
 Smakołyki serwowane  dzieciom podczas festynu z okazji Dnia Dziecka

Matematyczne orły

Otwarcie sali sportowej ZSDiOŚNowy obiekt sportowy w Zwierzyńcu przy ZSDiOŚ

Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Zwierzyńcu

Konkurs  o Przyrodzie i Kulturze Regionu w Gimnazjum w Zwierzyńcu

Przykład działalności zwierzynieckich wandali.
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Zwycięzcy zawodów sportowych ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu

Złożenie kwiatów pod pomnikiem podczas dorocznego spotkania 9 pułku piechoty

Koncert poezji śpiewanej z okazji Święta Konstytucji

Kompania Reprezentacyjna podczas zjazdu  Żołnierzy AK

 Poczty sztandarowe w czasie zjazdu 9 pp AK

Poczty sztandarowe podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

 Zabawy podczas Dnia Dziecka w Topólczy

 Koncert Mieczysława Szcześniaka na podsumowanie pleneru rzeźbiarskiego w Topólczy.

 Przedstawienie z okazji Dnia Dziecka w Topólczy



IMPREZY KULTURALNE LATO 2008
Dyrektor Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zaprasza na 
następujące imprezy kulturalne które odbędą się podczas zbliżającego 
się lata:
28 - 29.06 - Dni Zwierzyńca
20.07. - Roztocze Country
8 - 17.08. Letnia Akademia Filmowa
31.08. - Festyn rodzinny na zakończenie lata

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
Kilka zdań o troskach i radościach u progu sezonu turystycznego.

 Najpierw o niektórych troskach, bo tych niestety jest dużo 
i mocno doskwierają. Przepowiadane przez polityków, dziennikarzy i 
inne osoby pieniądze tzw. unijne długo jeszcze nie nadejdą i niestety 
może być ich niewiele. Powszechna wieść niesie, że połowa środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego  ma zostać w  Lublinie, bo to 
stolica województwa i ma ogromne problemy m.in. budowany prawie 30 
lat teatr, teraz jeszcze  nowy temat lotnisko. My ubiegajmy się wnioski 
już złożono o pieniądze na przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z 
budową nowych kanalizacji, oraz przebudowę ulic Armii Krajowej i 
Monopolowej. W sprawie odzyskania oczyszczalni ze Spółki Wodnej toczą 
się dalej gierki prawne. Na szczęście teraz nie smrodzi, bo nie mamy 
tam ścieków z Browaru (dlaczego o tym artykuł Pana starosty ) i ścieków 
dowożonych. Tylko po co ona nam taka ?
Inny problem jak gdyby społecznie mniej dostrzegalny to wandalizm 
naszych zwierzynieckich „niedorobów”, których jest garstka ale 
działają jak szczury nocą i przy braku policji czynią znaczne szkody w 
mieniu publicznym i prywatnym. Nasz posterunek policji jest obecnie 
zdekompletowany, ale nawet jak to się zmieni to bez społecznej pomocy 
z tym rakiem niełatwo wygrać. Przykro mi używać takich określeń ale 
inaczej to trudno nazwać. Ci młodzi ludzie zostali opuszczeni  przez 
rodziców krewnych i może cały świat i chcą  przypomnieć o sobie w taki 
sposób na jaki ich stać. 
Biblijne plagi miały swój kres to i ta nasza też przejdzie do niechlubnej historii. 
Co może nas napawać radością  czy optymizmem  to aktywność ludzi. 
W samym Zwierzyńcu przez to zmienia się wizerunek ul. Zamojskiej 
i częściowo Biłgorajskiej. Ta zmiana na pewno będzie zachęcać do 
wstąpienia do nas nawet tych co są w drodze i nie planowali zatrzymania 
się. Z każdym rokiem zmienia się na korzyść wygląd naszych wsi. Bardzo 
miłe wyróżniki to Sochy, Turzyniec, Kosobudy. Coraz częściej słychać 
ochy i achy od przyjezdnych z zachodniej części kraju. Nasz wygląd w 
połączeniu z darem natury w sumie daje efekt w rozwoju turystyki. 
Kończąc życzę mieszkańcom i turystom bezpiecznego i miłego 
przeżywania uroków lata.

Z wyrazami szacunku  
Jan Skiba 

STAROSTA W SPRAWIE BROWARU
 Sprawą niezwykle ważną dla Zwierzyńca jest byt (chciałoby 
się powiedzieć rozwój) Browaru w Zwierzyńcu. Dla „Wiadomości 
Zwierzynieckich” Starosta Zamojski informuje, iż na wydzierżawienie 
nieruchomości Skarbu Państwa na okres dłuższy niż 3 lata wymagana 
jest zgoda Wojewody. Zarząd „Perły” nie zgodził się na przyjęcie 
zaproponowanego przez Wojewodę 5 letniego okresu dzierżawy, 
wnioskują o 25 lat. Ten okres został zawarty w przekazanym ostatnio 
Zarządowi „Perły” projekcie umowy dzierżawy. Na dzień dzisiejszy 

umowa nie została jeszcze podpisana.
 My jako Gmina nie mamy wpływu na bieg sprawy. Trzymamy 
kciuki za pozytywne rozwiązanie dla wszystkich stron,  w tym także 
pracowników Browaru w Zwierzyńcu. 

Edyta Wolanin

DLACZEGO SZEŚCIOLATKI MAJĄ IŚĆ DO SZKOŁY ?
 Sześciolatki są obecnie objęte prawnym obowiązkiem 
nauki w „ zerówkach”,  które będą funkcjonowały do końca roku 
szkolnego 2008 / 2009. Co będzie się działo w przedszkolach i w 
zerówkach ? Czeka nas reforma programowa, a rok 2008 / 2009 
ogłoszony jako „rok przedszkolaka”. Obecnie edukacja  sześciolatków 
jest finansowana jako zadanie własne gminy, tak jak przedszkole. 
Po objęciu obowiązkiem szkolnym edukacja sześciolatków w szkole 
podstawowej będzie finansowana z subwencji oświatowej. Rok 2009 jest 
najbardziej korzystny na zmiany,  ponieważ liczba dzieci w wieku 6 lat 
jest najmniejsza. Środki, które były przeznaczone na „0” będzie można 
wykorzystać na przedszkola dla młodszych dzieci w wieku 3 – 5 lat. W 
związku ze zmianami cywilizacyjnymi dzieci sześcioletnie są w większości  
intelektualnie dojrzałe do nauki i mogłyby kontynuować naukę,  a nie w 
I klasie powtarzać to, czego nauczyły się w „ 0”. 
Jak to będzie przebiegało?

- Dzieci, które kończą 6 lat w roku  2008 w roku szkolnym 2008/ 
2009 znajdą się zgodnie z prawem w zerówkach. 
- Na wiosnę 2009 zacznie obowiązywać przeprowadzona przez 
psychologa przedszkolna procedura opiniowania dojrzałości 
szkolnej dziecka, nazywana „diagnozą przedszkolną” 
poprzedzająca pójście do szkoły. 
- Na podstawie tej diagnozy rodzice będą mieli prawo wnioskować 
o odroczenie podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. 
- Od roku 2009/ 2010 wszystkie pięciolatki mogą być objęte 
edukacją przedszkolną. 
- Od roku szklonego 2009/2010 skończą swoje istnienie zerówki, 
przekształcając się w edukacje  przedszkolną. 
- We wrześniu 2009/ 2010 do szkoły pójdą siedmiolatki, oraz 
sześciolatki których rodzice nie wnioskowali o odroczenie posłania 
dziecka do szkoły. 

 W pierwszych latach reformy data rozpoczęcia nauki będzie 
traktowana elastycznie i będzie zależeć od dokonanej oceny dojrzałości 
szkolnej dziecka a nie od metryki urodzenia. Jednak w roku, w którym 
dziecko kończy 7 lat, musi już rozpocząć naukę szkolną. Warto, aby 
dziecko korzystało z edukacji przedszkolnej, ponieważ znacząca część 
możliwości intelektualnych kształtuje się w pierwszych latach życia. 
Umiejętności wyniesione z przedszkola procentują w szkole. Wczesny 
kontakt z grupami rówieśniczymi ma pozytywny wpływ na rozwój 
emocjonalny i intelektualny dziecka. Najłatwiej jest wyrównywać szanse 
edukacyjne u dzieci najmłodszych. Reforma programowa rozpoczyna się 
od przedszkola, aby w latach następnych przechodzić do szkoły. 
 Jakie zmiany czekają nas w szkole podstawowej i gimnazjum, 
w następnym numerze  wiadomości. 

Halina Studnicka
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RZEŹBIARZE W TOPÓLCZY.
 Już po raz trzeci zorganizowano w Topólczy Roztoczański 
Plener rzeźbiarski. W tegorocznej edycji trwającej od 30 maja do 1 
czerwca wzięło udział 6 artystów: Zbigniew Marczyński z Poniatowej, 
Andrzej Kozłowski ze Skarżyska Kamiennej, Leon Kusiak z Józefowa, 
Władysław Sitkowski i Józef Kurzyński ze Zwierzyńca oraz uczennica 
gimnazjum Izabela Padjas z Turzyńca.  Motywem przewodnim pleneru 
były rzeźby do szopki bożonarodzeniowej. Z figur wyrzeźbionych przez 
uczestników skompletowano świętą rodzinę. Ponadto każdy z artystów 
przekazał swoją rzeźbę na aukcję, z której dochód przekazano na 
cele charytatywne. Kulminacyjnym dniem pleneru było jego uroczyste 
zakończenie w niedzielę 1 czerwca. Z okazji Dnia Dziecka na scenie 
przy kościele zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”, 
zespoły dziecięce działające przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji oraz grupa taneczna i teatr szkolny ze Szkoły Podstawowej 
w Wywłoczce. Gwiazdą wieczoru był Mieczysław Szcześniak, który 
wystąpił z plenerowym koncertem i poprowadził aukcję charytatywną. 
Organizatorem III Roztoczańskiego Pleneru Rzeźbiarskiego była 
Parafia Rzymsko-Katolicka w Topólczy, Urząd Miejski w Zwierzyńcu 
i Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Patronat medialny objął 
Kurier Lubelski i Katolickie Radio Zamość.  

Edyta Wolanin

NOWY OBIEKT SPORTOWY W ZWIERZYŃCU
07.06.2008 r. została uroczyście oddana do użytku nowa sala 

sportowa dla Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska. Na tę 
uroczystość przybyli nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, 
mieszkańcy Zwierzyńca, ale również wielu gości. Wśród nich m. in. Poseł 
na Sejm Jan Łopata, członek Zarządu Wojewódzkiego Lubelskiego 
Arkadiusz Bratkowski, Dyrektor Delegatury U. W. w Zamościu Jacek 
Grabek, Starosta Zamojski Henryk Matej, St. wizytator KO Delegatury w 
Zamościu Anna Tryka, Jan Kraczek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie Jan Skiba Burmistrz Zwierzyńca, Radni Powiatu 
Zamojskiego na czele z przewodniczącym Kazimierzem Mielnickim i 
Radni Miasta Zwierzyńca z Przewodniczącym Andrzejem Budzyńskim 
oraz wielu innych miłych gości. Po mszy św. sprawowanej przez ks. 
Arkadiusza Jakubczaka i Pawła Wróbla w kościółku na wodzie, wszyscy 
udali się na teren sali, gdzie poświęcenia pomieszczenia, sprzętu dokonał 
Ks. Kanonik Emil Wojtaś. Po odegraniu hymnu przez Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Urszula 
Kolman. Przypomniała w swym wystąpieniu historię budowy sal 
gimnastycznych, gdyż już dwukrotnie w latach 80–tych i na początku 
90–tych była przygotowywana dokumentacja budowy sali sportowej.

Podkreśliła, iż inwestycja mogła powstać dzięki zrozumieniu 
potrzeb radnych powiatu zamojskiego na czele ze Starostą Henrykiem 
Matejem i radnych Miasta Zwierzyniec i Burmistrza Jana Skiby.

Środki finansowe na inwestycję pochodziły z funduszów: 
unijnych 75%w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego;
15% budżetu państwa;
10% budżetu powiatu.

Również i Rada Miasta Zwierzyńca wspomogła inwestycji, wszak 
właścicielem gruntu i obiektów w 1/3 jest Miasto Zwierzyniec.

Następnie głos zabrał Starosta Zamojski Pan Henryk Matej, 
który m. in. Wspominał o roli, jaką odegrał przy przygotowaniach do 

rozpoczęcia inwestycji ś.p. Adam Bąk. Przekazał wraz z Panią V-ce 
Starostą i Przewodniczącym Rady Powiatu przyszłym użytkownikom 
nie tylko najlepsze życzenia, zadowolenia i satysfakcji z korzystania z 
obiektu, ale również na dobry początek zestaw piłek do gry.

Burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba podkreślił znaczenie obiektu i 
możliwość jego wykorzystania zarówno, jako hali sportowej, ale również 
w trakcie Letniej Akademii Filmowej, jako sali kinowej.

Zarówno Pan Poseł Jan Łopata jak i członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski podkreślali, iż wspólne 
działanie samorządów przyniosło efekty. 

Po oficjalnych wystąpieniach, podziękowaniach rozpoczęła się 
część artystyczna w wykonaniu dzieci młodzieży z ZTL „Zwierzyniacy” 
grupy tanecznej z ZSDiOŚ oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. W przerwie 
występów sprzęt do gry w kosza (rzuty) testowali panowie: Henryk 
Matej, Arkadiusz Bratkowski, Jan Słomiany, Jan Skiba i kierownik 
budowy Marian Małyszek.

„Test dla sprzętu wypadł pozytywnie a nad celnością rzutów 
należy jeszcze popracować” – tak stwierdził prowadzący uroczystość.

Po zakończonej części artystycznej wszyscy zwiedzali sale, 
pomieszczenia, wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Ostatnim punktem uroczystości był obiad w stołówce szkolnej, 
goście również mogli zobaczyć, w jakich warunkach dotychczas ćwiczyła 
młodzież szkoły.

Projekt sali wykonało Autorskie Biuro Architektury Investprojet 
– Partner 6 Sp. z o o z Lublina pod kierunkiem Pani mgr inż. arch. 
Elżbiety Pytlarz.

Wykonawca: Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło Płoskie 
Kierownik budowy: mgr inż. Marian Małyszek 
Inspektor nadzoru – inż. Marian Olszyński.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 3.5 – Lokalna 
infrastruktura społeczna, Budżetu Państwa i Powiatu Zamojskiego.

Urszula Kolman

PODWÓJNE ZŁOTO DLA UCZESTNIKA WARSZTATU TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ W ZWIERZYŃCU
 W dniach 18-20 kwiecień 2008r. odbył się V Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych – Polska – Gniew 2008r. 
W turniej wystartował nasz zawodnik Tomasz Budzyński i zdobył 2 złote 
medale: jeden w grze indywidualnej, drugi w deblu.
W turnieju startowało ponad 100 zawodników z 18 oddziałów 
regionalnych, 7 zawodników z naszego oddziału regionalnego.
 Tomasz Budzyński jest uczestnikiem Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Zwierzyńcu od dnia. 01.12.2003r. i stara się brać udział 
w różnych zawodach sportowych m.in. lekkoatletycznych i turniejach 
piłki nożnej. Najlepiej jednak czuje się w turniejach tenisa stołowego, co 
ostatnio zaobserwowaliśmy. Gratulujemy zwycięstwa!
 Radni Rady Miejskiej w Zwierzyńcu przyznali Tomaszowi 
Budzyńskiemu nagrodę rzeczową za dotychczas osiągnięte wyniki 
sportowe. Wręczenie nagrody odbyło się na sesji Rady w dniu 29 maja 
2008r. za co serdecznie w imieniu Tomasza Budzyńskiego dziękuję.
Kierownik WTZ

Aleksandra Hanaka

1 CZERWCA - RADOSNE ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI!
 Święto obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisane w 
kalendarz dni świątecznych.
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 3 czerwca z okazji Dnia Dziecka, na „starym” stadionie, 
odbył się festyn rekreacyjno- sportowy, w którym uczestniczyli uczniowie, 
nauczyciele i rodzice. 

Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor Teresa Dziwota składając 
wszystkim dzieciom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Życzenia 
dzieciom złożyła także Pani Halina Studnicka Zastępca Burmistrza. 
Następnie uczniowie brali udział w licznych konkurencjach sportowych, 
konkursach z języka angielskiego oraz wykonywali prace plastyczne pod 
hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. Dużo wrażeń dostarczyły dzieciom 
przejażdżki konne i pokaz zaprezentowany przez straż pożarną. Rada 
Rodziców przygotowała pyszną grochówkę, oranżadę i lody.

Zabawie towarzyszyła słoneczna pogoda oraz miła atmosfera. 
Dzieci wracały do domów zadowolone i uśmiechnięte.

Iwona Kozioł

JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI...
6 czerwca w zwierzynieckim gimnazjum odbył się IV Konkurs 

o Przyrodzie i Kulturze Regionu, w którym żyjemy, zorganizowany 
przy współudziale Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, Nadleśnictwa Zwierzyniec i Zamojskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Instytucje te były równocześnie sponsorami nagród dla wszystkich 
uczestników konkursu i ich opiekunów. 

Przygotowaniem konkursu od strony merytorycznej i 
organizacyjnej zajęli się nauczyciele biologii- Tomasz Urban, Joanna 
Ruda, geografii- Joanna Drapała, sztuki- Joanna Bekier, która zadbała o 
oprawę plastyczną. W sprawnym przebiegu imprezy pomagali asystenci, 
ubrani w stroje biłgorajskie-  Asia, Agnieszka.           
Zmagania konkursowe obserwował p.  Dyrektor Gimnazjum Jan 
Czochra i  zaproszeni goście: Z- ca  Burmistrza p. Halina Studnicka, 
p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec p. Jacek Jaworski i 
pracownik Nadleśnictwa odpowiedzialny za edukację p. M. Brankiewicz, 
przedstawiciel RPN - Małgorzata Tronkowska – pracownik dydaktyczny 
OEM.
 Do udziału w konkursie  nasze gimnazjum zaprosiło 
szkoły z miejscowości leżących na terenach obejmowanych przez RPN i 
Nadleśnictwo Zwierzyniec. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn:

- Gimnazjum w Szczebrzeszynie- Karina Pańczyk, Dominika Brzuś, 
Damian Snopek- opiekun p. Elżbieta Złomańczuk;
- Gimnazjum w Tereszpolu – Kukiełkach – Patrycja Lewandowska, 
Aleksandra Skiba, Agnieszka Nowak- opiekun – p. Bożena 
Kurzyńska;
- Gimnazjum w Krasonobrodzie- Natalia Juszczak, Aleksandra 
Buczak, Łukasz Szewc- opiekunowie- p. Bożena Juszczak, p. Anna 
Gębka;
- Gimnazjum w Sułowie- Marta Łysiak, Dominika Siemkowicz, 
Marlena Bizior- opiekun p. Marta Misiarz;
- I drużyna gospodarzy- Joanna Grzyb, Katarzyna Chmielewska, 
Karolina Droździel- opiekun  p. Tomasz Urban;
- II drużyna gospodarzy-  Aleksandra Maciusiak, Anna Kwiecińska, 

Aneta Dziadosz- opiekun p. Joanna Ruda. 
 Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy, to 
rozwiązanie pisemnego testu i krzyżówki, a drugi prezentacji pracy 
plastycznej będącej ilustracją do przedstawionego wiersza o Roztoczu, 
odpowiedzi na trzy pytania wybrane losowo przez poszczególne 
drużyny i rozpoznawanie trzech gatunków roślin i zwierząt (w tym roku 
postawiliśmy na ptaki).
 Po emocjonalnych zmaganiach jury  wyłoniło zwycięzców. 
Tym razem I i II miejsce przypadło gospodarzom. Na trzecim miejscu 
uplasowało się gimnazjum z Krasnobrodu. 
 Konkurs ma duże walory edukacyjne i wychowawcze. 
Rozbudza zainteresowanie małą ojczyzną. Kształtuje wrażliwość na 
piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe Roztocza. Wzmacnia i uściśla  
współpracę między szkołami i instytucjami. 
 Mamy nadzieję, że na przyszły rok  spotkamy się w większym 
gronie. 

Joanna Ruda

„ORTOGRAFICZNY SLALOM”
 Uczniowie Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu 
wraz z kolegami koleżankami z pięciu innych szkół wzięli udział w 
Konkursie Ortograficznym  organizowanym przez nauczycieli Gimnazjum 
im Olimpijczyków w Szczebrzeszynie.
 Do ortograficznych zmagań przystąpili gimnazjaliści 
wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Najwięcej powodów do radości 
dała nauczycielom młodzież z naszego gimnazjum, zdobywając trzy 
pierwsze nagrody i wyróżnienie. I tak: I miejsce- Katarzyna Chmielewska 
(klasa IIIC), II miejsce – Agnieszka Kimak( klasa ID), III miejsce Joanna 
Szalczyńska ( klasa IIB). Wyróżnienie Paweł Dycha ( klasa IA). Uczniów 
przygotowywały: pani Marzena Stankiewicz i Hanka Hałasa - Kuliga.

Joanna Ruda 

MATEMATYCZNE ORŁY

 9 kwietnia 2008 r. w Gimnazjum w Łabuniach odbył się 

Konkurs Matematyczny ŚWIĘTO MATEMATYKI zorganizowany dla uczniów 

gimnazjów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała mgr Anna 

Biskupska – konsultant WODN w Zamościu. Imprezę zaszczycili swoją 

obecnością: starosta zamojski – p. Henryk Matej oraz p. Anna Bajaka 

– radna powiatu zamojskiego. 

 W konkursie wzięły udział 3-osobowe drużyny z Frampola, 

Jarosławca, Łabuniek, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego, Zawady, 

Zwierzyńca oraz dwie drużyny gospodarzy. Gimnazjum w Zwierzyńcu 

reprezentowali uczniowie klasy III C: Katarzyna Chmielewska, Szymon 

Koman oraz Jakub Zacharczuk pod opieką nauczyciela matematyki 

– Bożeny Pupiec – Zalewa.

 Drużyny rozwiązywały na czas zadania wymagające ogromnej 

wiedzy matematycznej oraz logicznego myślenia. Nasi uczniowie bardzo 

ładnie zaprezentowali się, recytując wiersze poświęcone matematyce 

oraz wspaniale poradzili sobie z zadaniami, zdobywając w pięknym stylu 

I miejsce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
 Kasia Chmielewska została również finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 

Bożena Pupiec – Zalewa
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP ZWIERZYNIEC
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” w Zwierzyńcu 
w II semestrze brali udział w następujących zawodach:
28.02.2008 r. – turniej mini piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w 
Zwierzyńcu. W czterech meczach nasze drużyny pokonały drużyny ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorajcu.
06.03.2008 r. – w mistrzostwach gminnych drużyna dziewcząt w mini 
siatkówce („czwórki”) zajęła I miejsce.
11.03.2008 r. - w mistrzostwach powiatu zamojskiego w/w drużyna 
zajęła III miejsce w Szczebrzeszynie
Od 23.02. 2008 r. dla grupy 45 dzieci odbywała się  nauka pływania 
(20 godzin) na krytym basenie w Zamościu. Zajęcia bardzo fachowo 
prowadzili  instruktorzy pływania. Opiekę w czasie transportu sprawowali 
nauczyciele: Zacharczuk Iwona, Gałecka Iwona, Jan Osmulski, Bartnik 
Adam, oraz rodzice. Wielu uczniów po zakończonym kursie nabyło 
umiejętność pływania.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jutrzenka” przy Szkole 
Podstawowej w Zwierzyńcu awansowali po wygranych zawodach na 
szczeblu powiatowym do Rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini 
piłce ręcznej zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Zawody na 
szczeblu rejonu w kategorii dziewcząt (rocznik 1995 i młodsze) odbyły 
się 24.04.2008r. w Hrubieszowie. Sześć drużyn podzielono na dwie 
grupy:
GRUPA  „A”
Hrubieszów - Zamość - Zwierzyniec
GRUPA „B”
Dołhobyczów - Tomaszów Lub. - Boniewo

MECZE W  GRUPIE  „A”   
GRUPA   „B”
Hrubieszów - Zamość 8 : 3; Dołhobyczów - Tomaszów Lub. 2 : 10;  
Zwierzyniec - Hrubieszów 6 : 8; Dołhobyczów - Boniewo 5 : 4;
Zwierzyniec - Zamość 11 : 0; Boniewo - Tomaszów Lub. 2 : 10
Mimo bardzo dobrej gry naszej drużyny nie udało się wygrać w meczu 
z gospodarzem. Zajmując II miejsce w grupie mogliśmy grać tylko o III 
miejsce.
MECZ O III MIEJSCE
Zwierzyniec  -  Dołhobyczów     10  : 2
MECZ O I MIEJSCE
Tomaszów Lub.  -  Hrubieszów   9  :  6
Nasza drużyna zajęła III miejsce na szczeblu rejonu. Skład drużyny 
dziewcząt: 

Gałan Aleksandra, Lisiewicz Anita, Zaczek Kaja, Zaburska Wioletta, 
Lal Zuzanna, Zygmunt Alicja, Nizio Luiza, Żołdak Adrianna, Kurzyńska 
Ewelina,  Rybak Karolina, Rarot Paulina, Mielnik Roksana, Brygider 
Katarzyna, Popczak Aleksandra.
 Na Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
ręcznej chłopców, które odbyły się dn. 28.04.2008 r. w Hrubieszowie 
było również 6 drużyn. Drużyny podzielono na dwie grupy:
GRUPA „A”
S. P. nr 3 Hrubieszów - S. P. Boniewo - S. P. Zwierzyniec
GRUPA „B”
S. P. nr 2 Hrubieszów - S. P. nr 3 Tomaszów Lub. - S. P. nr 4 Zamość

MECZE W  GRUPIE  „A” 
Hrubieszów - Boniewo           8  :  5
Zwierzyniec - Hrubieszów     10  :  7
Zwierzyniec - Boniewo         10  :  5
Drużyna ze Zwierzyńca zajęła I miejsce w grupie i grała w finale z I 
drużyną z grupy „B”.
MECZ  O  I  MIEJSCE 
Zwierzyniec - Tomaszów Lub.   5  :  8 
W związku z powyższym nasza drużyna zajęła II miejsce w Rejonowych 
Igrzyskach  Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej chłopców.
Skład drużyny: Danielewicz Kamil, Gmyz Radosław, Grabowski Michał, 
Grzyb Piotr,  Hawryluk Marek, Jaszak Michał, Kozioł Szymon, Lalik 
Mateusz, Nawrocki Przemysław, Ruszczycki Adam, Smoła Konrad, 
Zygmunt Karol, Chwiejczak Bernard i Kur Maciej.
Szkoleniem w/w drużyn zarówno dziewcząt jak i chłopców zajmował się 
nauczyciel wychowania fizycznego -Adam Bartnik.
 W dniach 26. i 27. maja 2008 r. drużyny chłopców  p. J. 
Osmulskiego wywalczyły Puchar Dyrektora Szkoły nr 8 w Zamościu 
zarówno w kategorii  klas IV jak i V wygrywając obydwa turnieje.
 Oprócz piłki ręcznej uczniowie S.P. w Zwierzyńcu startowali 
również w innych konkurencjach tj.: w mini piłce nożnej (chłopcy zajęli III 
miejsce w powiecie), w mini piłce siatkowej (dziewczęta zajęły III miejsce 
w powiecie), oraz w zawodach sportowych z cyklu „Czwartki L. A.” i w 
czwórboju lekkoatletycznym, który obejmuje: bieg na 60 m, skok w dal, 
rzut piłeczką palantową na odległość i bieg na 600 m dziewcząt i 1000 
m chłopców. Drużyna chłopców w czwórboju L.A. na szczeblu gminnym 
pokonała drużynę z Wywłoczki i wraz z dziewczętami awansowała na 
zawody powiatowe, które odbyły się 14.05.2008. w Zamościu. Zarówno 
drużyna dziewcząt jak i chłopców zajęła I miejsca i awansowała na 
zawody rejonowe. 
 14.05.2008 drużyna dziewcząt zajęła I miejsce  w „czwórboju L.A.” 
na szczeblu powiatu zdobywając 1033 pkt. i awansowała na zawody rejonowe.
14.05.2008 drużyna chłopców zajęła I miejsce w „czwórboju L.A.” 
na szczeblu powiatu zdobywając 871 pkt. i awansowała na zawody 
rejonowe. Ponadto Grzyb Piotr wynikiem 4,45 m ustanowił nowy rekord 
szkoły w skoku w dal.
 21.05.2008 r. drużyna dziewcząt zajęła II miejsce na 
szczeblu rejonu zdobywając 1133 pkt. i awansowała na zawody 
wojewódzkie. Ponadto Brygider Katarzyna wynikiem 4,24 m ustanowiła 
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nowy rekord szkoły w skoku w dal. Drużyna chłopców w osłabionym 
składzie zajęła VII miejsce.

Drużyna dziewcząt mimo kontuzji jednej z zawodniczek na 12 najlepszych 
drużyn w województwie zajęła VII miejsce. Ponadto Brygider Katarzyna 
wynikiem 4,50 m w skoku w dal i wynikiem 257 pkt.  ustanowiła nowe 
rekordy szkoły. Drużyna wynikiem 1190 pkt. również ustanowiła nowy 
rekord szkoły. 
Nasza szkoła w ogólnej punktacji szkół podstawowych zajęła II miejsce w 
powiecie zamojskim, a dwoje uczniów będzie reprezentować naszą szkołę 
w Centralnych Zawodach  „Grand Prix” z cyklu ”Czwartki L. A. „ które 
odbędą się w dn. 15. – 17. 06. 2008. w Warszawie. Zarówno Aleksandra 
Gałan z klasy VI jak i Kacper Adamczuk z kl. IV będą reprezentować nas 
w rzucie piłeczką palantową.

INNE OSIĄGNIĘCIA
01.06.2008 r. - Festiwal Wymowy Polskiej im. Jana Brzechwy w 
Szczebrzeszynie
Weronika Gardiasz - uczennica klasy IV „a ”zdobyła  trzecie miejsce na 
Festiwalu Wymowy Polskiej im. Jana Brzechwy w Szczebrzeszynie.
11.04.2008 r. - III edycja Międzyszkolnego Turnieju Ekologicznego

Dnia 11.04.2008 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Zwierzyńcu uczestniczyli w III edycji Międzyszkolnego Turnieju 
Ekologicznego zorganizowanego przez Zespól Szkół Podstawowych im. 
25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie. 3-osobowa drużyna 
w składzie: Adrianna Żołdak – z klasy VIb, Paulina Bura – z klasy VIb, 
Przemysław Sirko – z klasy VIa wykazała się dużą wiedzą przyrodniczą 
na temat roli powietrza dla życia na Ziemi i jego ochrony, zajmując II 
miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.Uczniów do 
konkursu przygotowała nauczycielka przyrody- Barbara Pacyk.
11.03.2008 r. Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Słowem Zachwycamy”
 11 marca w bibliotece Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu 
odbył się Konkurs Pięknego Czytania „Słowem zachwycamy”. Wzięło w 
nim udział 22 uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, 
Wywłoczce, a także Szkół Filialnych w Kosobudach, Obroczy i Żurawnicy. 
Uczestnicy konkursu byli zwycięzcami I etapu, który odbywał się 
w ich klasach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Ponadto komisja przyznała nagrody książkowe najlepiej czytającym 
pierwszoklasistom, drugoklasistom i trzecioklasistom. Otrzymali je: 
- Edyta Albrecht z kl. I Szkoły Filialnej w Żurawnicy, 
- Natalia Wysokińska z klasy I Szkoły Podstawowej w Wywłoczce, 
- Natalia Prus uczennica klasy IIb Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, 
- Patrycja Tymicka z kl. II Szkoły Filialnej w Żurawnicy, 
- Julia Welsyng uczennica kl. IIIb Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, 

- Paweł Kitka uczeń kl. III Szkoły Filialnej w Żurawnicy. 
W kwietniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w powiatowym 

konkursie plastycznym  pt. „112 w trudnej sprawie nie używaj przy 
zabawie”. Zostali wyróżnieni  i otrzymali nagrody: Julia Zacharczuk kl. I 
”b”, Adrianna Pawluk kl. III „a” , Magdalena Dziadosz kl. I „b”

W kwietniu uczniowie klas trzecich brali udział w regionalnym 
konkursie plastycznym  pt. „Twój przyjaciel prąd” organizowany przez 
Zamojską Korporację Energetyczną. Dwie uczennice zostały nagrodzone:
Mariola Dziadosz kl. III „a” i Emilia Staroń kl. III „b”. 

W powiatowym konkursie recytatorskim ,,Niektórzy lubią 
poezję”, który odbył się w Krzaku dn. 23.04.2008 uczniowie zajęli 
następujące miejsca:
W kategorii kl. I-III:

 II miejsce Asia Prus kl. II „a”
 wyróżnienie Agata Buczek kl.III „a” 

W kategorii IV-VI: 
III miejsce Weronika Gardiasz kl. IVa
W gminnym konkursie literackim ,, Baju, baju, baj…” 

organizowanym przez SP w Wywłoczce dla klas trzecich, który odbył się 
dn. 09.06.2008.r. kl. III „b” zajęła I miejsce, kl. III „a” -  III miejsce.

Adam Bartnik

W GIMNAZJALNEJ STREFIE SPORTU
Czas podsumowań!
 Rok szkolny 2007/2008 obfitował w wiele znaczących 
sukcesów odnoszonych przez młodzież gimnazjalna w różnych 
dyscyplinach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.
 Do startu w zawodach młodzi sportowcy byli przygotowywani 
pod czujnym okiem swoich nauczycieli wf: p. Edyty Kot /piłka ręczna dz., 
L.A/,  p. Małgorzaty Lal/piłka siatkowa chł./, p. Krystyny Kowalczuk 
/piłka siatkowa dz./, p. Jana Czochry /piłka reczna chł./ i p. Grzegorza 
Kominka /piłka nożna , L.A./.
 Największe sukcesy na swoim koncie zanotowały piłkarki i 
piłkarze ręczni oraz lekkoatleci. 
 Nasze szczypiornistki /Olga Gołębiowska, Patrycja 
Chyżyńska, Aleksandra Adamczuk, Karolina Piasecka, Małgorzata 
Margol, Katarzyna Chmielewska, Justyna Dobosz, Patrycja Wiatrzyk, 
Katarzyna Klik, Katarzyna Galarda, Patrycja Kamińska, Joanna Grzyb/ 
przygotowywane przez p. Edytę Kot zajęły: 
I m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Skierbieszowie 
I m w Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Tomaszowie Lub. 
V m w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt w Łukowie 
 Piłkarze ręczni /Tomasz Szuty, Hubert Drapała, Jakub 
Zacharczuk, Marek Szozda, Michał Dudek, Rafał Rączka, Paweł Herc, 
Łukasz Grabowski, Marcin Korga, Michał Korga/ przygotowywani przez 
p. Jana Czochrę zajęli odpowiednio:
I m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców w Łabuńkach
III m w Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców w 
Hrubieszowie
 Młodzież naszej szkoły startowała również w zawodach w 

piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz w piłce nożnej. Do największych 
osiągnięć w tych dyscyplinach należy zaliczyć: 
III m w Powiatowych Eliminacjach w Piłce Nożnej 11 – os. Chłopców
II m w Eliminacjach do Powiatowej Gimnazjady w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
IV m w Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt w 
Jarosławcu II m w Międzygminnych Eliminacjach w Piłce Nożnej 11 –os. 
Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”
 Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego na start ruszyli 
lekkoatleci. Do największych osiągnięć w tej dyscyplinie należy zaliczyć:
II m Irminy Korniluk w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, w 
biegu na 100 m
I m Joanny Grzyb w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, w 
skoku w dal
I m Pawła Herca w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, w biegu 
na 100 m /rekord szkoły – 11.75 s/
II m Michała Harkota w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, w 
biegu na 100 m
III m Łukasza Kowalczyka w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, 
w biegu na 100 m
III m Bartłomieja Wawrzyńczyka w Powiatowych Indywidualnych 
Zawodach L.A. w rzucie oszczepem
II m Bartłomieja Nawrockiego w Powiatowych Indywidualnych Zawodach 
L.A, w skoku w dal
III m Tomasza Szutego w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, 
w skoku w dal
I m Marka Szozdy w Powiatowych Indywidualnych Zawodach L.A, w 
rzucie oszczepem /rekord szkoły -43,39 m/
III m Marka Szozdy w Rejonowych Indywidualnych Zawodach L.A, w 
rzucie oszczepem 
II m Marka Szozdy w Wojewódzkich Indywidualnych Zawodach L.A, w 
rzucie oszczepem /rekord szkoły – 46,64 m/
 Tradycyjnie już od wielu lat klub prowadził współzawodnictwo 
na „Najlepszego Sportowca Szkoły” oraz „Najbardziej Usportowiona 
Klasę w Szkole”.Zacięta, ale sportowa rywalizacja trwała do samego 
końca.  Najlepszym Sportowcem Szkoły został Marek Szozda ucz. kl. 
III C. Najbardziej Usportowiona Klasą została klasa III C. Obszerniejsze 
informacje o sukcesach naszych młodych sportowców oraz o imprezach 
organizowanych przez klub dla młodzieży szkolnej znajdują się  w 
Kronice Sportowej Klubu.

Edyta Kot

DBAJMY O SWOJE ŚRODOWISKO
Referat dyskusyjny
 Duży wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne współczesnego 
człowieka mają czynniki zewnętrzne i przemiany zachodzące w 

otaczającym nas świecie. Rozwój nauki i techniki jest tak duży, że nie 
pojmuje go przeciętny człowiek.
 Wraz z rozwojem techniki nastapił rozwój motoryzacji. Coraz 
mniej korzystamy z usług kolei, PKS itp. Nasze dzieci dowozimy do 
pobliskiej szkoły, przedszkola samochodem produkującym „życiodajne 
spaliny”. Przykładów można dawać wiele, wystarczy rozejrzeć się i 
zobaczyć ilu przybywa chorych pacjentów. Dziura ozonowa, ocieplenie 
klimatu może powodować dalsze następstwa. Sprawę tą pozostawmy 
jednak naukowcom, nie zapominając jednak, co od nas zależy. Co zatem 
już możemy zrobić:
- ograniczyć ilość spalin w mieście, ograniczając szybkość pojazdów do 40 km/h
- gromadzić śmiecie tylko w wyznaczonych miejscach
- korzystać z roweru zamiast samochodu
- wycieczki rodzinne organizować rowerami np. po Roztoczu i nie tylko.
Mamy wiele bardzo ciekawych tras w okolicy:

trasa Zwierzyniec - Florianka 8 km
Zwierzyniec - Górecko Kościelne 20 km
Zwierzyniec - Józefów 16 km
Zwierzyniec - Krasnobród 20 km
Zwierzyniec - Szczebrzeszyn 12 km
Zwierzyniec - Topólcz - Kawęczyn 10 km
Zwierzyniec - Susiec 30 km

Byłem tam wszędzie. Przygoda zapewniona, wspomnienia też.
 Dbając o swoje zdrowie bieżmy przykład z naszego papieża 
Jana Pawła II, który pieszo wędrując w górach podziwiał nie tylko 
przyrodę.

Jerzy Kwieciński

UROKI ZWIERZYŃCA
Popularne miasteczko na Roztoczu
wśród intensywnej zieleni położone
z lotu ptaka wywołuje wrażenie
jakby było w przyrodę wtopione.

Na styku Roztoczański Park Narodowy
w panoramie cztery Parki Krajobrazowe 
stabilny mikroklimat, duże nasłonecznienie
wyzwalają optymizm, siły nowe.

W bliskości stawy „Echo” z plażą
przybyszów jak magnes przyciągają
wokół lasy sosnowe, koniki polskie
turystom dużo wrażeń dostarczają.

Mieszkańcy w trudnych okresach dziejowych
straty fizyczne i moralne ponosili
wydarzenia upamiętniają krzyże, pomniki
zaiste wielkimi patriotami byli.
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Henryk Bujalski
Warszawa, maj 2008 r.

 Liczne gatunki drzew, krzewy
 wielobarwne kwiaty ozdabiają
 kwitnące jaśminy zapachem fascynują 
 tyle piękna w sobie mają.

 Ciekawym miejscem Bukowa Góra
 ze szczytu malownicze widoki
 szachownice pól, zespoły leśne
 niepowtarzalne przeżycia i uroki.

 Na uwagę zasługują zabytki
 kościół barokowy na wyspie usytuowany
 fundacji Teresy, Tomasza Zamoyskich
 obiekt przez turystów oblegany.

Mimo burzliwej historii
społeczność lokalna zintegrowana
otwartość, życzliwość, uprzejmość
przez turystów w pełni doceniana.

Zygmunt


