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Jan Wojdak wystąpił w Zwierzyńcu 1 maja br.

Rzeka „Wieprz” w okolicach Zwierzyńca.

Plac budowy przy ul. Zamojskiej

Plac budowy przy ul. Biłgorajskiej Występ przedszkolaków podczas akcji na rzecz dzieci w Afryce.

Występ zespołu Zwierzyniacy w Przedszkolu. Publiczność  podczas akcji na rzecz dzieci w Afryce

Zwierzyniecka Kapela Ludowa gościła na Węgrzech (relacja w następnym numerze).  Występ Kapeli podczas wizyty na Węgrzech.

Spektakl o papieżu w ZSDiOŚ. Uczestnicy zawodów sportowo – obronnych podczas strzelania z KBKS.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dekoruje uczestników zawodów. Dekoracja drużyny OSP Topólcza.

Organizatorzy zawodów sportowo – obronnych. Uczestnicy zawodów sportowo-obronnych na zbiórce kończącej zawody.



Jan, Andrzej Osmulski. 
-  II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Kolęd Różnych 

Narodów uczniów przygotowali pan Mariusz Czochra 
i siostra Danuta Gamoń  

- II miejsce w punktacji ogólnej dla nauczycieli Czwartków 
LA w powiecie zamojskim 

Jan Andrzej Osmulski 

Byliśmy z Tobą Ojcze Święty
 Drugiego kwietnia minęła druga rocznica od zgonu 
naszego Papieża Jana Pawła II. Kiedy był już bardzo chory 
28.09.1994 r., odwiedziła go delegacja ze zwierzynieckiego 
browaru. W delegacji uczestniczyli: I. Gajewska, 
D. Kwiecińska, Z. Kmieć, M. Szymańska, M. Otachel 
i K. Popławska. Powitanie zgromadzonych pielgrzymów było 
bardzo serdeczne i odbyło się w Bazylice Watykańskiej.
 Przy powitaniu dwie osoby z naszej delegacji miało 
okazję uścisnąć dłoń papieża, co utrwalono na pamiątkowym 
zdjęciu. Po wizycie zwiedzano zabytki Watykanu.
 Wyjazd ten pozostanie długo w naszej pamięci.

Danuta Kwiecińska

Jak powstała wspólnota mieszkaniowa 
„Browarnik” w Zwierzyńcu?
 Po zniszczeniach wojennych problem mieszkaniowy 
był ciągle aktualny. Miejscowe zakłady pracy , aby utrzymać 
pracowników przydzielały im służbowe mieszkania.
 Browar Zwierzyniec podlegał Zakładom 
Piwowarskim w Lublinie, wzorem innych czynił on podobnie, 
z trudem zdobywając zgodę Ministra na budowę bloku 
zakładowego. Argumenty delegacji: I. Gajewski, E. Kowal, 
L. Hajduka i M. Bryłowskiego były tak przekonujące, że 
otrzymano dodatkową dotację na jego budowę.
 Budowę bloku zakończono w 1974 r., tym samym 
rozwiązano problem mieszkaniowy 21 rodzin. Jednak 
utrzymanie bloku – jego konserwacja i remonty, znacznie 
zwiększyły koszty zakładowe. Dlatego podjęto decyzję 
o sprzedaży mieszkań ich mieszkańcom, co dokonano w 
1998 r. Ustalona cena 40 zł/m2 nie była wygórowana 

i uwzględniała stan techniczny budynku.
 Prywatyzacja budynku to nowe problemy dla jego 
mieszkańców, które musieli pokonać, i tak w oparciu o:
- akt notarialny z dnia 10.09.1998 r. przekazano blok 

mieszkańcom,
- w dniu 19.09.1998 r. powstała wspólnota mieszkaniowa 

„Browarnik”, 
- w skład Zarządu powołano: J. Kwiecińskiego, 

L. Hajduka, i S. Grada, a od 2001 r. Zarządem kierująI. 
Gajewska, St. Maciocha, D. Lachowicz, M. Malec, 
K. Sirko

- działalność wspólnoty oparta jest o Ustawę z dnia 
24.06.1994 r., Dz. U. Nr 85 i regulamin wspólnoty.

 Nadzór nad działalnością Zarządu wspólnoty 
sprawuje: komisja rewizyjna, Urząd Skarbowy i Urząd 
Statystyczny w Zamościu.
 Koszty utrzymania bloku rozliczane są miesięcznie 
przez członków Zarządu i obejmują opłaty na: fundusz 
remontowy, ścieki, woda, energia elektryczna na schodach, 
wywóz śmieci i koszty konserwacji anteny zbiorczej. Wpłaty 
dokonywane są przez mieszkańców na podane konto 
bankowe.
 Dzięki prywatyzacji mieszkańcy bloku uwierzyli, 
że drogą wyrzeczeń można inaczej. I tak swoim kosztem 
wykonali w latach 1998 – 2006:
- remont dachu, rynien i kominów
- remont elewacji
- wiatrołapy wejść i drzwi
- gazyfikacje mieszkań 
- ocieplenie budynku
- odnowienie elewacji
- inne prace
Sposobem tym mieszkańcy zadbali o swój dom i otoczenie.
 Czy model wspólnoty wypracowany przez 
mieszkańców jest słuszny pokaże przyszłość.
 Korzystając z okazji chcemy podziękować p. Mucy 
Tadeuszowi za pomoc przy organizowaniu wspólnoty.,

Jerzy Kwieciński
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15 lat „Wiadomości Zwierzynieckich”
 Nasze zwierzynieckie pisemko liczy sobie już 15 
lat. Pierwszy numer ukazał się w lipcu 1992 roku w szacie 
graficznej nader skromnej, bo z powielacza. Początkowo 
pisemko było kwartalnikiem, teraz ukazuje się w zasadzie co 
miesiąc.
 Dziś z perspektywy piętnastolecia należy stwierdzić, 
że „Wiadomości Zwierzynieckie” okazały się doskonałym 
zapisem wydarzeń w kolejnych latach, przez co dziś są 
prawdziwą „kopalnią” informacji. Jak to zwykle bywa nie 
ustrzegły się błędów i niedociągnięć, tak edytorskich, jak 
i merytorycznych, ale znalazły wiernych czytelników, którzy 
o nie pytają i na nie czekają.
 Zarówno na początku, jak i dzisiaj głównym 
problemem pozostaje brak giętkich piór redaktorskich. 
Może jakieś objawi się wśród zwierzynieckiej młodzieży? Co 
dalej z „Wiadomościami”? Czy zwiększyć częstotliwość jego 
ukazywania się do 2 tygodni, czy też powiększyć objętość, 
ale wydawać raz na kwartał? W jakim kierunku powinno 
zmieniać się pismo jeżeli chodzi o treść? Być bardziej 
publicystyczne, czy informacyjne? Warto o tym dyskutować.

Marek Marcola

Jan Paweł II Wielki
Był z nami i będzie z nami na zawsze.
 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, w sobotę, 
przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia, umiłowany Pasterz 
Kościoła, Jan Paweł II, przeszedł z tego świata do domu 
Ojca. Jego odejściu towarzyszyła modlitwa całego Kościoła, 
zwłaszcza młodzieży. Jednak pamięć o Nim pozostaje 
wciąż żywa w naszych sercach. Dziś kiedy już patrzy na nas 
z ,,okna Domu Ojca” cóż powiedzieć naszemu kochanemu 
Ojcu Świętemu? Szukał nas, znalazł i zostanie wśród nas, 
na zawsze.
 2 kwietnia, w drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego 
Młodzież z  Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 
w Zwierzyńcu wystawiła, pod kierunkiem mgr Agnieszki 
Oseły i ks. mgr Arkadiusza Jakubczaka spektakl słowno 
– muzyczny pt.: Był z nami i będzie z nami zawsze”, 
poświęcony sylwetce naszego wybitnego rodaka – Papieża 
Jana Pawła II: Papieża – Polaka, dla którego sprawy 
ojczyzny zawsze były drogie; Papieża erudytę, który  
spotykał się i dyskutował z naukowcami różnych dziedzin 
– z przyrodnikami, biologami, fizykami, historykami, ludźmi 
świata kultury; Papieża – pielgrzyma, który pokonał dystans 
odpowiadający trzydziestokrotnemu okrążeniu Ziemi, ponad 
trzykrotnej odległości z Ziemi na Księżyc; Papieża – poetę, 
który w „Tryptyku rzymskim” pozostawia nam słowa 

„A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa!”. 
 Oprócz tego, że był proboszczem świata, 
pielgrzymem, nauczycielem, największym bacą Bożych 
owiec - jak zwykli mawiać górale, był także Papieżem 
radości. Niejednokrotnie wprawiał w zakłopotanie otoczenie 
papieskie swoim niekonwencjonalnym zachowaniem. Oto 
przykłady potwierdzające, że był Papieżem – humoru:
 Gdy papież wybrał się na pielgrzymkę do Ghany, 
na lotnisku witały go czarnoskóre, ubrane w krakowskie 
stroje, dziewczynki. Papież stwierdził: „tak pięknie opalonych 
Polek w życiu moim jeszcze nie widziałem”.
W czasie jednego z pobytów na Jasnej Górze Jana Pawła II 
otoczyły dzieci. Jeden z chłopców pilnie obserwował Papieża 
i zaczął naśladować jego gesty. Papież skomentował: 
„Patrzcie, już się uczy na papieża”.
Jeden z watykańskich księży chciał się nauczyć polskiego, 
aby przypodobać się Papieżowi. Kupił więc sobie polski 
elementarz. Nauka jednak była tak pospieszna, że kiedy 
chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, 
coś mu się pomyliło i zamiast ,,Jak się czuje Papież?’’ zapytał: 
,,Jak się czuje piesek?” Papież spojrzał na niego, po czym 
odpalił: ,,Hau, hau”.
 Podczas jednej ze swoich podróży samolotem dostał 
lekkich niestrawności żołądkowych. Lecący z nim lekarz 
zaproponował Mu łyk koniaku, który często pomaga w takich 
wypadkach. ,,Na jakiej wysokości lecimy?”- zapytał Papież. 
Pilot poinformował, że ponad 12 tys. metrów. Na co Papież 
zwracając się do lekarza odparł: ,,Niestety nie mogę koniaku, 
Szef za blisko” – i wskazał ręką w niebo.
 Kiedyś - wspomina jeden ze szkolnych kolegów 
Lolka- udało mam się wedrzeć z grupą przyjaciół na 
papieskie pokoje. Przyjaźń przyjaźnią, a Papież Papieżem- 
pomyśleliśmy sobie i przyklęknęliśmy. Na co Jan Paweł II 
przymrużył oko, machnął ręką i z udawanym grymasem 
powiedział: ,,Dajcie spokój, nie róbcie szopki”, czym 
wprowadził w osłupienie nie tylko nas, ale całą papieską 
świtę, po czym wstał mówiąc: ,,Poczekajcie tu chwilę na 
mnie- muszę trochę popapieżyć”- i udał się na spotkanie 
z wiernymi. 
 Wszyscy uwielbiali Jego spontaniczność, otwartość, 
poczucie humoru. Jednak największym dobrem, jakie Pan 
Bóg przekazał nam za pośrednictwem Jana Pawła II, jest to, 
że cały świat widział, jak Ojciec Święty  dojrzewał do swojego 
wielkiego spotkania twarzą w Twarz z Panem Bogiem 
– i może nas czegoś nauczył…  
 W dniu drugiej rocznicy tego wydarzenia, chcieliśmy 
uczcić pamięć Sługi Bożego Jana Pawła II i zadać sobie 
pytanie: CZEGO NAS NAUCZYŁ ? Nas,  zwanych pokoleniem 



JP2. CZEGO NAUCZYŁ MNIE?
W odpowiedzi słyszymy Jego słowa: 
Jeżeli ktoś lub coś każe ci sądzić, 
że jesteś już u kresu, 
nie wierz w to! 
Jeżeli znasz odwieczną Miłość, 
która cię stworzyła, 
to wiesz także, 
że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. 
Różne są w życiu „pory roku”; 
jeżeli czujesz akurat, 
że zbliża się zima, 
chciałbym, abyś wiedział, 
że nie jest to pora ostatnia, 
bo ostatnią porą twojego życia będzie wiosna: 
wiosna zmartwychwstania. 
Całość twojego życia sięga 
nieskończenie dalej 
niż jego granice ziemskie: 
czeka cię niebo.
Jan Paweł II, Fatima, 13.05.2000

Agnieszka Oseła

WYSTARCZY CHCIEĆ
 Wszystkim nam zależy na tym, aby nasze miasto 
w pełni zasługiwało na miano wizytówki Roztocza. Z roku na 
rok Zwierzyniec pięknieje. Zauważamy to my wszyscy, jak 
również odwiedzający nas turyści. Jest to wynik wielu starań 
i pracy zarówno mieszkańców jak i samorządu. 
 O ile chętnie mówimy i pokazujemy to, co stanowi 
o walorach naszej miejscowości, to jednak nie możemy 
pomijać faktu, że jest jeszcze kilka miejsc, które wręcz 
odstraszają swym wyglądem. Nie jest tajemnicą, że chodzi 
tu o „budynki” przy ul. Zamojskiej i Biłgorajskiej, których 
zdjęcia zamieszczamy w niniejszym wydaniu.
 W tych konkretnych przypadkach jest jeszcze dużo 
do zrobienia, jednak czasami wystarczy wykosić chwasty, 
czy pozbierać śmieci wokół własnej posesji aby poprawić 
wizerunek całego otoczenia. Milczeniem ani krytyką nie 
rozwiążemy problemu a działaniem owszem. 

Edyta Wolanin

INWESTYCJE DROGOWE
 W ubiegłym roku zrealizowaliśmy trzy inwestycje 
częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach 
funduszy strukturalnych: budowa kanalizacji, modernizacja 
przychodni, oświetlenie i chodniki przy Stawie Kościelnym. 
 Bieżący rok jest rokiem, w którym zostaną 
ogłoszone nabory wniosków na dofinansowanie projektów 

zgłaszanych do realizacji w następnych latach. Przewidywany 
termin naboru wniosków to koniec roku 2007. Rozpatrzenie 
wniosku i decyzja o przyznaniu dofinansowania trwa około 
sześciu miesięcy, w związku z tym rozpoczęcie inwestycji 
może zacząć się w połowie przyszłego roku. 
 Na bieżąco przygotowywane są dokumenty 
niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. 
 Opracowano już projekty na budowę dróg 
i chodników w ulicach Jodłowa, Świerkowa, Jaśminowa, 
Źródlana oraz Parkowa, Szczepankiewicza i Prusa „Adama” 
w Zwierzyńcu, a także trzech dróg w Obroczy.
 W trakcie opracowywania są projekty na budowę 
drogi w ulicy Armii Krajowej oraz w Żurawnicy /Stara Wieś.
 W najbliższych miesiącach przystąpimy do prac 
przy budowie dwóch dróg w Obroczy. Jedna inwestycja 
otrzymała dofinansowanie z Biura ds. Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych /do P. Biziora/, natomiast budowa drogi 
do kaplicy będzie w części finansowana z kredytu.
 W związku z tym, że inwestycje przewidziane 
do realizacji w Zwierzyńcu są o wiele bardziej kosztowne, 
nie będziemy mogli przeprowadzić ich z własnych środków 
czy też kredytów. Tak samo jak w każdym gospodarstwie 
domowym często rozważamy, sytuację czy zadłużać się, żeby 
zrealizować swoje zamierzenia, czy też poczekać rok lub 
dwa, aby inwestycja obciążała nas  w mniejszym stopniu. 
 Dlatego też prosimy o jeszcze trochę cierpliwości 
zapewniając jednocześnie, że czynimy starania o rozwiązanie 
problemów komunikacyjnych w naszej gminie. 

Edyta Wolanin

Z DZIAŁALNOŚCI KOR LOK W ZWIERZYŃCU
 W dniu 3 czerwca 2007 r. w Zwierzyńcu rozegrano 
II Gminne Zawody Sportowo-Obronne LOK dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów był KOR LOK 
w Zwierzyńcu. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
- Andrzej Budzyński – Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Zwierzyńcu,
- Jan Skiba – Burmistrz Zwierzyńca
- Anna Majewska – Dyrektor Biura Lubelskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Lok w Lublinie.
Rozegrano następujące konkurencje sportowe:

1. Strzelanie z KBKS
2. Strzelanie z pistoletu sportowego „Margolin”.
3. Rzut granatem do celu.
4. Pojedynek strzelecki.

Klasyfikacja indywidualna:
1. Strzelanie z KBKS:
I. Paweł Artymiak – OSP Kosobudy – Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, Medal Złoty, 

przygotowani. Warto dodać, że kolejne miejsca 
w rankingu dzielił jeden punkt. Mamy nadzieję, że zarówno 
przygotowania jak i sam konkurs, pomogły uczestnikom 
i obserwatorom pogłębić wiedzę o kulturze, historii 
i przyrodzie naszego regionu, poznawać
i lepiej rozumieć związki między człowiekiem i przyrodą, 
kształtować wrażliwość na piękno i stan naturalnego 
środowiska, którego cząstką jesteśmy, rozwijać aktywność 
poznawczą, rozbudzać potrzebę utożsamiania się
z dziedzictwem kulturowym naszej małej ojczyzny.
 Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów 
i nauczycieli gimnazjów
z miejscowości leżących na terenach obejmowanych przez 
RPN i Nadleśnictwo Zwierzyniec. Mamy nadzieję, że 
przyczyniamy się także do integracji uczniów
i nawiązywania różnorodnej współpracy ze szkołami 
z naszego regionu. Chcielibyśmy spotkać się za rok w jeszcze 
większym gronie.

Joanna Drapała

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w 
Zwierzyńcu w roku szkolnym 2006/2007 

- II miejsce - Weronika Gardiasz, ucz. kl. III a, wyróżnienie 
– Ada Pawluk, ucz. kl. IIa w kategorii uczniów klas 
I – III w konkursie plastyczno - literackim ‘Brithday 
party’ organizowanym przez Szkołę Językową 
„Bacalarus”w Zamościu;

- II miejsce - Katarzyna Strzałka, ucz. kl. VI a, III miejsce 
– Sylwia Kopytko ucz. kl. V a, IV miejsce - Justyna 
Żmudzka, ucz. kl. Va, wyróżnienie – Michał Borsuk, 
ucz. kl. Va, w kategorii uczniów klas IV – VI w konkursie 
literackim ‘Fantastic Adventure’ organizowanym przez 
Szkołę Językową „Bacalarus”w Zamościu. Uczniów 
przygotowała nauczycielka j. angielskiego – pani 
A. Greszta

- wyróżnienie - Katarzyna Strzałka, ucz. kl. VI a 
w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje 
i obyczaje wielkanocne” Skierbieszów 2007 
organizowanym przez Gimnazjum Publiczne im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie.  Uczennicę 
przygotowała nauczycielka sztuki – pani M. Czochra  
-   Welsyng,

- Wyróżnienia dla Adriana Kamońskiego klasa II b oraz 
Pawła Jareckiego klasa IV b w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Czytanie rozwija wyobraźnię – bajki, 

baśnie, bajeczki…” uczniów przygotowały pani Anna 
Słomiany i Małgorzata Czochra – Welsyng” 

- Wyróżnienia dla Justyny Żmudzkiej klasa Va i Natalii 
Prus klasa Ib  - uczennice przygotowała pani Małgorzata 
Czochra- Welsyng 

- II miejsce – Julia Welsyng, ucz. kl. II b w II Ogólnopolskim 
Turnieju Literackim – „Wciąż szukam miejsca gdzie cisza, 
spokój, beztroskie dni – Ziemia krainą szczęśliwości” 
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. 
Małego Księcia w Ozorkowie.    Uczennicę przygotowała 
nauczycielka kształcenia zintegrowanego – pani 
A. Słomiany.

- finalista Konkursu Matematycznego „Szpak” - 
Przemysław Łogożny, ucz. kl. IV a. Ucznia przygotował 
nauczyciel matematyki – pan M. Dziwota.

- II miejsce - Adrianna Żołdak, ucz. kl. V b, Piotr 
Chmielewski, ucz. kl. VI b, Katarzyna Strzałka, 
ucz. kl. VI a w Międzyszkolnym Turnieju Ekologicznym  
organizowanym przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie. 
Uczniów przygotowała nauczycielka przyrody – pani 
A. Kuczyńska

-  W styczniu 2007r. uczniowie klas piątych Szkoły 
Podstawowej w Zwierzyńcu uczestniczyli w realizacji 
programu Szansa dla Młodego Serca- SMS. Program 
ten dotyczył profilaktyki chorób układu krążenia i był 
finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach 
Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób 
Sercowo- Naczyniowych POLKARD 2006-2008.

Po realizacji tego projektu i przeprowadzeniu testów drogą 
internetową troje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało 
się do konkursu wojewódzkiego: Alicja Brodziak ucz. 
klasy V a, Piotr Grzyb ucz. klasy V c, Kamila Lalik ucz. 
klasy V c. 

W etapie wojewódzkim laureatem okazała się Alicja 
Brodziak. Projekt SMS- Szansa dla Młodego Serca 
realizowała nauczycielka przyrody- pani B. Pacyk.

-  Zespół Tańca Ludowego pod kierunkiem pani Anny 
Korniluk i pana Mariana Hodunia zdobył wyróżnienie 
w VI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca 
Ludowego Włodawa 2007 

- II miejsce w punktacji generalnej Czwartków 
Lekkoatletycznych – czterech uczniów zakwalifikowało 
się na zawody centralne Korga Michał, Gałan Aleksandra, 
Nizio Luiza, Gałecka Marta – uczniów przygotował pan 
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Dyplom okolicznościowy
II. Tomasz Cielica – OSP Sochy – Medal Srebrny, 

Dyplom okolicznościowy
III. Krzysztof Balicki – OSP Żurawnica – Medal 

Brązowy, Dyplom okolicznościowy
2. Strzelanie z pistoletu sportowego „Margolin”
I.   Sławomir Bartnik – OSP Zwierzyniec – Puchar 

Burmistrza Zwierzyńca, Medal Złoty, Dyplom 
okolicznościowy

II. Artur Duda – OSP Turzyniec – Medal Srebrny, 
Dyplom okolicznościowy

III. Paweł Artymiak – OSP Kosobudy – Medal 
Brązowy, Dyplom okolicznościowy

3. Rzut granatem do celu:
I. Sławomir Bartnik – OSP Zwierzyniec – Puchar 

Dyrektora Biura Lubelskiego ZW LOK w Lublinie, 
Medal Złoty, Dyplom okolicznościowy.

II. Wojciech Kurzawski – OSP Wywłoczka – Medal 
Srebrny, Dyplom okolicznościowy.

III. Grzegorz Kikut – OSP Sochy – Medal Brązowy, 
Dyplom okolicznościowy.

4. Pojedynek strzelecki:
I. OSP Turzyniec – Puchar Prezesa KOR LOK 

Zwierzyniec, Medal Zloty, Dyplom okolicznościowy
II. OSP Kosobudy – Medal Srebrny, Dyplom 

okolicznościowy
III. OSP Zwierzyniec – Medal Brązowy, Dyplom 

okolicznościowy
Klasyfikacja zespołowa (trójbój obronny):

I. OSP Kosobudy – Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Zwierzyniec, Medal Złoty, Dyplom 
okolicznościowy

II. OSP Topólcza – Puchar Burmistrza Zwierzyńca, 
Medal Srebrny, Dyplom okolicznościowy

III. OSP Żurawnica – Puchar Dyrektora Biura 
Lubelskiego ZW LOK w Lublinie, Medal Brązowy, 
Dyplom okolicznościowy.

 Sędzią Głównym zawodów był Pan Zbigniew 
Szczerbiński. Nad całością zawodów czuwał Andrzej 
Grudziński – Kierownik Zawodów.
 Na zakończenie zawodów zabrali głos Pan Jan 
Skiba – Burmistrz Zwierzyńca, który podziękował wszystkim 
uczestnikom za tak liczne przybycie na zawody oraz 
ekipie sędziowskiej za sprawne i szybkie przeprowadzenie 
zawodów. Pan Andrzej Grudziński – członek ZW LOK 
w Lublinie podziękował w imieniu ZW LOK za dyscyplinę 
i sportowe zachowanie podczas zawodów.
 Wszyscy zebrani na zakończenie zawodów 

postanowili spotkać się w roku 2008 na III edycji 
Gminnych Zawodów Sportowo – Obronnych jednostek OSP 
w Zwierzyńcu. Imprezę zakończono wspólnym ogniskiem, 
gdzie się przeniosła dalsza dyskusja na tematy związane 
z LOK.

Andrzej Grudziński

NOWINKI 
Z  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
im. WANDY CEBRYKOW  W  ZWIERZYŃCU
 Dzielić się z innymi tym co posiadamy nie każdy 
potrafi. Jak ważna jest ta umiejętność wiemy wszyscy, ale nie 
zawsze potrafimy dawać. Umiejętność tą posiadają Ci, którzy 
już od najmłodszych lat wyrobią w sobie tę potrzebę.
Już od wielu lat dzieci z naszego przedszkola biorą udział 
w akcjach charytatywnych są to: „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Góra 
grosza”. Włączając przedszkolaki do uczestnictwa w tych 
akcjach staramy się wpoić im potrzebę pomocy innym 
– potrzebującym.
Cel ten przyświecał nam też podczas przeprowadzania zbiórki 
darów dla dzieci z Rwandy. Akcja ta miała nazwę „Dzieci 
z przedszkola w Zwierzyńcu – dzieciom w Rwandzie”. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzieci dzieliły się 
tym co miały. Dzięki ogromnej pomocy rodziców naszych 
przedszkolaków , udało nam się zgromadzić wiele rzeczy 
( zabawki, kredki, bloki, farby, długopisy, ołówki, bibułę, 
materiały opatrunkowe i suche artykuły spożywcze). Do 
akcji zbiórki darów włączyły się również dzieci z klasy II 
b Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu oraz Zespół Tańca 
Ludowego „Zwierzyniacy”.
Wspólnie z panią Anną Korniku opracowałyśmy program 
koncertu, który był finałowym akcentem. Koncert odbył się 
15 kwietnia 2007 r. w Przedszkolu.
Na nasz koncert przybyły siostry :Danuta i Krystyna ze 
zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej, które przez wiele lat pracowały na Misjach 
w Rwandzie, a dziś pracują w Sekretariacie Misyjnym 
w Podkowie Leśnej.
Siostry przywiozły wiele ciekawych, wykonanych ręcznie 
przez ludność afrykańską przedmiotów (zabawki, pojemniki 
na wodę z tykwy, obrazy wykonane z bambusa i trzciny, 
rzeźby, tkaniny, instrumenty muzyczne oraz zdjęcia), dzięki 
temu wszyscy mieli okazję obejrzeć tek wiele ciekawych 
eksponatów.
Zaszczyciły nas również swoją obecnością : p. Maria Polak – 
dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczebrzeszynie  i 
p. Małgorzata Czop – dyrektor Przedszkola Samorządowego 

w Bodaczowie, którym pomysł bardzo się podobał 
i postanowiły kontynuować tę akcję w swoich przedszkolach.
Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Irena Szymczuk,  
powitała zebranych, następnie głos zabrała siostra Danuta 
Mazurkiewicz, która opowiedziała o swojej pracy w Afryce. 
Ciekawostką dla wszystkich była nauka kilku słów w języku 
którym posługują się mieszkańcy Rwandy oraz odmówienie 
modlitwy „Ojcze nasz” w tym języku.
Następnie przedszkolaki  rozpoczęły koncert hymnem naszego 
przedszkola, występy naszych małych artystów przeplatały 
się z tańcami  w wykonaniu zespołu „Zwierzyniacy”. 
Czas płynął w miłej i serdecznej atmosferze, występy były 
nagradzane gromkimi brawami licznie zgromadzonej 
publiczności.
 Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji 
: dzieciom, rodzicom oraz mieszkańcom Zwierzyńca za tak 
ogromną pomoc w zbiórce darów oraz liczne przybycie na 
koncert.
To właśnie takie akcje przypominają nam, jak wiele osób ma 
ogromne serce i potrafi dzielić się z innymi tym co posiadają.

mgr  Danuta Kulik

NA WĘDRÓWKĘ, NA WĘDRÓWKĘ…
 6 czerwca 2007r. w zwierzynieckim gimnazjum 
odbył się III Konkurs o Przyrodzie i Kulturze Regionu, 
w którym żyjemy zorganizowany przy pomocy Urzędu 
Miejskiego w Zwierzyńcu, Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, Nadleśnictwa Zwierzyniec i zamojskiego 
oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Instytucje te były równocześnie sponsorami nagród 
i upominków dla wszystkich uczestników konkursu i ich 
opiekunów.
 Przygotowaniem konkursu (po raz trzeci) zajęli się 
nauczyciele biologii – p. Joanna Ruda i p. Tomasz Urban, 
geografii – p. Joanna Drapała, wychowawca świetlicy 
szkolnej – p. Grażyna Padyasek i sztuki – p. Joanna Bekier, 
która przy pomocy członków koła plastycznego wykonała 
przepiękną dekorację.
W sprawnym przebiegu imprezy pomagali Karolina i Kuba 
- asystenci ubrani w stroje biłgorajskie.
 Zmagania uczestników bacznie obserwowała 
młodzież szkoły (podczas drugiej części) i zaproszeni goście: 
Burmistrz Zwierzyńca p. Jan Skiba, nadleśniczy p. Witold 
Zakościelny, przedstawiciele RPN – Dyrektor p. Zdzisław 
Strupieniuk i p. Małgorzata Tronkowska –pracownik OE-M 
oraz p. Marian Brankiewicz z Nadleśnictwa.
 Po wysłuchaniu słów Jana Pawła II, które 12 

czerwca 1999r. skierował do mieszkańców Zamojszczyzny: 
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie 
dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, 
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!...”, siedem 
drużyn:
1. Gimnazjum w Krasnobrodzie – Paulina Szewc, Łukasz 
Szewc, Aleksandra Buczak – opiekunowie drużyny p. Bożena 
Juszczak i p.Anna Gębka,
2. Gimnazjum w Michalowie – Justyna Hałasa, Anna 
Pomarańska, Paulina Bubiłek – opiekunowie p. Marta 
Misiarz  i p.Izabela Wyrostkiewicz,
3. Gimnazjum w Sułowie – Sylwia Wyłupek, Beata 
Pomarańska, Anna Pietrykowska – opiekun p. Marta 
Misiarz,
4. Gimnazjum w Szczebrzeszynie – Barbara Chwiejczak, 
Angelika Kofluk, Mateusz Pisarski – opiekun p. Elżbieta 
Złomańczuk,
5. Gimnazjum w Tereszpolu–Kukiełkach – Agnieszka Nowak, 
Patrycja Lewandowska, Iwona Kwiatkowska – opiekun p. 
Bożena Kurzyńska,
6. I drużyna gospodarzy – Aleksandra Maciusiak, Aneta 
Dziadosz, Anna Kwiecińska – opiekun p. Joanna Ruda,
7. II drużyna gospodarzy – Małgorzata Gołębiowska, 
Agnieszka Maciejewska, Agnieszka Maciusiak – opiekun 
p. Tomasz Urban, przystąpiło do rywalizacji, nad której 
przebiegiem czuwało jury w składzie: p. Bożena Juszczak, p. 
Marta Misiarz, p. Bożena Kurzyńska i p. Tomasz Urban.
 Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy, 
to rozwiązanie pisemnego testu i krzyżówki, a drugi 
– prezentacja przygotowanych przez drużyny tras wycieczek 
po swojej okolicy (praca plastyczna przygotowana wcześniej i 
przywieziona przez drużyny), odpowiedzenie na trzy pytania 
wybrane losowo przez poszczególne drużyny i rozpoznanie 
trzech gatunków roślin i zwierząt.
 Imprezę umiliły piosenki wykonane przez uczniów 
szkoły: Olę
i reprezentację klasy IC (piosenka-laureatka tegorocznego 
Konkursu
o Zwierzyńcu i Przyrodzie organizowanego dla klas 
pierwszych).
 Zwycięzcą konkursu została drużyna gimnazjum 
w Sułowie, drugie miejsce zajęła II drużyna gospodarzy, 
a trzecie drużyna gimnazjum
w Krasnobrodzie. Drużyny z Tereszpola Kukiełek, 
Szczebrzeszyna i I drużyna gospodarzy uplasowały się na 
miejscu czwartym z taką samą ilością punktów. Stawkę 
zamknęła drużyna z Michalowa.
 Zawodnicy przystąpili do rywalizacji dobrze 
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