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Andrzej Sokołowski i Leszek Balcerowicz w GPW na spotkaniu Klubu „IMPULS”

Spotkanie z kierownikiem PIP w Szkole Podstawowej w Wywłoczce

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zwierzyniec
„W małym dzieciątku Bóg daje nam zbawienie
odtąd zawsze jest z nami”
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia serdeczne
życzenia: zdrowia, miłości, spokoju, wzajemnej życzliwości i radosnych
chwil spędzonych w gronie rodzinnym, oraz wielu dobrych dni i wszelkiej
pomyślności w Nowym 2007 Roku Wam i Waszym bliskim życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
Andrzej Budzyński

Międzynarodowe szkolenie na temat turystyki wiejskiej

Otwarcie wystawy rzeźby Jana Bielaka

Rozpoczęcie koncertu podczas akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

Młodzieżowa Orkiestra Dęta podczas akcji PDPZ

Debiut nowoutworzonego chóru podczas akcji PDPZ

Wystawa prac podczas pleneru rzeźbiarskiego w Topólczy

Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – przemarsz pocztów sztandarowych

Złożenie kwiatów pod pomnikiem podczas obchodów święta 11 listopada

Otwarcie Izby Muzealnej w nowej siedzibie przy ul. Zamojskiej 10

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Izby Muzealnej

WIADOMOŚCI ZWIERZYNIECKIE NR 68

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2006

Zwierzyniecki Ośrodek Kultury
i Rekreacji
serdecznie zaprasza
na doroczny Bal Sylwestrowy. Jak zwykle o
stronę muzyczną zadba renomowany zespół
muzyczny, a o gastronomię – nasza kuchnia.
Zaserwujemy pięć dań gorących, śledzie, sałatki, wędliny, napoje zimne i gorące, a także butelkę wódki na 1 parę, a szampan dla 2 par.
Jak dotychczas gwarantujemy dobrą zabawę
w doskonałej atmosferze.
Cena wynosi 250 zł od pary.
Zapraszamy!
Serdeczne
podziękowania
mieszkańcom
Borku i Rudki za oddane głosy składa radny
Andrzej Habel
Szanowni Mieszkańcy
Minął już czas wyborczy, na szczęście tym razem
krótki i dość spokojny. Dziękuję wszystkim tym, co zechcieli pójść do lokali wyborczych, a szczególnie tym co
oddali swój głos na moja osobę.
Od chwili ślubowania przed radą działam na
rzecz całej gminy i wszystkich jej mieszkańców. Podobnie rzecz się ma z wybranymi radnymi. Chociaż są
przedstawicielami Waszych małych okręgów wyborczych
– wsi czy też osiedli, to przede wszystkim działają dla
całej gminy. Zadań i pracy przed radą i burmistrzem,
którego wspomaga urząd i jednostki podległe jest bardzo dużo. Przede wszystkim najwyższy czas na uchwalenie planu przestrzennego dla Zwierzyńca. Źle się stało, że w okresie przedwyborczym stracono dużo czasu
na debaty i wypracowywanie kolejnych obietnic. Oczekiwania wielu mieszkańców - właścicieli nieruchomości
są w dużej mierze słuszne, ale nie można ich spełnić na
tym etapie działań. Teraz musimy uchwalić plan możliwy do przyjęcia w tych obecnych uwarunkowaniach tj.
w zgodzie z dokumentem pierwotnym dla planu jakim
jest uchwalone 10 lat temu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zgodzie
z uzgodnieniami z wieloma jednostkami i najogólniej
biorąc w zgodzie z prawem. Dzisiaj pilnie potrzebny
jest plan i od zaraz potrzebna jest praca umożliwiająca jego poprawienie za rok i może w kolejnych latach.
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To można trochę porównać do sytuacji podpisanej przez
Prezydenta RP ustawy o lustracji z zastrzeżeniem, że od
razu wszczynany jest proces jej poprawiania.
Funkcjonowanie gminy to codzienny proces planowania (tu mam na myśli planowanie finansowe, gospodarcze, realizacja różnych zadań). Urząd przygotowuje projekty do wniosków o środki pomocowe na gminne inwestycje. Najpilniejszym i zapewne najkosztowniejszym zadaniem może być zagospodarowanie obszaru tak zwanego „Zwierzyńczyka”. Pilność wynika stąd,
że chcemy ulokować swój wniosek o środki finansowe
w tzw. funduszu norweskim, gdzie nabór wniosków
rozpocznie się tuż po Nowym Roku. Nabór wniosków
o środki unijne nastąpi kilka miesięcy później. Przesuwa się termin przejmowania oczyszczalni ścieków ponieważ spółka „Perła” S.A. musi jeszcze rozstrzygnąć ten
problem na poziomie własnej Rady Nadzorczej. Gmina
w krótkim czasie (do dwóch miesięcy) ustali zasady partycypacji mieszkańców w kosztach przyłączy kanalizacyjnych do sieci głównej.
Wyjątkowa ciepła i długa jesień pozwoliła na
zakończenie wielu zadań gminnych i nie tylko, bo tak
samo dotyczy to innych inwestorów. Na stawie kościelnym brak oznak bytności bobrów, co szczególnie cieszy. Tej zimy uprzątniemy szkody po ich wcześniejszych
harcach, a wiosną przystąpimy do odnawiania zadrzewień. Trudniejsze bywają szkody wyrządzane co jakiś
czas przez miejscowych chuliganów, co gorsze młodocianych. Ślady wandalizmu widoczne są na naszym przystanku autobusowym, gdzie pozostawimy na długo ten
pomnik głupoty.
Nadchodzi czas pięknych Świąt. Chcemy wierzyć,
że tan czas wpłynie na wszystkich uzdrawiająco i kojąco, że zniknie głupota i draństwo a świat będzie coraz
lepszy. Tego życzę nam wszystkim.
Z najlepszymi życzeniami
Jan Skiba

nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Edyta Wolanin

Wiadomości
- 11 listopada 2006 r. uroczysto otwarto Izbę
Muzealną im. Jana Budzyńskiego w nowym miejscu,
czyli w budynku przy ul. Zamojskiej 10
- W Święto Narodowe Polski 11 listopada, odprawiona została Msza Św. Za Ojczyznę, odbył się także pochód uczestników uroczystości, a pod pomnikiem przy

Czy na wsi będzie bezpieczniej?
W szkole Podstawowej w Wywłoczce prze-

prowadzono akcję uświadamiającą niebezpieczeństwa związane z pracą dzieci na wsi.
W miesiącu wrześniu przybył przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy z Zamościa, który
podczas pogadanki z uczniami przybliżył zagrożenia, które czyhają niemalże w każdym gospodarstwie rolnym. Opowiadał o rzeczach wydawałoby się oczywistych takich jak: porządek na podwórku, ubezpieczenie podstawowych narzędzi
i maszyn rolniczych, środków ochrony roślin,
pracy przy zwierzętach. Okazało się jednak, że
wielu naszych uczniów nie ma świadomości o grożących im wypadkach przy pracy
Dzieci mieszkające na wsi często oprócz
obowiązków szkolnych pomagają rodzicom
w podstawowych pracach rolniczych.
Każdy uczeń dostał do domu materiały dotyczące zasad bezpieczeństwa pracy oraz ankietą dla rodziców w której zawarte były pytania
o elementarne zasady BHP..
Wynikiem akcji uświadamiającej był konkurs plastyczny pt .”Bezpieczna praca” przeprowadzony wśród uczniów, których zadaniem było
wykonanie plakatu.
Konkurs w którym wzięło 59 uczniów został rozstrzygnięty w listopadzie. Najładniejszą
pracę a kategorii klas 0-III wykonała uczennica
Karolina Kur, natomiast w kategorii dla klas IVVI Magdalena Pliżga. Nagrody naszym uczniom
wręczał pan kierownik Państwowej Inspekcji Pracy w Zamościu - pan Piotr Skwarek. Zapowiedział
on dalszą chęć współpracy z naszą szkołą w podobnych przedsięwzięciach podnoszącą świadomość bezpiecznej pracy.
Miejmy nadzieję, że ta akcja będzie owocować mniejszą liczbą wypadków jakim ulegają
mieszkańcy na wsi.
Grabowska Elżbieta

64 rocznica pierwszych wysiedleń na Zamojszczyźnie i wywózki dzieci do obozów.
W dniu 25 listopada 2006 r. W Lublinie
odbyły się ponadregionalne uroczystości związane z pierwszymi wysiedleniami na Zamojszczyźnie, oraz wysyłki pierwszych wagonów z dziećmi
do hitlerowskich obozów. Na uroczystości złożyły
się:
- spotkanie na dworcu kolejowym w Lublinie z udziałem kolejarzy, których poprzednicy
ratowali dzieci z transportów
- Msza Święta w kaplicy cmentarnej przy
ul. Lipowej za pomordowane i zmarłe Dzieci Zamojszczyzny
- złożenie wieńców i kwiatów przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu, gdzie
spoczywają prochy 98 dzieci – ofiar Majdanka
Uroczystości zorganizował prezes Zarządu
Głównego Dzieci Zamojszczyzny p. Bolesław Szymanik z Biłgoraja.
W obchodach wzięło udział 20 pocztów
sztandarowych w tym poczet i delegacja Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu
Antoni Piasecki
Prezes Zarządu Oddziału
SDOWZZ
w Zwierzyńcu
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organizatorów serdecznie dziękujemy.
Paczki żywnościowe będą wydawane
przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka od dn. 7.12.2006 r. (czwartek) w godz. 7.00
– 15.00 najbardziej potrzebującym rodzinom
z naszej gminy.
Dorota Hatalska
Kierownik Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu

parafialnym przedstawiony przez uczniów Gimnazjum w Zwierzyńcu nawiązujący do historycznych zdarzeń w listopadzie 1918 r.
- Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez proboszcza parafii ks. Kan. Emila Wojtasia.
Uroczystości Święta Niepodległości uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyr. p. Jana
Sochy.
Antoni Piasecki
Prezes Zarządu Oddziału
SDOWZZ
w Zwierzyńcu

Wystawa rzeźby
We wrześniu br. w plenerze rzeźbiarskim
w Topólczy wśród innych artystów brał udział Jan
Bielak z Biłgoraja. Któż mógł wówczas przypuszczać, że dni tego pięćdziesięciolatka są już policzone?
Prace Bielaka wystawiane były w naszym
domu kultury kilkakrotnie. Jedną z nich, którą
dostałem kiedyś od Autora, ofiarowałem Sławie
Przybylskiej. Była nią zachwycona. Na grudniową, pośmiertną wystawę rzeźby Bielaka z trudem
udało nam się zebrać prace. Po jego przedwczesnej śmierci wzrósł na nie popyt i są chętnie kupowane przez kolekcjonerów. To oznacza, że następna wystawa może okazać się bardzo trudna
lub wręcz niemożliwa.
Oprócz twórczości rzeźbiarskiej Jan Bielak dał się poznać na naszych Letnich Akademiach Filmowych, jako doskonały kinooperator, świetnie radzący sobie z nienajnowszymi
projektorami.
Marek Marcola

„DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
To hasło przyświecało I Roztoczańskiemu
Plenerowi Rzeźbiarskiemu zorganizowanemu
w Topólczy przez Parafię Rzymsko-Katolicką
w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu oraz
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Do Topólczy przyjechali artyści zarówno
z najbliższych okolic, jak również z odleglejszych terenów jak choćby Województwo Świętokrzyskie.
Z zaproszenia skorzystali twórcy zrzeszeni
w stowarzyszeniach, artyści nie zrzeszeni, profesjonaliści i uczniowie szkół plastycznych.
Twórcy przywieźli gotowe rzeźby, które
były przedmiotem wystawy, a podczas 3 dniowego pleneru przeprowadzili warsztaty rzeźbiarskie
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wywłoczce
i wykonali nowe rzeźby.
Nie zabrakło również imprez towarzyszących.
Teatr Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa
wystawił spektakl „Pielgrzym z Dobromila”, po
którym odbyła się autorska prezentacja książki
Janusza Kawałko „Zamojskie spotkania z Janem
Pawłem II”. Ponadto Teatr Ludowy z Topólczy
z okazji Jubileuszu 35 – lecia przygotował przedstawienie „Plotka”.
Zorganizowanie pleneru dofinansowano
ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowa-

Obchody Święta Niepodległości
W dniu 11 listopada 2006 r. Odbyły się
Gminne obchody Święta Niepodległości w Zwierzyńcu. Na uroczystości złożyły się:
- zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych przed ratuszem
- przemarsz pod pomnik przy ul. Zamojskiej
- przemówienie Burmistrza, złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem
- montaż słowno – muzyczny w kościele
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ul. Zamojskiej złożono wieńce i kwiaty.
- 9 listopada br. w Lublinie dyplom honorowy
Marszałka Województwa Lubelskiego „Za zasługi dla turystyki wiejskiej Lubelszczyzny” odebrał Marek Marcola
- W jesiennym Balu Seniora w Dołhobyczowie
(9.XI.2006 r.) uczestniczyli członkowie zwierzynieckiego Klubu Seniora

głosowano na kandydatów ze Szczebrzeszyna. Mówiąc
bardziej obrazowo, 17% wyborców ze Zwierzyńca, czyli
co szósty swojego przedstawiciela szukało w sąsiedniej,
a nie w swojej gminie. Rezultat takiej postawy jest oczywisty – gminę Zwierzyniec będzie reprezentował 1 radny, a gminę Szczebrzeszyn – aż 3!
Redaktor

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy
Zwierzyniec!
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w wyborach 12 listopada oddali swój głos
na mnie – kandydata na Burmistrza Zwierzyńca.
W ubieganiu się o funkcję Burmistrza Zwierzyńca zaproponowałem program, który był wynikiem
moich doświadczeń w pracy Samorządu przez ostatnie
osiem lat.
Mam nadzieję, że tak jak stało się to w ciągu
ostatnich tygodni, moje propozycje zawarte w tym programie będą realizowane (m. in. odstąpienie od budowy obwodnicy, remont i budowa nowych ulic w Zwierzyńcu i dróg w wioskach, tworzenie warunków do uprawiania sportów zimowych, wdrożenie programu ochrony zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec, instalacja radiowych darmowych punktów dostępowych do Internetu dla mieszkańców Zwierzyńca oraz całej Gminy).
Sądzę, że z mojej strony działania były pozbawione brutalności, ataków personalnych, posługiwania
się wiadomościami niesprawdzonymi czy pomówieniami. Nie angażowałem zbyt wielu ludzi w działanie Komitetu TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ zarówno w fazie organizacji spotkań z mieszkańcami w poszczególnych
miejscowościach, jak i w zakresie zabiegów socjotechnicznych, które zwiększyłyby szanse na wybór mnie na
Burmistrza Zwierzyńca. Dlatego z pokorą przyjmuję decyzję Wyborców. Mam poczucie, iż z mojej strony była to
szlachetna rywalizacja.
Z wyrazami szacunki
Władysław Saciuk

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
PANI MAŁGORZTA MARCOLA – NAUCZYCIEL GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W ZWIERZYŃCU ZDAŁA EGZAMIN
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
- PANI GIL JOLANTA –SP. ZWIERZYNIEC
- PANI GĘBORYS ELŻBIETA – SP. ZWIERZYNIEC
- PANI MAŁEK MAŁGORZATA – SP. ZWIERZYNIEC
- PANI GRABOWSKA LIDIA - SP. ZWIERZYNIEC
- PANI ZALEWA BOŻENA – GIMNAZJUM PUBLICZNE
ZDAŁY EGZAMIN NA NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO.
Halina Studnicka
Sekretarz Gminy
Wyniki wyborów samorządowych 2006
Poniżej podajemy wyniki ostatnich wyborów samorządowych:
I. Wybór Burmistrza Zwierzyńca
1. Jan Skiba – 1406 głosów
2. Janusz Rybak – 709 głosów
3. Władysław Saciuk – 583 głosów
Burmistrzem Zwierzyńca w I turze został
Jan Skiba na V kadencje.
II. Wybory do Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
Radnymi zostali:
1. Maria Kańczuła (Sochy) – 75 głosów
2. Bogusław Gorzkowski (Zwierzyniec)
– 94 głosy
3. Jan Socha (Zwierzyniec) – 77 głosów
4. Jolanta Kasprowicz (Zwierzyniec)
– 80 głosów
5. Anna Gradzik (Zwierzyniec) – 145 głosów
6. Andrzej Habel (Zwierzyniec) -143 głosów
7. Piotr Sirko (Zwierzyniec) -177 głosów
8. Piotr Godzisz (Zwierzyniec) -165 głosów
9. Edward Kurzawski (Wywłoczka) -116 głosów
10. Andrzej Budzyński (Turzyniec) - 190 głosów

Obserwator zwierzyniecki
Analiza wyników wyborów do powiatu jest bardzo ciekawa. Otóż aż 400 zwierzynieckich wyborców
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11. Adam Panas (Topólcza) - 117 głosów
12. Iwan Rugała (Obrocz) - 91 głosów
13. Tomasz Artymiak (Kosobudy) - 66 głosów
14. Leonard Marzec (Źurawnica) – 104 głosów
15. Stefan Nowakowski (Źurawnica) – 132 głosy
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zwierzyńcu został wybrany Andrzej Budzyński, jego zastępcami
- Iwona Rugała i Bogusław Gorzkowski.
Rada powołała dwie stałe komisje:
1. Budżetu, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Piotr Godzisz.
2. Oświaty i Spraw Społecznych
– Przewodniczący Jan Socha
oraz Komisja Rewizyjną z Przewodniczącym
Adamem Panasem
III. Wybory do Rady Powiatu Zamojskiego
– jak głosowaliśmy
1. Jan Słomiany (PSL) - 419 głosów.
2. Grzegorz Pupiec (PiS) - 288 głosów
3. Jerzy Korniluk (Lewica i Demokraci)
- 282 głosy
4. Marek Marcola (PO) - 137 głosów
5. Krzysztof Drapała ( Nasz Piast) - 105 głosów.
Radnym został jedynie Jan Słomiany.
IV. Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego – jak
głosowaliśmy
1. Arkadiusz Bratkowski (PSL) - 189 głosów (został radnym)
2. Ryszard Stanbuła (PSL) -179 głosów
3. Marian Jaworski (PiS)
– 137 głosów (został radnym)
4. Stanisław Misztal (Samoobrona)
– 94 głosy (został radnym)
5. Irena Kurzępa (Lewica i Demokraci)
– 86 głosów
Alina Kawalec

wał zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolicznych wsi.
W pierwszych latach pracowało tu tylko 13
osób. W miarę jednak wzrostu produkcji następował stały wzrost zatrudnienia. I tak: w roku 1881
było to 20 osób, w 1939 r. - 37 osób, w 1947 – 34
osoby, w 1978 – 100 osób, w 1986 – 127 osób, a
w 1996 – 100 osób.
Mniejsze zapotrzebowanie na piwo stało się
powodem zmniejszenia liczby zatrudnienia. Zredukowano je wysyłając część załogi na wcześniejsze emerytury. Spośród tych, którzy odeszli, około
60% osób byli to pracownicy z 30 – 50 letnim stażem pracy.
W roku 2006 w browarze pracuje zaledwie
40 osób. Taka polityka ma ujemny wpływ na:
1. niewykorzystanie rezerwy jeszcze sprawnej i doświadczonej załogi
2. niewykorzystane moce produkcyjne
3. wzrost bezrobocia na terenie gminy
Uruchomienie np. produkcji wody mineralnej, produkcji słodu na potrzeby własne, drobnych usług remontowych dla rolnictwa zwiększyłoby efektywność zakładu. Jednak podjęcie tych decyzji zależy od Zarządu przedsiębiorstwa.
A oto Ci, którzy długoletnią pracą poświęcili swoje życie dla dobra zakładu: Adamczyk Zygmunt, Bury Tadeusz, Czochra Paweł, Duniec Barbara, Dudarewicz Maria, Derkacz Wacław, Fedorowicz Lucyna, Grudewicz Henryka i Stanisław,
Głąb Feliks, Kusy Stefan, Korzeniowski Franciszek i
Adam, Kowalczuk Tomasz, Kociuba Walenty i Bolesław, Krasula Maria, Kowal Eugenia, Kukiełka Jan,
Lejb Edward, Kupaj Józef, Madeja Irena i Zdzisław,
Momot Antoni, Mazurek Michał, Niemiec Leokadia
i Stanisław, Polak Stanisława, Rycek Stanisław, Rybicki Mirosław, Skurczyński Władysław, Tymura Ludwik, Pacyk Wincenty, Pawęski Franciszek, Serwin
Genowefa i Antoni, Wójcik Maria oraz inni, których
pominięto.
Niech pamięć o nich pozostanie wśród nas
jak najdłużej.
Jerzy Kwieciński

Umiłowali swój zakład
W roku 2006 minęło 200 lat istnienia Browaru Zwierzyniec. Zakład ten położony w przepięknej
okolicy RPN posiada bogatą historię. Wpisało się w
nią wielu ludzi, którzy związali swoje życie z tym
zakładem, którzy swoją pracą i oddaniem przyczynili się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ciągu 200 lat swego istnienia browar da4

- art. spożywcze: konserwy, olej, makaron,
mąka, ryż, kasza, cukier, herbata
- słodycze: czekolady, batony, ciastka,
cukierki
- art. chemiczne: proszek do prania, płyny
do czyszczenia, mydło
- zabawki
- odzież
- obuwie.
Podczas akcji nie były zbierane pieniądze.
Wszystkie dary przyjmowane były przez
osoby do tego upoważnione, posiadające imienne identyfikatory z logo akcji czyli pracownicy MGOPS w Zwierzyńcu i harcerze z drużyny
„TROP” wraz z opiekunami. Nasza akcja jak co
roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców którzy ją chętnie wspierali.
Akcja połączona była z programem artystycznym, który rozpoczął się o godz. 12.00 występem Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod dyrygenturą mgr Jana Sochy. Następnie swój program przedstawiły dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Zwierzyniec oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego. Program artystyczny został
zakończony występem kobiet z Koła Gospodyń
Wiejskich.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Szczególne podziękowania składamy na ręce Państwa
Marii i Henryka Grzyb mieszkających w Sochach,
którzy jak co roku szczodrze wsparli akcję, przekazując pokaźną ilość artykułów spożywczych
i słodyczy.
Podziękowania należą się również Panu
Markowi Marcoli za przygotowanie interesującej oprawy artystycznej i udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia akcji. Dziękujemy księżom z naszej parafii za przeczytanie ogłoszenia
dotyczącego przeprowadzenia akcji. Szczególne
podziękowania należą się proboszczowi Parafii
w Topólczy Księdzu Andrzejowi Stopyra za zaangażowanie się w akację i przeprowadzenie zbiórki w swojej parafii.
W tym roku do akcji przyłączyło się również kilka sklepów spożywczych za co w imieniu

Rozwijanie postawy przedsiębiorczej
W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
młodzież systematycznie rozwija i pogłębia swoją wiedzę z dziedziny ekonomii. Poznaje warunki prowadzenia małego przedsiębiorstwa i sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą, planuje rozwój kariery zawodowej.
Uczniowie wykazują aktywną i twórczą postawę przedsiębiorczą. Angażują się w akcje wymagające przygotowania prac konkursowych
o różnym stopniu trudności. W bieżącym roku zostały zrealizowane dwa projekty w ramach Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości działających pod
opieką Narodowego Banku Polskiego i Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Zrealizowane projekty to: „Pieniądze leżą
na ulicy” i „Plakat SKP”. Współpraca prowadzona
jest poprzez portal edukacyjny www.nbportal.pl.
Funkcję opiekuna SKP pełni Andrzej Sokołowski
– nauczyciel przedsiębiorczości (członek Klubu
Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS). Obecnie
młodzież realizuje kolejne projekty we współpracy z portalem edukacyjnym NBP.
Drużyna szkolna bierze udział w XIV
Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą
MESE 2007. Konkurs prowadzony jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości www.junior.org.pl.
Andrzej Sokołowski
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Już po raz dziewiąty odbyła się w naszej
gminie zainicjowana przez Radio Lublin akcja
charytatywna „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, dzieciach niepełnosprawnych i podopiecznych z domów dziecka.
Zbiórka darów prowadzona była w niedzielę 3 grudnia 2006 r. od godz. 9.00 do 15.00
w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji.
Od darczyńców przyjmowane były:
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