ciemne bezalkoholowe o nazwie „Carmell”
Zakład prowadzi również kooperację z browarem w Lublinie rozle-
wając piwo do butelek.

Spadek wielkości produkcji pozwala na dalszą poprawę jakości 
produkowanego piwa. W tym okresie w zakładzie następują także 
zmiany kadrowe. Kierownikiem browaru zostaje w 2005 r. Począt-
kowo inż Marian Kozera, a obecnie jest nim mgr inż. Andrzej Klas-
sek. Na stanowisko Prezesa Zarządu przedsiębiorstwa Rada Nadzor-
cza powołała Grażynę Łojko.

Od 1969 r. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Lublinie „Browar Zwierzyniec” zostaje wpisany do rejestru zabyt-
ków. To postanowienie zobowiązuje kierownictwo do dalszego efek-
tywnego działania dla dobra zakładu i załogi.

Korzystają z okazji w rocznicę 200-lecia istnienia zakładu dołą-
czam najlepsze życzenia dla całej załogi i kierownictwa.

Jerzy Kwieciński

KONKURS
Burmistrz Zwierzyńca ogłasza konkurs na imię dla dębu rosną-

cego w ulicy Dębowej. Na początek proponuję imię Krzysztof, ponie-
waż Św. Krzysztof jest patronem kierowców. Serdecznie zapraszam 
do zgłaszania w Urzędzie Miejskim swoich propozycji wraz z krót-
kim uzasadnieniem. 

Burmistrz Zwierzyńca 
Jan Skiba

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Kończy się IV kadencja samorządu gminy, jednocześnie zbliża 

się do końca rok budżetowy. Na ukończeniu są remonty i inwesty-
cje gminne. O tym, że był to dobrze wykorzystany czas przez gminę,  
myślę, że większości Państwa patrzących na to co się dzieje nie mu-
szę dodatkowo przekonywać. Dobrze wykorzystaliśmy pomoc tzw. 
unijną, która była Polsce przyznana na lata 2004-2006. Przed gmi-
ną nowa kadencja samorządu i nowa edycja środków unijnych na la-
ta 2007-2013. Rolą dobrego gospodarza jest odpowiednie  plano-
wanie. Nabór wniosków na środki unijne będzie się odbywał dopie-
ro wiosną przyszłego roku, ale przygotowanie projektów i uzyska-
nie decyzji prawnych jest procesem długotrwałym. Dlatego też wyka-
zaliśmy duża zapobiegliwość w przygotowaniu nowych zadań. Wie-
my wszyscy, że największe potrzeby są i będą w drogownictwie, ka-
nalizacjach i turystycznym zagospodarowaniu. Nasze drogi osiedlo-
we z tego co wiemy nie będą miały priorytetu w rozdzielaniu środ-
ków, ale jeżeli będą dobre kompleksowe projekty to jakieś szan-
se są. I tak np. projekt obejmujący  ulice Jodłową (od lasu) poprzez 
ul. Jaśminową, Żródlaną i połączenie z ulicą M. Hłaski wraz z chod-
nikami i częściową przebudową oświetlenia ulicznego, jest w miarę 
poważnym zadaniem wykazującym istotny cel – połączenie osiedli 
przegrodzonych rzeką i połączenie z centrum Zwierzyńca. Podobnie 
projekt przebudowy ul. Armii Krajowej – stanowiący połączenie cen-
trum z drogą wojewódzką może mieć spore szanse, przynajmniej 
warto na nie zaczekać. 

Ponadto mamy gotowe lub na ukończeniu projekty na: drogi w 
Obroczy i Żurawnicy (Stara Wieś), w Bagnie przy rzece, ulice w Zwie-
rzyńcu: Parkowa, Szczepankiewicza, Prusa” Adama”, Świerkowa.

W dziedzinie kanalizacji przygotowujemy Obrocz z przyłącze-
niem do Zwierzyńca i podobnie Sochy, przyłącza do nowych kanali-
zacji w Zwierzyńcu oraz kanalizacja w pozostałej części Borku.

Za bardzo ważną sprawę uznaliśmy przebudowę oświetlenia 
i tu mamy projekt i będzie ciąg dalszy oświetlenia do Bagna. Bar-
dzo ważny jest projekt oświetlenia w ulicy Zamojskiej i części Biłgo-
rajskiej. Mamy tu uzgodnienia wspólnej realizacji zadania z Korpo-
racją Energetyczną. Te główne drogi przelotowe muszą nabrać no-
wego blasku – do tego potrzeba jeszcze nowych chodników i inwe-
stycji osób prywatnych wzdłuż tych ulic. Przebudowane będą też nie-
które sieci średniego napięcia: przelot od ulicy Armii Krajowej do uli-
cy Dębowej oraz w obszarze „Zwierzyńczyka” (za muzeum przy-
rodniczym).

Inne zadania przygotowane do działania to:
- rewitalizacja  „Zwierzyńczyka”
- adaptacja szkoły w Sochach na Środowiskowy Dom Samopomo-

cy – zadanie w większości na rok bieżący. Ponadto planujemy prze-
budować dach na szkole w Wywłoczce z zagospodarowaniem pod-
dasza na cele noclegowe dla kolonii, obozów oraz urządzić przy tej 
szkole boisko. 

Oczywiście jest wiele zadań, które nie będą wymagać dokumen-
tacji technicznych przykłady to: kontynuacja remontu w Szkole Pod-
stawowej w Zwierzyńcu (wykładziny w klasach i na schodach), re-
monty chodników. 

Przedstawiłem Państwu najważniejsze plany na przyszłość, z za-
pewnieniem, że mamy podstawy do poszukiwania środków na ich 
realizację.

Wszystko to zapewnia ciągłość rozwoju. Owszem, nowa władza 
będzie miała prawo ustawiać priorytety po swojemu, ale ważne jest 
to, że jest już w czym wybierać. Życzę mieszkańcom gminy wszelkich 
pożytków na przyszłe lata, udanych, czyli skutecznych wniosków o 
pieniądze i dobre ich wykorzystanie. 

Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba

Wiadomości
- Promocja książki Mieczysława Kurnatowskiego z Warszawy odbyła 
się w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji dnia 18.09.2006 r.
- Na jesiennym Balu Seniora w sali ZOKiR 21.09.2006 r. Bawili się 
seniorzy ze Szczebrzeszyna, Józefowa, Tarnogrodu, Dołhobyczowa 
i Zwierzyńca.
- Wystawę Przemka Nizio otwarto 26.09.2006 r. w Zwierzynieckim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji
- W dniach 3 – 6.10.2006 r. w ZOKiR odbyło się szkolenie na temat: 
„Rozwój turystyki wiejskiej w oparciu o produkty markowe Lubelsz-
czyzny z wykorzystaniem funduszy UE”.
- W Krakowie zmarł piosenkarz Marek Grechuta, związany z Zamo-
ściem, gdzie się urodził, ale też i Zwierzyńcem, gdzie bywał z kole-
gami.
- Ukazała się książka Anny Szyszko „Stanisław Kostka Zamoyski”, w 
której dużo uwagi poświęcono działalności Ordynata w Zwierzyńcu.

PROBLEMY Z WODĄ
Od dłuższego czasu ZGK prowadzi działania mające na celu zna-

lezienie przyczyny oraz wyeliminowanie ubytków wody na wodo-
ciągu Zwierzyniec. Wodociąg zasilający w wodę większość gminy 
jest wodociągiem starym, budowanym metodą łączenia rur PCV na 
uszczelki gumowe, technologia ta charakteryzuje się dużą awaryj-
nością powodującą straty wody. Zastosowane materiały i armatura 
do powyższej technologii w dużym stopniu przyczyniają się do ubyt-
ków wody. Z problemem tym borykają się wszystkie gminy mające 
wodociągi budowane w tej technologii. Cały wodociąg wymaga prze-
glądu i znacznych nakładów finansowych, które pozwoliłyby wyeli-
minować ubytki wody.  

W celu zbadania ilości wody pobieranej przez poszczególne 
miejscowości wybudowano 6 studni pomiarowych, w których zain-
stalowano wodomierze. Porównanie odczytu wodomierzy oraz ilości 
wody sprzedanej (fakturowanej) wykazywało bardzo duże różnice, 
co zmusiło zakład do poszukiwania firmy specjalistycznej zajmującej 
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się tymi zagadnieniami. Ostatecznie podpisano umowę z firmą Exen 
z Lublina, która podjęła się szczegółowego badania przepływu wo-
dy. Na studniach zainstalowano urządzenia do rejestracji poboru wo-
dy zapisujące przepływy wody przez całą dobę. Rejestracja prowa-
dzona była przez okres 2 tygodni na każdej ze studni pomiarowych. 
Wyniki badań wskazują że niektóre sieci są prawie sprawne (tzn. 
z małymi ubytkami) i są to Turzyniec, Topólcza, Bagno i Obrocz, na-
tomiast w Wywłoczce i Źurawnicy sytuacja jest bardzo niekorzyst-
na i w szczegółach przedstawia się następująco. W Wywłoczce średni 
przepływ w ciągu doby wynosi 188m3/dobę co daje 7.5m3/h, sprze-
daż wody w tej miejscowości wynosi 23m3/dobę. Różnica jest ogrom-
na i co więcej odczyty w godzinach nocnych (1-3) pokazują ze stale 
wypływa ponad 4m3/h. W/g praktycznej wiedzy i sytuacji potwier-
dzonej odczytami przepływów w innych miejscowościach te 4m3/h to 
czysta strata – wypływ do ziemi, podobnie rzecz się ma w Źurawni-
cy gdzie tracimy około 6m3/h w lewobrzeżnym Zwierzyńcu tracimy 
nieco ponad 2m3/h. Suma strat godzinowych to około 12m3/h, co 
daje dobowo około 280m3 czyli ponad połowę poszukiwanych ubyt-
ków. Nie sprawdzono jeszcze prawobrzeżnej części Zwierzyńca - bę-
dzie to wykonywane w najbliższych dniach. W brakującej części wo-
dy na pewno są też straty wynikające z niesprawności urządzeń po-
miarowych, co wykazaliśmy na przykładzie Technikum i w jakiejś 
części z nieuczciwości ludzkiej. Wybudowane studnie i zainstalowane 
tam urządzenia pozwolą prowadzić badania systematycznie. Przy-
stąpiliśmy do wymiany wodomierzy w całej gminie aktualnie są wy-
mieniane w Wywłoczce. Niechybnie gminę czeka kosztowny proces 
wymiany niektórych fragmentów sieci wodociągowej – tam gdzie są 
najgorsze wycieki. Najważniejsze że wiemy jak ten stan rzeczy wy-
gląda i co dalej robić. 

Przy okazji apeluję do odbiorców wody o solidne i solidarne po-
dejście do tego ważnego problemu jakim jest woda.

Tadeusz Muca

Zwierzyniec – aktywny także kulturalnie
Już od kilku lat mocną stroną Zwierzyńca podczas letniego sezo-

nu turystycznego jest kultura. Występują gwiazdy muzyczne, orga-
nizowane są liczne imprezy, a wśród nich Letnia Akademia Filmowa. 
To sztandarowe wydarzenie kulturalne organizowane jest od 2000 
roku i z każdą edycją zyskuje coraz większe uznanie widzów, kryty-
ki i mieszkańców miasteczka, gdyż dzieje się coś ciekawego i moż-
na ... zarobić w sklepach, restauracjach i kwaterach prywatnych. Naj-
ważniejsza jest jednak sztuka filmowa, zawsze ta najwyższego lotu. 
Projekcje odbywają się w pięciu miejscach, w tym nocne na dziedziń-
cu dwóchsetletniego browaru. Dotychczas, od początku LAF, w Zwie-
rzyńcu pokazano ponad 1000 filmów z różnych krajów europejskich 
i pozaeuropejskich. Przybywają też ludzie filmu, w tym najbardziej 
znani, jak Lidia Szukszyna, Ewa Dałkowska, Jan Machulski, Marek 
Piwowski, Marek Koterski czy Feliks Falk.

Ale oprócz Letniej Akademii Filmowej Zwierzyniec jest miej-
scem kilku innych ciekawych imprez, organizowanych przez Zwie-
rzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Sezon w czasie tzw. Weeken-
du majowego otwiera „Spotkanie z gwiazdą” czyli recital znanego 
piosenkarza. W ramach tego cyklu w Zwierzyńcu można było posłu-
chać Danuty Błażejczyk, Andrzeja Rybińskiego, Piotra Szczepanika 

i Bogusława Meca.
Zaś na początku wakacji miasteczko rozbrzmiewa muzyką or-

kiestr Dętych, które spotykają się tu na Roztoczańskim Przeglądzie 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych i często przejeżdżają pół Polski. Naj-
pierw orkiestry prezentują swój kunszt muzyczny po kolei, ale sta-
ło się już tradycją, że o godz. 21.37 wykonują ulubioną „Barkę 
Jana Pawła II.

Na przełomie lipca i sierpnia, już od kilkunastu lat w Zwierzyń-
cu odbywa się impreza Roztocze Country, która dotychczas zaszczy-
ciła polska czołówka tego rodzaju muzyki, w tym Lonstar, Konwój, 
Couch, Tomasz Szwed i ostatnio Gang Marcela.

Warto dodać, że atmosfera Zwierzyńca sprzyja też wykluwaniu 
się talentów jego mieszkańców. Tu żyją i tworzą malarze, rzeźbiarze, 
fotograficy i twórcy ludowi. Przy Szkole Podstawowej działa młodzie-
żowy Zespół Pieśni i Tańca „Zwierzyniacy”, a dzieci i młodzież rozwi-
jają swe zdolności artystyczne w miejscowym domu kultury.

Marek Marcola

ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ 
W PRAWOBRZEŻNYM ZWIERZYŃCU
to projekt realizowany przez Gminę Zwierzyniec w 2006 roku , 
współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Planowany okres realizacji projektu: 20.04.2006 r. – 28.09.2006 r.
Wartość zadania: 

a. wartość całkowita – 902 489,64 PLN
b. kwota dofinansowania z EFRR – 676 867,23 PLN 
c. bkwota dofinansowania z Budżetu Państwa – 90 248,96 PLN
d. wysokość środków własnych – 135 373,45 PLN 

W wyniku realizacji inwestycji długość sieci kanalizacji sanitarnej 
w gminie Zwierzyniec zwiększyła się o 5,02 km. 
Zakres  projektu obejmował trzy zadania dotyczące budowy nowych 
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu:

a). sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rudka wraz z dwiema prze-
pompowniami ścieków,
b). sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i 2-go  wraz z prze-
pompownią,
c). sieć kanalizacji sanitarnej w ul. St. Prusa „Adama” i ul. Szcze-
pankiewicza.

Wszystkie odcinki sieci włączone zostały do istniejących kolektorów 
sanitarnych. Projekt przewidywał wykonanie sieci w układzie grawi-
tacyjno- ciśnieniowym. Trasa zaplanowanej sieci przebiegała głów-
nie wzdłuż dróg, z  uwzględnieniem istniejącego układu sytuacyj-
no-wysokościowego. 
Realizacja projektu polegającego na rozbudowie systemu kanalizacji 
sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu zakłada osiągnięcie waż-
nych dla rozwoju miejscowości korzyści ekonomicznych. Podstawo-
wym rezultatem inwestycji będzie podniesienie poziomu wyposaże-
nia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, co słu-
żyć ma poprawie warunków życia mieszkańców i funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, a także powstawaniu nowych jednostek gospodar-
czych na obszarze gminy. Turyści płacąc za usługi wymagają coraz 
wyższej ich jakości. Jakość usług jaką mogą zapewnić przedsiębior-

Co z Letnią Akademią Filmową?
W dniach 5 – 15 sierpnia 2006 roku odbyła się siódma już edy-

cja Letniej Akademii Filmowej – sztandarowej imprezy kulturalnej 
Zwierzyńca. W gazetce „Zwierzyniec Filmowy” i różnych bardziej lub 
mniej oficjalnych komentarzach pojawiła się krytyka głównie bazy 
kinowej Zwierzyńca. Trzeba uczciwie przyznać, że krytyka częściowo 
słuszna. Mimo, że w ostatnich latach wykonano w zwierzynieckich 
kinach (stałym i sezonowych) sporo inwestycji w sprzęt i lokale, to 
w dalszym ciągu potrzeby i oczekiwania są dużo większe. Na szczę-
ście Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie (którego Wicedy-
rektora gościliśmy w Zwierzyńcu w sierpniu br.) jest zainteresowany 
współfinansowaniem remontu kina „Skarb”, polegającego m.in. Na 
wymianie foteli i założeniu stacjonarnej klimatyzacji. Wartość prac 
oszacowano na 91 tys. Złotych z czego PISF sfinansowałby połowę. 
Resztę trzeba znaleźć w budżecie gminy i z pewnością radni taki wy-
datek uchwalą, bo LAF jest imprezą ze wszech miar dla Zwierzyń-
ca korzystną. Te korzyści były dla mnie już oczywiste 7 lat temu, 
gdy namawiałem przypadkowo spotkanego po latach mojego stu-
denckiego kolegę Piotra Kotowskiego, który akurat szukał miejsca 
na festiwal filmowy. Piotr dał się przekonać do Zwierzyńca i z wza-
jemnością polubił nasze miasteczko. I w dalszym ciągu deklaruje mu 
wierność, tak więc należy być raczej spokojnym o 8. Letnią Akade-
mię Filmową.

Jeżeli chodzi o tegoroczną imprezę, to była ona niewątpliwie 
ważnym wydarzeniem artystycznym. Do najciekawszych momentów 
należał pionierski przegląd filmów hinduskiego mistrza kina Satyaj-
ta Raya, otwarty przez Ambasadora Indii w Polsce J. E. Anila Wadh-
we, który był już poprzednio  w Zwierzyńcu. A Akademii wzięli udział 
wybitni reżyserzy filmowi, jak Holender Jose Stelling, Ormianin Le-
won Grigorjan czy Grzegorz Królikiewicz. Zawitał tu też popularny 
aktor Krzysztof Majchrzak. Wśród ponad 200 wyświetlonych filmów, 
szczególnym zainteresowaniem cieszył się czteroczęściowy miniserial 
Siergieja Snieżkina „Breżniew”. Jak co roku nie zawiedli znani kry-
tycy filmowi – Konrad Zarębski z „Gazety Wyborczej” i Andrzej Ko-
łodzyński z „Kina”. Jeżeli chodzi o ocenę zwierzynieckiej imprezy ze 
strony prasy, to należy podkreślić, że była ona bardzo dobra. War-
to przypomnieć, że np. Tygodnik „Newsweek” zaliczył Letnią Aka-
demię Filmową do 6 najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. 
Zwierzyniec znalazł się w doborowym towarzystwie. I tak trzymać.

Marek Marcola

Konkurs „Tam gdzie ptaki śpiewają”
W dniu 8 września o godz. 9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Zwie-

rzyniec przy ul. Zamojskiej 6 odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród dla laureatów konkursu plastyczno – literacko – fotograficz-
nego pod tytułem „Tam gdzie ptaki śpiewają” ogłoszonego przez 
nadleśnictwo w kwietniu 2006 r.. Nagrody wręczył laureatom mgr 
inż. Witold Zakościelny – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec. 
W konkursie udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych w Zwierzyń-
cu, Tereszpolu – Zaorendzie, Górecku Starym, Kosobudach, Bliżo-
wie, Szewni Górnej oraz z Zespołu Szkół w Michalowie. Celem kon-
kursu było ukazanie piękna i walorów przyrodniczych lasów ziemi 
zamojskiej i biłgorajskiej. Odtworzenie plastyczne przyrody, któ-

ra nas otacza, ukazanie najciekawszych zakątków leśnych oraz ich 
mieszkańców. Nadleśnictwo planuje w przyszłym roku zorganizowa-
nie kolejnego konkursu plastycznego.

Marian Brankiewicz

Ścieżka w rezerwacie „Szum” na Roztoczu
13 września 2006 roku o godzinie 12-tej na terenie Rezerwatu 

Szum na Roztoczu otwarto oficjalnie ufundowaną przez markę Żubr 
ścieżkę przyrodniczą. Na jej terenie znajdują się teraz nowe kład-
ki nad strumykami, nowe ławki oraz tablice informacyjne promują-
ce zachowania pro-ekologiczne. Przypomnijmy, że oddana właśnie 
ścieżka jest finałem kampanii „Żubr w naturze nie odpuszcza” pro-
wadzonej na terenie Zwierzyńca w roku 2005 przez markę Żubr. 
Ta prospołeczna i proekologiczna akcja polegała na wybraniu przez 
mieszkańców, drogą plebiscytu zorganizowanego wraz z Dzienni-
kiem Wschodnim, miejsca przyrody, które wymagało renowacji. 
Koszt przeprowadzonej inwestycji szacowany jest na 50 tysięcy zło-
tych, przekazanych na ten cel przez markę Żubr. W najbliższym cza-
sie zostanie zmieniony nieco przebieg ścieżki spacerowej niebieskiej 
- tym razem na korzyść turystów. Teraz ścieżka prowadzi na prawie 
całej trasie prawym brzegiem Szumu.

Marian Brankiewicz

Punkt „IT” w wagonie?
Zwierzyniec ma 2 punkty informacji turystycznej. Jeden samo-

rządowy, mieści się w budynku Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji i służy informacją werbalną o noclegach, trasach tury-
stycznych itp., sprzedaje wydawnictwa turystyczne, wypożycza rowe-
ry i wykonuje szereg innych zadań statutowych ZOKiR. Drugi, zloka-
lizowany w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN zajmuje się ob-
sługą turystów odwiedzających Park. I oba są potrzebne i w zasadzie 
dobrze się uzupełniają. Ale warto się zastanowić, czy nie należałoby 
sezonowo uruchamiać dodatkowo jednego w przeciwieństwie do tych 
stacjonarnych, bardziej dostępnego dla turystów, a wiec w okolicach 
kościółka na wyspie. Idealnym miejscem byłby tu deptak, a punkt 
można by umieścić w starym (oryginalnym lub odtworzonym) wa-
gonie kolejki wąskotorowej, która łączyła przed wojną tartak, bro-
war i fabrykę mebli, a jej tory biegły właśnie groblą między stawem 
kościelnym a parkiem.

Taki sezonowy punkt „IT” jako filia punktu ZOKiR, czynny w wa-
kacje i weekendy wiosenne i jesienne byłby obsługiwany przez prze-
szkolonych stażystów lub praktykantów (opłacanych i tak przez Po-
wiatowy Urząd Pracy) a zajmowałby się informacją ustną i sprzeda-
żą broszur turystycznych i pamiątek. W niektórych ośrodkach tury-
stycznych czynne są już takie przenośne punkty, np. W starych za-
bytkowych tramwajach. Warto więc spróbować i u nas. Turyści to z 
pewnością docenią.

Marek Marcola

Browar ma 200 lat...
W 2006 r. Browar w Zwierzyńcu obchodzi 200 lat swojego ist-

nienia. W związku z tą rocznicą warto przytoczyć kilka ciekawostek 
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cy na terenie Zwierzyńca  zależna jest od poziomu wyposażenia te-
renów w infrastrukturę techniczną, w tym w sieć kanalizacji sanitar-
nej. Projekt zakłada, iż rozbudowa sieci kanalizacyjnej, a zwłaszcza 
budowa kolektora sanitarnego przyjmującego ścieki z całego obsza-
ru potencjalnego zagospodarowania zbiornika wodnego w ul. Rudka 
przyciągnie inwestorów, umożliwi rozwój usług turystycznych. Przez 
podnoszenie jakości usług  przedsięwzięcie  przyczyni  się do zwięk-
szenia konkurencyjności miasta i gminy w regionie.

Projekt jest jednym z elementów działań gminy Zwierzyniec 
ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego. Przede 
wszystkim dzięki jego realizacji dojdzie do ograniczenia skażenia 
wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powsta-
jącymi na terenie gminy. Likwidacja szamb będąca naturalną konse-
kwencją realizacji projektu przyczyni się w zasadniczym stopniu do 
poprawy czystości wód  zarówno powierzchniowych jak i podziem-
nych, co ma szczególne znaczenie z uwagi na liczne walory krajo-
brazowe i przyrodnicze terenów objętych inwestycją. Działania zmie-
rzające do ochrony zasobów przyrodniczych na terenie miasta Zwie-
rzyniec wymagają utrzymania równowagi pomiędzy środowiskiem 
przyrodniczym, a obszarami inwestycyjnymi. Szczególnej ochrony 
wymagają obszary o wysokich walorach przyrodniczych znajdują-
cych się na terenie miasta. Wskazać należy, iż teren objęty inwesty-
cją leży w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Naro-
dowego. Dodatkowo są to tereny o dużym znaczeniu dla turystyki. 
Strategia rozwoju gminy Zwierzyniec zakłada wszechstronny, zrów-
noważony rozwój zapewniający poprawę warunków życia mieszkań-
ców przy zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą, 
a ochroną środowiska przyrodniczego. 

Dlatego dla ochrony wysokich walorów przyrodniczych podej-
mowane są przez gminę inwestycje proekologiczne, komplementar-
ne z realizowanym projektem, mające m.in. na celu ochronę powie-
trza – modernizacje istniejących  kotłowni węglowych, czy gleb i wód 
–  systematycznie rozbudowywana kanalizacja sanitarna. 

Bernadeta Bartnik
Edyta Wolanin

MODERNIZACJA PRZYCHODNI ZDROWIA 
W ZWIERZYŃCU
to projekt zrealizowany przez Gminę Zwierzyniec w 2006 roku , 
współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu: 05.05.2006 r. – 31.08.2006 r.
Wartość zadania: 

a. wartość całkowita – 278 080,87 PLN
b. kwota dofinansowania z EFRR – 208 560,65 PLN 
c. kwota dofinansowania z Budżetu Państwa – 27 808,08 PLN
d. wysokość środków własnych – 41 712,14 PLN

Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Zwierzyńcu 
polegała na :

a. zmniejszeniu światła otworów okiennych,
b. wykonaniu dwuspadowego, drewnianego dachu w miejscu ist-
niejącego stropodachu,

c. dociepleniu ścian zewnętrznych budynku,
d. wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
e. wykonaniu tarasu i zadaszenia,
f. wykonaniu podjazdu dla  osób niepełnosprawnych

Istniejący 25 lat budynek Przychodni Zdrowia w Zwierzyńcu znajdo-
wał się dotychczas w bardzo złym stanie technicznym. Wysokie straty 
ciepła przez stropodach, ściany zewnętrzne, okna i drzwi były przy-
czyną nadmiernego zużycia gazu w kotłowni i powodowały wysokie 
koszty eksploatacji w sezonie grzewczym. Sytuacja taka miała rów-
nież niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego poprzez 
nadmierną emisję gazów do atmosfery. Dodatkowo budynek Przy-
chodni Zdrowia w Zwierzyńcu, nie był jak dotąd dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Brak niezbędnego podjazdu dla tych-
że osób stanowił istotny element ograniczający im dostęp do świad-
czonych przez Przychodnię Zdrowia usług medycznych. 

Realizacja projektu przyniesie wymierny rezultat o charakterze eko-
nomicznym w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania budynku. 
Podstawowym, odczuwalnym dla społeczności lokalnej i regionu 
efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności do usług 
medycznych świadczonych przez SP ZOZ Zwierzyniec oraz zwiększe-
nie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej. Poprawa warunków 
świadczenia usług nastąpi poprzez modernizację budynku i przysto-
sowanie architektury obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

Realizowany projekt jest kontynuacją przeprowadzonej 
w 2003r. przebudowy kotłowni węglowej na gazową. Wykonanie te-
go zadania polegało na adaptacji pomieszczenia kotłowni, wymia-
nie pieca wraz z osprzętem oraz wymianie sterowania. Przebudo-
wa kotłowni węglowej w budynku Przychodni Zdrowia w Zwierzyń-
cu przyczyniła  się do likwidacji ostatniej istniejącej kotłowni węglo-
wej w budynkach komunalnych i wpłynęła na zmniejszenie emisji 
szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Projekt współfinansowa-
ny był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi polskiej 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wod-
nej w Lublinie.

Bernadeta Bartnik
Edyta Wolanin

„Kadencja w kulturze”
Mijająca kadencja samorządu sprzyja różnym ocenom i podsu-

mowaniom. Także w kulturze. Mam przekonanie, że był to w Zwie-
rzyńcu dobry okres. Właśnie w latach 2002 – 2006 doszło do przeła-
mania wyraźnego impasu w tej dziedzinie. Łatwo to udowodnić:
Po pierwsze: W Zwierzyńcu pojawili się znani i uznani artyści. 
W ostatnich 4 latach w Zwierzyńcu koncertowało więcej piosenka-
rzy, niż przez poprzednie 20 lat! Ogliśmy tu posłuchać i obejrzeć „na 
żywo” m.in. Hanki Bielickiej, Jacka Skubikowskiego, Andrzeja Ry-
bińskiego, Józefa Skrzeka, Haliny Frąckowiak, Krystyny Giżowskiej, 
Ireny Jarockiej, Lidii Stanisławskiej, Danuty Błażejczyk, Sławy Przy-
bylskiej, Piotra Szczepanika, Bogusława Meca, Janusza Laskowskie-
go, Magdy Femme.
Po drugie: Rozwinęła się i okrzepła Letnia Akademia Filmowa, nasza 
sztandarowa impreza, która dzięki studenckiej znajomośći z jej Rek-
torem – Piotrem Kotowskim, udało mi się zaprosić do Zwierzyńca. 

W tym czasie nasze miasteczko na dobre ulokowało się na festiwalo-
wej mapie Polski i wizyty czołówki twórców filmowych (np. Jan Ma-
chulski czy Marek Piwowski) nie są wcale rzadkością.
Po trzecie: Wzbogaciła się oferta ZOKiR w ramach tzw. Stałych form 
pracy, zwłaszcza w dziedzinie nauki śpiewu. Utalentowane pod-
opieczne instruktorki Ewy Krzyszkowskiej zaczynają odnosić już suk-
cesy na szczeblu regionalnym i próbują swych sił także na forum 
ogólnopolskim.

Bardzo rozwinęło się wystawiennictwo. Dzięki współpracy z pla-
cówkami dyplomatycznymi udało się zorganizować wystawy prezen-
tujące Argentynę, Japonię, Indonezję i Indie, a ponadto Egipt, Turcję, 
Brazylię i Dominikanę. Wśród wielu wystaw była taka „perełka” jak 
wystawa fotograficzna Katarzyny Figury i jej męża.
Po czwarte: Dzięki radykalnemu zwiększeniu dochodów przez Zwie-
rzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji możliwe jest nie tylko zapra-
szanie do Zwierzyńca znanych artystów, ale także ewidentna popra-
wa wyposażenia i stanu bazy domu kultury. W tym roku otworzyli-
śmy nową „scenę leśną”, która pozwala organizować naprawdę ma-
sowe imprezy. 
W tym wszystkim ważna była też przychylność Burmistrza i Rady 
Miejskiej, których otwartość na problemy i potrzeby kultury należy 
ocenić jako wzorową.

Praca w kulturze to ciągłe poszukiwanie: pomysłów, ludzi, no-
wych tematów. Bez tego nie znajdzie się prawdziwego artyzmu i sztu-
ki. Póki nie zabraknie tego poszukiwania, entuzjazmu i autentyczne-
go zaangażowania można mieć dobre nadzieje na przyszłość.

Marek Marcola

Zwierzyniec – Braunsbach. Początki współpracy.
21 marca 1996 roku do Zwierzyńca zawitała delegacja kobiet 

wiejskich z niemieckiego powiatu Schwäbisch Hall, która akurat ba-
wiła z wizytą na Zamojszczyźnie. Wśród kobiet jedynym mężczyzną 
był Urlich Naas – burmistrz miasta Braunsbach. Z racji znajomości 
języka niemieckiego zostałem poproszony przez Burmistrza Skibę 
o towarzyszenie gościom w zwiedzaniu Zwierzyńca (starówce, RPN, 
wyłuszczarni). Na zakończenie w zwierzynieckiej szkole podstawo-
wej zespół „Zwierzyniacy” przygotował występ artystyczny. Siedzia-
łem sobie obok Naasa i przyjaźnie gawędziliśmy. Na moje propozy-
cje współpracy burmistrz Naas odpowiadał bardzo wymijająco. Wtedy 
nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Rozstaliśmy się bardzo serdecz-
nie, wymieniając się wizytówkami. Po pewnym czasie, okazało się, że 
dla gminy Braunsbach na partnera wybrano Horodło, a Zwierzyniec 
był tylko przystankiem na trasie zwiedzania Zamojszczyzny. Stało się 
jednak inaczej. Szybko nawiązałem korespondencje z Naasem, prze-
konując go do Zwierzyńca.

W międzyczasie do  Schwäbisch Hall udali się z wizytą Burmistrz 
Skiba na 150 – lecie tamtejszej straży pożarnej i ówczesny Zastępca 
Burmistrza Marek Kamiński z delegacją zamojskich samorządowców 
z Krasnobrodu, Skierbieszowa i ... Horodła. Stworzyło to dobry klimat 
do współpracy, ale nic jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Dopiero w 
następnym roku, zyskaliśmy poważnych sprzymierzeńców w osobach 
wielce zasłużonego dla współpracy Zamościa i  Schwäbisch Hall nad-
burmistrza Karla Bindera i starostę Urlicha Sticklego, którzy odwie-

dzili Zwierzyniec. Udało mi się ich przekonać, a oni przekonali bur-
mistrza Naasa, który zaprosił zespół „Zwierzyniacy” do złożenia wi-
zyty we wrześniu 1997 roku. Przedtem jednak nawiązałem kontakt 
z fundacją Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie 
(bardzo przychylny był dr Piotr Łysakowski, późniejszy szef PNWM), 
która sfinansowała wyjazd naszych dzieci. Autokar, po wielu trudach, 
gdyż mało było pojazdów z koncesją zagraniczną wynająłem w PKS  
w Zamościu. Doprowadzenie do współpracy i pierwszego wyjazdu do 
Braunsbach kosztowało mnie wiele wysiłku. Za to wszystko otrzy-
małem bardzo gorzką „nagrodę”. Otóż w dniu wyjazdu 15 września 
1997 roku, w niedzielę o 6.00 rano zbudził mnie telefon. Dzwoniła 
jedna z uczestniczek wyjazdu z pretensjami, że załatwiłem ... za ma-
ły autokar, aby pomieścić wszystkich. Tyle, że innych nie było, a wy-
najęty autokar był typowy – ponad czterdziestoosobowy. Najważ-
niejsze jednak, że wszystko i podróż, i pobyt, odbyło się bez prze-
szkód, a zwłaszcza dzieci wróciły zadowolone. Do rewizyty doszło po 
roku. Dopiero później wyznano nam, że w niemieckiej szkole na ten 
wyjazd było bardzo mało chętnych. Polska jawiła im się jako kraj dzi-
ki i niegościnny. Przekonali się jednak, że jest inaczej i następnym ra-
zem nie było z naborem żadnego problemu, a łzy w oczach przy po-
żegnaniu najlepiej świadczyły o autentycznej przyjaźni.

Marek Marcola

10 lat współpracy Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu 
ze szkołą w Ilshofen 

W dniach 22- 29 września  już po raz szósty  gościliśmy zaprzy-
jaźnioną młodzież i nauczycieli ze szkoły z Ilshofen.  

Coroczna wymiana młodzieży polsko – niemieckiej należy 
już do tradycji naszej szkoły. W tym roku świętowaliśmy 10 –le-
cie spotkań. Z tej okazji zorganizowano koncert, na którym wystą-
pili uczniowie ze Szkoły w Ilshofen Zespół Tańca Ludowego „Zwie-
rzyniacy”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Na koniec wszyscy uczest-
nicy wykonali „Barkę” 

Realizacja programu miała formę zbliżoną do lat poprzed-
nich. Jest to forma dobra i sprawdzona, akceptowana przez oby-
dwie strony wymiany. Młodzież uczestniczyła w wielu wycieczkach. 
Pokazaliśmy naszym przyjaciołom Roztocze – Krasnobród, Susiec, 
Józefów. Jeden Dzień spędziliśmy w Sandomierzu zwiedzając mia-
sto i Bałtowie korzystając z uroków Parku Jurajskiego.  Uczniowie 
chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach.  Spotkania poznaw-
czo – integracyjne sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości 
i podtrzymywaniu przyjaźni.  Obie strony były bardzo zadowolone 
z kolejnego spotkania i myślą już o następnym.  

Realizacja programu wymiany jest możliwa dzięki wsparciu 
Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Organizacja powstała 
w 1991r. jako niezależna od rządów organizacja międzynarodowa. 
Służy ona wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej. 
Jest otwarta dla wszystkich podmiotów i inicjatyw. Jej działalność 
opiera się na partnerskiej współpracy Polaków i Niemców.  

Iwona Zacharczuk 
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