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Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu 

Andrzej Budzyński

Występ przedszkolaków podczas akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. „Szybkie Trio” w czasie akcji PDPZ.

Pary małżeńskie obchodzące „złote gody”.

Dekoracja medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach.

Andrzej Sokołowski i Prezes NBP Sławomir Stanisław Skrzypek. Młodzieżowa Orkiestra Dęta na Święcie Chleba w Warszawie.

Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba

„Podnieś rękę Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę Miłą...”

Szanowni i Drodzy Mieszkańcy
Gminy Zwierzyniec

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem przeżywania radości wielkiej,
a światło nadziei, które przynosi nam Narodzenie Jezusa, niech da siłę na każdy 

dzień życia.
Każdej Rodzinie życzymy zdrowia, pokoju, wzajemnej miłości, 

Błogosławieństwa Bożego oraz Pomyślnego Roku 2008.



Uroczystości 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
 Złote Gody w mieście i gminie Zwierzyniec świę-
towało w dniu 06  grudnia 2007r. 4 pary małżeńskie, któ-
re stanęły na ślubnym kobiercu w 1957 roku. Jubileusz zor-
ganizowano w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
w Zwierzyńcu. Razem z Jubilatami świętowały ich rodziny.
Życzenia Szanownym Jubilatom przekazał Burmistrz Zwie-
rzyńca Jan Skiba. Dekoracji medalami przyznanymi przez 
Prezydenta RP dokonał Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba, 
Przewodniczący RM w Zwierzyńcu Andrzej Budzyński, Kierow-
nik USC Andrzej Grudziński. 
 W gronie Jubilatów znaleźli się: Marianna i Stani-
sław Droździelowie, Nina i Witold Hałasowie, Apolonia i Wa-
cław Tomczykowie ze Zwierzyńca. Janina i Roman Ryniowie 
z  Kosobud.
 Szanowni Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od 
Burmistrza Zwierzyńca, Kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go oraz wiązanki kwiatów. 
 Uroczystość uświetnił zespół działający przy Szko-
le Podstawowej w Zwierzyńcu „Zwierzyniacy” pod kierownic-
twem Pani Anny Korniluk.

Andrzej Grudziński

Remont w Szkole Podstawowej w Wywłoczce
 6 grudnia zakończył się remont w Szkole Podstawo-
wej w Wywłoczce. 
W ramach prac remontowych wykonano zewnętrzną izolację 
pionową, docieplenie ścian piwnic, oraz wykonano opaskę z 
kostki brukowej,  jak również dokonano zmiany podłóg w czte-
rech salach dydaktycznych. Podłogi zostały wykonane z bar-
dzo dobrej jakości Tarkettu, który spełnia normy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Dodatkowym walorem wymienionych po-
wierzchni podłogowych jest jego estetyczny wygląd. Podłogi są 
kolorowe, a co za tym idzie, klasy przytulne i wesołe. 
Kompleksowe prace remontowe dotyczyły także pomieszczeń 
kuchni i stołówki szkolnej.  Położono tam glazurę i terako-
tę oraz wykonano niezbędne prace hydrauliczne. Wykonanie 
tych prac przyczyniło się do podniesienia poziomu ogólnego 
stanu sanitarnego pionu żywienia. Ogólny koszt remontu to 
kwota 113 802,82 brutto w tym dofinansowanie z Ministerstwa 
Edukacji w ramach zwiększenia w 2007 roku części oświatowej 
subwencji ogólnej 0,6 % rezerwy z tytułu pomocy jednostkom 
samorządu terytorialnego w przypadkach losowych. 

Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Kawka

Znany nie tylko w kraju.
 Browar Zwierzyniec znajduje się w woj. Lubelskim 
położony jest w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
Atrakcyjne tereny rekreacyjne, widokowe i zabytkowe coraz 
bardziej przyciągają tu turystów krajowych i zagranicznych. Na 
szczególną uwagę zasługuje: kościółek położony na wyspie, ze-
spół pałacowy, muzeum RPN i browar. Dużą atrakcją może być 
zwiedzanie browaru.
 Bogata historia tego zakładu rozpoczęła się w roku 
1806. W roku 2006 minęło właśnie 200 lat istnienia zakładu. 
Do roku 1944 zakład był własnością rodziny Zamojskich. De-
kretem o Reformie Rolnej z dnia 6.IX.1944 r. Browar i jego te-
reny zostały przejęte na Skarb Państwa.
 Do roku 2000 zakład odnotowywał stały wzrost pro-
dukcji. Jakościowo dobry produkt zdobywał szybko rynki zby-
tu. W roku 1837 piwo „Porter” wysyłano aż do Wiednia, w 
1994 r. Piwo „Kryształ” zdobyło złoty medal w Nowym Yorku, 
w 1997 r. Piwo „Grill” zdobyło złoty medal w kraju, a w latach 
2000 – 2005 inne zwierzynieckie piwa otrzymały wyróżnie-
nia.
 Można powiedzieć, że Browar Zwierzyniec godnie 
reprezentuje swoje przedsiębiorstwo i przemysł piwowarski 
w Polsce. Do sukcesów przyczynili się m.in. Absolwenci Tech-
nikum Browarniczego w Tychach, a są to: Danuta Kwiecińska, 
Ryszard Wyrostkiewicz, Marian Lal, Józef Łygas, Bożena Ma-
zur, Maria Polska, Zofia Kmieć, Stanisław Głąb i Stanisław Pi-
wowar.
 Spadek wielkości produkcji jest powodem zmniejsze-
nia zbytu i sytuacji materialnej ludności. Browar w Zwierzyń-
cu wprawdzie nie dorównuje wielkością produkcji, lecz jest po-
ważnym konkurentem pod kątem jakości dla takich browarów 
jak: browary w Tychach, Żywcu i Okocimiu.
 Od roku 1969 decyzją Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Lublinie „Browar Zwierzyniec” został wpisany 
do rejestru zabytków. Jest to jeszcze jeden powód do odwie-
dzenia tego zakładu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
kierownictwem zakładu).

Jerzy Kwieciński
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SPROSTOWANIE
W  Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym Nr3 (92) 
2007 na stronie 7 poświęconej Jubileuszowi Towa-
rzystwa Miłośników Zwierzyńca została zmiesz-
czona fotografia, która nie jest dokładnie opisana. 
W I rzędzie brakuje nazwiska Pana Zdzisława Kotu-
ły, zaś w II rzędzie  zamiast Jan Tułak  powinno być  
Jan Czochra. 
W imieniu wydawcy za pomyłkę  przepraszamy. 

Nowy Rok bieży…
 Koniec jednego roku nazywanego już starym i po-
czątek nowego to czas refleksji, podsumowań no i oczywiście 
planów na przyszłość. Zacznijmy oczywiście od podsumowań. 
Początek roku Burmistrz osobiście miał fatalny bo wówczas 
panująca władza zaczęła czytać po swojemu prawo i zakwe-
stionowała wielu Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom termi-
nowość złożenia oświadczeń majątkowych. Pozytywne rozcię-
cie tego wrzoda nastąpiło 13 marca w wyniku orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego. Zgodnie z wszelkimi przewidywania-
mi w mijającym roku samorządy nie dostąpiły jeszcze do no-
wych środków unijnych – to dopiero przed nami. Dlatego też 
efekty inwestycyjne nie były takie jakbyśmy tego oczekiwali. 
 Zadowoleni możemy być z tego, że udało się po-
zyskać pieniążki z rezerwy Ministerstwa Edukacji co pozwoli-
ło na remonty szkół w Wywłoczce, Żurawnicy i w Zwierzyńcu. 
Środki z puli rządowej na likwidację szkód  popowodziowych 
pozwoliły na budowę dróg w Obroczy, Wywłoczce i Topólczy. 
Z własnych środków wykonaliśmy dużo ponad 100 przyłączy 
posesji do kanalizacji w obszarze Rudki i Rynku. Przypomnę, 
że mieliśmy tygodniowy  kryzys z wodą pitną nagłośniony na 
całą Polskę. Na gminę sypnęły się gromy i to najbardziej od 
tych, którzy udają, że nie wiedzą gdzie się podziewa ich zuży-
wana woda. Przykładowo zużycie ok. 100 m3 rocznie na ro-
dzinę a wywieziono w tym czasie jeden szambowóz o pojem-
ności ok. 4m3 (lub w wielu przypadkach „0”). Przynajmniej 
tak wynika z dokumentów Spółki Wodnej. Tak dalej być nie 
może bo takie wpadki z wodą to wielka porażka w gminie tu-
rystycznej.  Tak dalej być nie może z naszą oczyszczalnią ście-
ków, której fatalny stan powoduje to, że wywóz szamba kosz-
tuje drożej, że latem wokół rozciąga się fetor, a Przewodni-
czący Spółki Wodnej proponuje gminie żeby sobie wybudowa-
ła nową własną oczyszczalnię, a ta dotychczasowa posadowio-
na na gruncie gminy to będzie ranczo Browarów i  Pana Prze-
wodniczącego – On też reprezentuje Browary. 
Nieco lepiej wygląda sprawa odpadów stałych. Dotychczaso-
we popularyzowanie idei segregacji i zbiórki zwiększyło nieco 
liczbę umów na wywóz śmieci. Rozprowadziliśmy tanie i do-
bre nowe pojemniki ale do rozdysponowania mamy ich jesz-

cze ok. 250 sztuk (niestety nie sprzedajemy ich na wymianę 
tam gdzie już są). Niestety w dalszym ciągu zbyt często sły-
szymy głosy tzw. opornych, że ich ten problem nie dotyczy. W 
naszym miłym społeczeństwie, które funkcjonuje już lat kilka 
w UE, których wielu przedstawicieli chwali porządek w starych 
krajach tej unii, wymusza się poprzez zaniechanie na Burmi-
strzu, żeby był żandarmem wymierzającym kary. Do tych pór 
tego unikałem, ale mnie też za to i owo rozliczają zgodnie z 
tym samym prawem. 
 Rok mijający to jak zawsze u nas szereg wydarzeń 
kulturalnych. Coraz piękniejsze Przeglądy Młodzieżowych Or-
kiestr Dętych , VIII Letnia Akademia Filmowa wypadła naj-
okazalej z dotychczasowych – w odnowionym kinie. Był ob-
chodzony jubileusz 10-lecia współpracy z młodzieżą niemiec-
ką (szkoła z Ilshofen w Gminie Braunsbach). Od II-go półro-
cza naszym domem kultury zawiaduje nowy człowiek – Pan 
Marek Zygmunt z Zamościa. 
Po Nowym Roku będzie kilka innych zmian kadrowych w sa-
morządzie. Rozpisany będzie konkurs na stanowisko Kierowni-
ka Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z 
przejściem na emeryturę Pani Doroty Hatalskiej oraz  na stano-
wisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z 
rozszerzeniem zakresu zadań zakładu. Planowane jest przejście 
Pani Haliny Studnickiej z dotychczasowego stanowiska Sekreta-
rza Urzędu na stanowisko Zastępcy Burmistrza a na stanowisko 
Sekretarza powołanie Pani Edyty Wolanin – pracownika Urzędu 
Miejskiego.  Te decyzje zapadną na sesji Rady Miejskiej 20 grud-
nia br. Na tejże sesji planowane jest uchwalenie budżetu gmi-
ny na 2008 r. Może to być pierwszy budżet znacząco zasilony 
środkami Unii Europejskiej. Chcemy przede wszystkim budować 
kanalizację sanitarną w Zwierzyńcu (tu w zasadzie zakończyć) 
i miejscowościach Obrocz i Bagno oraz modernizować oczysz-
czalnię ścieków. Duże nadzieje wiążemy z planami odtworzenie 
tzw. „Zwierzyńczyka” – historycznego obszaru za technikum i 
wokół obiektów zabytkowych; ogromne oczekiwania związane 
są ze zmianą nawierzchni ulic w Zwierzyńcu i nie tylko.
 Bardziej szczegółowo o planach będziemy Szanow-
nych Mieszkańców informować w kolejnych numerach Wiado-
mości Zwierzynieckich. 
 Okres świąteczno-noworoczny to czas nowej nadziei, 
dobrej nowiny. Życzę wszystkim mieszkańcom wiele radości, 
spokoju i właśnie tej budującej dobrej nadziei na czas przyszły.

Burmistrz Zwierzyńca
Jan Skiba

PS. W dniach 5, 6 stycznia 2008 r. będziemy przeżywać wielkie 
granie i śpiewanie kolęd z udziałem Orkiestry Górniczej z za-
przyjaźnionego Gogolina. 
Serdecznie zapraszamy.

Wydawca: Burmistrz Miasta Zwierzyniec, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel. 084 687 20 11
Redaguje: Marek Zygmunt. Skład i druk: Drukarnia Zamdruk - Zamość, ul Kościuszki 2A
Materiały do „WZ” są przyjmowane do 15. każdego miesiąca w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.



CO DALEJ ZE SZKOŁAMI FILIALNYMI?
 Przy konstruowaniu budżetu każdego roku jest ten 
sam problem. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy, jakie inwe-
stycje zrealizować, gdzie zaoszczędzić. I tutaj pojawia się pyta-
nie, czy stać nas, jako samorząd, na prowadzenie szkoły, gdzie 
w klasie jest jeden uczeń. Gdy zaczynają się rozmowy na ten 
temat, to wszyscy używają argumentów, że to dla dobra dzie-
ci. Ale czy na pewno. Niech ktoś wskaże przesłanki za tym, że 
nauczanie w klasach łączonych jest lepsze niż w rozłącznych. 
Dziecko korzysta z 50% czasu z każdej lekcji, ponieważ Pani 
musi zrealizować materiał jednocześnie w jednej i drugiej kla-
sie. Następna sprawa nie mniej ważna to współżycie w grupie. 
Trudno aby jedno dziecko w klasie mogło uczestniczyć w peł-
ni w życiu grupy rówieśniczej. A co w sytuacji gdy dziecko jest 
chore, to wtedy klasa nie funkcjonuje. 
 Wiem, że największy problem i obawy ze strony ro-
dziców to dojazdy. Jeżeli jednak to dobrze zorganizowane do-
wożenie do szkoły macierzystej z zapewnioną opieką (tak jak 
w Sochach) nie powinno to stanowić problemu. Dziecko rozpo-
czynające naukę w jednej grupie nie musi przeżywać problemu 
adaptacyjnego po 3 latach nauki. Mając na uwadze proces edu-
kacyjny to warunki do nauki, z bazą dydaktyczną w Zwierzyń-
cu są najlepsze. Na podstawie prowadzonego nadzoru sanitar-
nego nad przestrzeganiem przepisów określających wymaga-
nia higieniczne i zdrowotne placówek oświatowych Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu stwierdził, że Szko-
ły Filialne w obecnym stanie nie spełniają w całości podstawo-
wych wymogów prawa budowlanego. Chodzi tutaj o wentylacje 
grawitacyjną. Większy jednak jest problem w Obroczy, ponie-
waż sale lekcyjne nie spełniają wymagań w zakresie wysoko-
ści pomieszczeń. W piśmie skierowanym do Burmistrza Zwie-
rzyńca Państwowy Inspektor Sanitarny, zalecił podjąć działania 
zmierzające do dostosowania obiektów oświatowych do wyma-
gań określonych w aktualnych przepisach prawa budowlanego. 
Tylko nie wiadomo jak to wykonać. Nie da się przecież podwyż-
szyć stropu. Ktoś może zadać pytanie, a czy wcześniej mogły 
być takie sale o takiej wysokości. Z pewnością tak, ale obecne 
przepisy prawa budowlanego nie pozwalają na to. Doceniając 
zaangażowanie i wkład rodziców powstał  ”Klub Przedszkola-
ka”. Bardzo dobrze, że kilkuosobowa grupa maluchów ma za-
pewnioną opiekę i zajęcia kilkugodzinne. W ten sposób mo-
gą przebywać w grupie rówieśniczej. Poprzez zabawę na pew-
no rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie. Samorząd bę-
dzie popierał takie inicjatywy. Jeżeli jednak zastanawiamy się 
nad celowością prowadzenia szkół filialnych, to na pewno jest 
to sprawa co najmniej dyskusyjna. Ostatecznie sprawa, którą 
należy poruszyć, to finanse. Coraz więcej się mówi i pisze o 
„bonie edukacyjnym”. Nie wiadomo dokładnie kiedy zostanie 

wprowadzony ale na pewno będzie korzystny dla tych szkół, w 
których klasy są 26 osobowe. Z pewnością szkoły z klasami kil-
ku, czy kilkunastoosobowymi będą miały problem z finansami. 
Trzeba będzie do nich dokładać więcej niż obecnie. Oświata po-
winna i jest priorytetem w polityce władz samorządowych. Re-
montowane są obiekty oświatowe, doposażane szkoły, bardzo 
dobra kadra pedagogiczna; w większości ze stopniem nauczy-
ciela dyplomowanego. To wszystko decyduje o wysokim pozio-
mie nauczania. A takie warunki zapewniają pełne szkoły. 
 W miesiącu styczniu przedstawiony problem będzie-
my dyskutować z rodzicami w trzech wioskach i radnymi Rady 
Miejskiej. 

Sekretarz Gminy
Halina Studnicka

Wigilia
 Wigilia to doba przed Świętem Bożego Narodzenia. 
Zasiadano do stołu, gdy się gwiazdy pokazały, poszcząc cały 
dzień; potrawy były obrzędowe: należała do nich kutia z ziar-
nami zboża, makiem i miodem, ryby i kluski. Siedem dań by-
ło na Wigilii chłopskiej, dziesięć na szlacheckiej i jedenaście na 
pańskiej. Z każdego dania należało choć  skosztować, żeby w 
ciągu roku nie pozbawić sie równej liczby przyjemności. Jada-
no na sianie pod obrusem, a snopy zboża stały po kątach izby. 
Z nich też kręcono powrósła na drzewa owocowe dla obfitości 
zbioru.
 Dziś mamy obfitość potraw, ale przede wszystkim 
jest postny czerwony barszcz podawany z uszkami, grzybami 
albo pasztecikami, który na stałe wpisał się w rodzimą trady-
cję wigilijną. Jednak na wschodzie i południu Polski to nie zupa 
jest najważniejszym daniem, ale kutia. W wielu domach poda-
je się zupę grzybową albo migdałową. Każda rodzina ma swo-
je niepowtarzalne menu na ten wyjątkowy wieczór i na Świę-
ta Bożego Narodzenia. Ważne aby na wigilijnym stole znala-
zła się nieparzysta liczba dań, a każdy z uczestników powinien 
spróbować każdej z nich.
 Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia i nowego 2008 roku wszystkim mieszkańcom 
Gminy Zwierzyniec wszelkiej pomyślności oraz zdro-
wia życzą pracownicy Zwierzynieckiego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji.

Dyrektor ZOKiR
Marek Zygmunt

Z życia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu
 Dnia 30.11.2007 r. uczestnicy WTZ pod opieką mu-
zykoterapeuty p. Mariusza Czochry wzięli udział w V Przeglą-
dzie Pieśni Religijnej Komarów 2007 r. pod honorowym patro-
natem biskupa Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej ks. dr Wacła-

do Klubu należy ponad 700 nauczycieli propagujących wiedzę 
ekonomiczną wśród młodzieży. Klub to jedna z inicjatyw edu-
kacyjnych Narodowego Banku Polskiego. IMPULS daje nauczy-
cielom i uczniom możliwość uczestniczenia w licznych ogólno-
polskich programach oraz konkursach edukacyjnych z zakre-
su ekonomii, finansów. Nauczyciele oraz przedstawiciele NBP 
uważają, że dzięki wspólnym działaniom można lepiej przygo-
tować młodych ludzi do świadomego, aktywnego wchodzenia 
w życie gospodarcze, podejmowania decyzji życiowych, gospo-
darczych i przewidywania ich skutków.
Klub poprzez swoje działania kształtuje postawy przedsiębior-
cze wśród uczniów. W ciągu roku szkolnego realizowanych jest 
około 20 ogólnopolskich projektów edukacyjnych. 
Gala IMPULS staje się ważnym wydarzeniem w środowisku na-
uczycieli i uczniów. W tym roku, zostały wręczone dyplomy i 
nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 
Nauczyciel Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. 
Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu Andrzej Sokołowski otrzymał 
Dyplom „Najlepszy nauczyciel przedsiębiorczości 2007 r. w wo-
jewództwie lubelskim”

Agnieszka Balicka

Jedenaste spotkanie
 W dniach 19 - 27.09.2007 roku czterdziestocztero-
osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Zwierzyńca wraz z pię-
cioma opiekunami /Teresa Dziwota – kierownik grupy, Te-
resa Łuszczak, Magdalena Molawka, Adam Bartnik, Andrzej 
Osmulski/ spotkała się ze swoimi rówieśnikami w Ilshofen w 
Niemczech. Strona niemiecka przygotowała bardzo atrakcyj-
ny, urozmaicony i interesujący program.
 Po dwudniowej podróży z noclegiem w Lewinie 
Kłodzkim, dotarliśmy do Ilshofen. Mieszkańcy przywitali nas 
bardzo serdecznie. Nie mieliśmy problemów z odnalezieniem 
swoich rodzin, gdyż dzieci niemieckie trzymały kartki z naszy-
mi imionami i nazwiskami.
 W piątek przed południem byliśmy gośćmi Burmi-
strza Braunsbach. Zwiedziliśmy 185 metrowy wiadukt /dru-
gi co do wysokości w Europie/ wybudowany 30 lat temu. Po-
dziwialiśmy nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane 
przy budowie i użytkowaniu tego obiektu. Po południu spotka-
liśmy się w szkole na dyskotece, a wieczorem odbyliśmy 8 kilo-
metrowy rajd lasami i ulicami Ilshofen.
 Sobotę spędziliśmy na wycieczce zwiedzając i wędru-
jąc po górach Wental, podziwiając przyrodę i widoki.
 Całą niedzielę spędziliśmy wspólnie z rodzinami. 
Przebywaliśmy w Schwabischhall – pływając na basenie, krę-
cąc się na karuzelach w wesołym miasteczku, oglądając wysta-
wę obrazów Munka.
 W poniedziałek znowu niespodzianka. Pojechali-

śmy koleją niemiecką do Stuttgartu aby zobaczyć ZOO, w któ-
rym zwierzęta z całego świata mają warunki do życia, zbliżone 
do naturalnych. Po południu każdy z nas zakupił prezenty dla 
swoich rodzin w Polsce.
 Ostatni dzień przebywaliśmy w szkole. Dzieci i mło-
dzież rozgrywały mecze w drużynach mieszanych polsko-nie-
mieckich, w siatkówce, piłce ręcznej i piłce nożnej. Na stadionie 
biegaliśmy w sztafecie. Wieczorem odbył się pożegnalny grill.
 W środę rano trudno było nam się rozstać. Wszyscy 
byliśmy serdecznie przyjmowani przez każdą rodzinę, za co 
jesteśmy bardzo wdzięczni. W naszą wizytę zaangażowanych 
było wiele osób – rodziny, nauczyciele, rada rodów, władze 
szkolne i samorządowe.
 Program tegorocznego pobytu przyczynił się do jesz-
cze bardziej zacieśnienia bezpośrednich i osobistych kontaktów 
pomiędzy dziećmi i młodzieżą a nawet całymi rodzinami. Część 
grupy ze Zwierzyńca przyjechała do Ilshofen po raz kolejny -  
jedna osoba po raz 5, 3 osoby po raz 4, 8 osób po raz 3.
 Spotkania rówieśników ze Zwierzyńca i Ilshofen od-
bywają się dzięki wsparciu i pomocy kilku organizacji i insty-
tucji – Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Rada Rodziców przy Szko-
le Podstawowej. Jednak szczególną rolę odgrywa Organizacja 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, któ-
ra finansuje tą współpracę. Jest to organizacja pozarządowa 
powołana w 1991 roku. Jej działalność opiera się na partner-
skiej i równoprawnej współpracy oraz wspierana jest fundusza-
mi rządów Polski i Niemiec. Z każdego spotkania Dyrekcja SP 
w Zwierzyńcu składa szczegółowe sprawozdanie i rozliczenie fi-
nansowe z otrzymanej dotacji.
 Mamy nadzieję, że wymiana będzie jeszcze bardziej 
się rozwijała i stanie się ważnym elementem w wychowaniu i 
edukacji dzieci i młodzieży obydwu miejscowości i narodów.

Jan Andrzej Osmulski

Przyszedł Mikołaj
 Po raz kolejny do grzecznych dzieci w Szkole Pod-
stawowej w Wywłoczce przyszedł Święty Mikołaj. dzieci przy-
gotowały pod czujnym okiem pani Ewy Bednarz prezent Mi-
kołajowi w postaci  montażu słowno – muzycznego pt. ,, Dla 
Ciebie Święty Mikołaju”. Wzruszony Mikołaj rozdał wszystkim 
dzieciom i pracownikom szkoły słodkie prezenty.  Po spotkaniu 
ogólnym Mikołaj został zaproszony do najmłodszych dzieci w 
Klubie Przedszkolaka. spotkał się tam z dziećmi i ich rodzica-
mi. wiersze i piosenki przygotowane przez dzieci i panią Wie-
sławę Panas dla Mikołaja bardzo wszystkim się podobały. Nie-
spodzianką dla dzieci były piękne prezenty, które podarował 
im Mikołaj. Zapraszamy Cię Święty Mikołaju za rok. 
Ewa Bednarz nauczyciel SP w Wywłoczce
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wa Depo. Organizatorami przeglądu był Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej 
oraz Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Komarowie 
- Osadzie. Pięcioosobowy zespół z naszego warsztatu: Robert 
Bojarski – saksofon, Mariusz Godzisz – gitara, Justyna Typek, 
Łukasz Wolanin i Sebastian Harkot – śpiew, keybord - instruk-
tor terapii,  wykonał  trzy piosenki: „Nie boję się”, „Jesteś ra-
dością mojego życia”, „Przyjaźń”. Na przeglądzie nie było wy-
granych, ani przegranych. Za występ wszyscy otrzymali atrak-
cyjne nagrody.
Obecnie zespół przygotowuje się do udziału w przeglądzie ko-
lęd i pastorałek.
 Jak co roku w okresie przedświątecznym Warsz-
tat Terapii Zajęciowej przygotowuje kartki świąteczne i stro-
iki bożonarodzeniowe. Prace wykonywane są przez uczestni-
ków m.in. z wcześniej zebranych materiałów przyrodniczych tj. 
szyszki, siano, gałązki świerkowe i sosnowe. Krążki drewnia-
ne, na których mocowane są poszczególne elementy otrzyma-
liśmy od Nadleśnictwa Zwierzyniec. Za wsparcie i zrozumienie 
serdecznie dziękujemy.
 Kiermasz wykonanych prac odbędzie się 16.12.2007 
r. przy Kościele Parafialnym p.w. N.M.P. Królowej Polskiej 
w Zwierzyńcu, na który serdecznie zapraszamy. Dochód ze 
sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup materiałów do te-
rapii.
 Dnia 07.12.2007 r. Warsztat odwiedzili dziennika-
rze z TVP Lublin. Celem wizyty była relacja z przygotowań do 
corocznego kiermaszu stroików bożonarodzeniowych. Transmi-
sję można było zobaczyć w wieczornej Panoramie Lubelskiej.
Aleksandra Wnuk

Środowiskowy Dom Samopomocy
 Środowiskowy Dom Samopomocy im. Ofiar Pacyfi-
kacji mieści się na bazie byłej Szkoły Podstawowej w Sochach. 
Jest placówką pobytu dziennego czynną  od poniedziałku do 
piątku.
 W pierwszym półroczu 2007 r. został przeprowadzo-
ny generalny remont z przeznaczeniem na pracownie ŚDS-u. 
Dom posiada 25 miejsc statutowych. Uczestnicy naszego Domu 
pochodzą z gminy Zwierzyniec jak również z gminy sąsiadują-
cej Tereszpol.
 Nadrzędnym celem działalności Domu jest podno-
szenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego oso-
bom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków 
z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywa-
niu i rozwijaniu umiejętności do samodzielnego życia. Oparcie 
to w szczególności dotyczy partnerskiej rady i pomocy w spra-
wach związanych ze współżyciem społecznym, załatwianiem 
spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, ak-
tywnym spędzeniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy 

poprzez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymywa-
niem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.
Środowiskowy Dom Samopomocy posiada w swojej dyspozy-
cji pracownie takie jak: plastyczną, krawiecko-dziewiarską, 
stolarką, gospodarstwa domowego, która w okresie wiosen-
no-jesiennym połączona jest z pracownią ogrodniczą. Posia-
damy także gabinet rehabilitacyjny oraz gabinet pielęgniarki. 
Uczestnicy naszego Domu mogą skorzystać z pomocy pracow-
nika socjalnego, psychologa oraz lekarza psychiatry.
 Bierzemy także udział w spotkaniach integracyjnych 
z Domami nam sąsiadującymi ( Krasnobród, Zamość, Tarno-
gród) jak również sami organizujemy spotkania, uroczystości 
tj: kulig, śniadanie wielkanocne,ognisko w lesie, grillowanie w 
ogrodzie.

Marta Piasecka

Browar Zwierzyniec w latach 1939 - 44
 Okres okupacji niemieckiej był okresem trudnym 
dla wielu Polaków. Działania wojenne na terenie Polski zosta-
ły rozpoczęte 1 września 1939r. W rejonie Zwierzyńca przy-
gotowania do odparcia wroga trwały w dniach od 17 – 19 IX 
1939r. W tym czasie w najbliższej okolicy rozegrały się nastę-
pujące wydarzenia:
 - 17 IX 1939r. gromadzi swoje siły Warszawska Bry-
gada Pancerno – Motorowa płk. Stanisława      
  Roweckiego
 - 18 IX 1939r. walczy tutaj Dywizja Piechoty płk. 
Władysława Powierza
 - 19 IX 1939r. walczy grupa „Sandomierz” płk. M. 
Sikorskiego
Pomimo zawziętego oporu Polaków, nieprzyjaciel posiadający 
lepszy sprzęt wojenny, rozpoczął okupację kraju. Podczas niej 
w Zwierzyńcu stacjonowały oddziały wojska i policji niemiec-
kiej. Rozpoczęły się represje ze strony okupanta. 21 VI 1940r. 
zostaje aresztowany plenipotent Ordynacji Zamojskiej Stani-
sław Dębczyński.  Nadzór nad Ordynacją i browarem sprawo-
wał wtedy Gustaw Świta, a zarządcą gospodarczym Ordynacji 
został Niemiec o nazwisku Bunsch.
 Od pierwszych dni mieszkańcy, w tym także pracow-
nicy browaru podjęli walkę z okupantem. W Zwierzyńcu w fa-
bryce mebli, browarze i tartaku został zorganizowany pluton 
dywersji bojowej pod dowództwem Michała Wysockiego „Wi-
ta”. Drużyną browarną dowodził Daniłowicz. W jej skład we-
szli: 
Z. Dzioch, B. Grudewicz, A. Dobrowolski, K. Zienkiewicz, H. Wy-
socki, W. Wróblewski, M. Kwiatkowski „Wojtek”, Z. Czarniecki 
„Kaktus”, J. Czernicki i inni.
Jan Zienkiewicz ( kierownik browaru, piwowar, zatrudniony od 
1925 – 45r. ) z zachowaniem dużej ostrożności współpracu-
je z konspiracją. Współpraca ta polegała na udzielaniu wspar-

cia partyzantom. Magazyny browaru dostarczały ocieplanej 
odzieży, dokonywano zbiórki pieniężnej dla podziemia. Czyn-
ny udział w konspiracji mimo wieku brały dzieci Zienkiewicza: 
córka Irena i syn Krystyn. 16 XI 1940r. Jan Zienkiewicz zostaje 
aresztowany przez Niemców i wywieziony do więzienia w Biłgo-
raju. Powodem był 13 – letni syn Krystyn, u którego znalezio-
no karabin, szablę, telefon polowy – przedmioty te wcześniej 
zginęły Niemcom.
 W czasie okupacji browar produkował piwo głównie 
na potrzeby wojska niemieckiego, tylko niewielkie ilości sprze-
dawano innym za specjalnym zezwoleniem. To zdecydowało, że 
kierownik browaru został zwolniony z aresztu.
 Pomimo dużego ryzyka Jan Zienkiewicz utrzymywał 
ścisłe kontakty z inspektorem mjr Edwardem Markiewiczem ps. 
„Kalina” i Adamem Dobrowolskim ps. „Sulima”. Pomagał tak-
że rozprowadzać tajną pocztę, zezwalając na przewóz jej do Za-
mościa między beczkami z piwem. Zadanie to wykonywali naj-
częściej Józef i Stefan Jasina. W roku 1942 wprowadzono pro-
dukcję wód gazowanych, dzięki temu powstają nowe miejsca 
pracy. Dzienny obciąg piwa wynosił 30 – 100 hl. Piwo przewo-
żono transportem konnym. Odbiorcami piwa był: Krasnystaw, 
Żółkiewka, Zamość, Biłgoraj, Turobin. Kontakty z odbiorcami 
pozwoliły na rozszerzenie informacji zawartych w tajnej po-
czcie. Dużą rolę w rozprowadzaniu tajnej poczty miała Maria 
Krasulanka ps. „Kim”.
Aktywność okupanta stale wzrastała. W Zwierzyńcu powstaje 
obóz przejściowy dla aresztowanych. Jak podaje Z. Klukowski w 
„Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny”:
 - 9 V 1942r. aresztowano M. Rybickiego ( późniejsze-
go pracownika browaru )
 - 1 IV 1943r. aresztowano J. Skuratowicza ( pracow-
nik browaru )
 - 5 IV 1943r. aresztowano J. Rzeszutkę i M. Krasulan-
kę ( późniejszych pracowników browaru )
Liczne akcje partyzanckie Armii Krajowej: Tadeusza Kuncewi-
cza ps. „Podkowa”, Adama Piotrowskiego ps. „Dolina” i Micha-
ła Wysockiego ps. „Wit” na terenie Zwierzyńca przyspieszyły 
znacznie wyzwolenie terenu z okupacji niemieckiej.
Wyzwolenie Zwierzyńca nastąpiło 26 VII 1944r. przez oddzia-
ły Armii Radzieckiej. Straty wojenne poniesione przez Browar 
to kwota 145000 zł.
 Browar w Zwierzyńcu jako pierwszy w kraju po wy-
zwoleniu wznowił produkcję już 31 VII 1944r. Jan Zienkiewicz 
pracuje tu do 1 II 1945r. następnie zmienia zakład przechodząc 
do browaru w Ciechomicach, a od 1948r. pracuje w browarze w 
Połczynie Zdroju na stanowisku dyrektora technicznego. 
W wyniku wojny straty poniosła również moja rodzina:
 - 1939r. ginie mój ojciec Czesław Kwieciński z Lublina 
rodem z Biłgoraja
 - 1942r. mój kuzyn Michał Mazurkiewicz z Zamościa, 

lotnik stracił życie w bitwie o Anglię
 - 1944r. przebywa w Majdanku do wyzwolenia Ro-
man Kwieciński z Biłgoraja
 - 1944r. ginie torturowany przez Niemców Tadeusz 
Ludwik z Biłgoraja
Pomimo poniesionych strat kraj nasz prowadzi politykę spoko-
ju. Nasza młodzież utrzymuje kontakty z młodzieżą z innych 
krajów. Szkolimy też specjalistów dla Unii Europejskiej.
 Moje wspomnienia kończę słowami Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego - „Wybaczamy”.
Oby nigdy więcej przelanych łez narodu.
Artykuł ten poświęcam tym, którzy walczyli o niepodległą Pol-
skę.

Jerzy Kwieciński

Nagroda za rozwijanie postawy przedsiębiorczej
 Jak być konkurencyjnym na rynku? Jak założyć wła-
sną firmę, która przyniesie pożądane dochody? Jak skutecznie 
prowadzić własną działalność gospodarczą?
 W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. 
Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu młodzież systematycznie roz-
wija i pogłębia swoją wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów. 
Poznaje warunki prowadzenia małego przedsiębiorstwa i spo-
soby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospo-
darczą, planuje rozwój kariery zawodowej. 
Uczniowie wykazują aktywną i twórczą postawę  przedsiębior-
czą. Angażują się w akcje wymagające przygotowania prac kon-
kursowych o różnym stopniu trudności. Młodzież chętnie reali-
zuje różne projekty w ramach Szkolnych Klubów Przedsiębior-
czości (SKP) działających pod opieką Narodowego Banku Pol-
skiego i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Zrealizo-
wane zadania rozszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności. W 
ubiegłym roku praca uczniów Zespołu Szkół Drzewnych i Ochro-
ny Środowiska „Plakat SKP” (promujący Szkolne Kluby Przed-
siębiorczości) zdobyła wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. 
Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim jest prowadzona 
poprzez portal www.nbportal.pl. Funkcję opiekuna SKP pełni 
Andrzej Sokołowski – nauczyciel przedsiębiorczości (członek 
Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS).
Obecnie uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie 
„Banki w akcji”. Dwa szkolne zespoły awansowały do drugiej 
tury rozgrywek. Konkurs prowadzony jest przez Fundację Mło-
dzieżowej Przedsiębiorczości www.junior.org.pl. 
 9 listopada 2007r. w Sali Koncertowej Polskiego Ra-
dia w Warszawie podczas Gali IMPULS zostali nagrodzeni naj-
lepsi nauczyciele przedsiębiorczości, zespoły uczniowskie i szko-
ły działające w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS w 
całej Polsce. Gala podsumowuje roczne działania Klubu.
Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem nauczycieli i młodzieży. Obecnie 
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