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nauczania, samodzielności rad pedagogicznych. W tej sprawie opinia Rady 
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu była negatywna, Rady 
Miejskiej pozytywna ale ostatecznie wiążące było zdanie Kuratora Oświaty, 
który wydał negatywna opinię i obecnie sprawa jest skierowana do Sądu 
Administracyjnego. Istota połączenia wynika z potrzeby usprawnienia całej 
organizacji jaką jest oświata w gminie i uzyskania przy tym oszczędności- mniej 
stanowisk dyrektorskich  i administracyjno- obsługowych. 
 Inne problemy tej wiosny to budowa na Zwierzyńczyku  przy 
bacznej obserwacji osób przeczulonych  na ekologię i czasami myślę  na wszystko 
co nowe. Wbrew krytyce, roztrzygneliśmy przetarg na zadanie pod nazwą 
ogólną „ odnowa wsi”. W ramach, którego powstanie tam ok. 2 km chodnika 
„uszlachetnimy” otoczenie źródełek i otoczenie mostu na rzece w Bagnie 
– ta tzw. przytań kajakowa to mały pikuś w całym zadaniu. Przed świętami 
mam nadzieję rozstrzygnie się przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków 
– to zadanie warte jest ponad 7 mln.zł, jest to więcej od wszystkich pozostałych 
inwestycji gminnych łącznie.
 Rondo też idzie pełna parą – jego koszt to ok. 3 mln.zł  i tu z 
pełną satysfakcja powiem, że gdybyśmy nie wymusili rozpoczęcia tego zadania 
w ubr. mimo późnej jesieni, to przy obecnych problemach z finansami na drogi w 
województwie i kraju to dziś mogliśmy o nim zapomnieć. 
 W ramach poszukiwania oszczędności oraz jednocześnie pewnej 
normalności działania proponowałem „sprywatyzowanie” działalności jadłodajni 
przy Domu Kultury. Obecnie jest to działalność budżetowa, w pełni finansowana 
z budżetu, a wpływy ze sprzedaży zawsze wychodziły na lekkim minusie. 
Można by zorganizować przetarg na dzierżawę pomieszczeń i urządzeń lub 
jak ostatecznie proponowałem wydzierżawić je pracownikom kuchni przez co 
rozliczenia stałyby się klarowne i niekoniecznie z ujemnym saldem. W głosowaniu 
w Radzie propozycje przepadła dwoma głosami i pozostanie stan dotychczasowy 
lekko modyfikowany. Dyrektor ZOKiR w porozumieniu z pracownikami dokonał 
cięć etatowych większości pracowników jednostki – osobiście nie to było moim 
zamiarem,  ale oszczędności muszą być wygospodarowane. Po zamknięciu I- 
szego półrocza czeka nas znaczna korekta budżetu gminy. 
 Innym problem to znaczny wzrost cen za wodę i ścieki. Cena wody 
nie była zwiększana przez 3 lata i okazuje się , że to był błąd. Kosztowne ścieki 
natomiast to wynik tego, że wywalczyliśmy wreszcie oczyszczalnię kompletnie 
zdekapitalizowaną. 
Oczyszczalnia starego typu energochłonna, niezdolna do przyjmowania ścieków 
dowożonych (przemysłowych też brak) niestety musi być kosztowna w obsłudze 
.Ten problem niebawem da się rozwiązać. 
 Przed nami bardzo ważne rozstrzygnięcie dotyczące organizacji 
podstawowej opieki zdrowotnej w gminie. Obecnie jak wiemy u nas funkcjonuje 
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w budynku należącym do 
gminy przez 5 – laty znacznie zmodernizowanym. 
 Zakłady Opieki Zdrowotnej mogą być publiczne lub niepubliczne 
(których jest zdecydowanie więcej) jednakże jedna i druga forma korzysta na 
tych samych zasadach z kontraktów z NFOZ; czyli przy każdej formie pacjent ma 
zagwarantowaną opiekę zdrowotną nieodpłatnie. Poziom tej opieki nie wynika 
wprost z formy organizacyjnej. Gmina w poprzednich latach pozyskała spore 
fundusze na konieczne remonty począwszy od przebudowy kotłowni z węglowej 
na gazowe docieplenie, okna, dach – łącznie remonty pochłonęły  ok. 400 tys. zł. 

Warunki dotacji przez 5 lat nie pozwalały na zmianę właściciela  budynku,  mimo 
że były wnioski lekarzy tam pracujących o zgodę  na utworzenie niepublicznego 
zakładu. Teraz ten okres minął a ponadto trzeba spojrzeć na to, że obiekt 
wymaga dalszych nakładów (przez 5 lat nic tam się nie zmieniło) zakład  musi 
sprostać nowym wyzwaniom. 
 Obecnie forma organizacyjno- prawna (zakład publiczny) 
ogranicza możliwości pozyskania środków finansowych. Rosną wymagania 
sprzętowe i programowe, ma być wprowadzona komputeryzacja procesów 
administracyjnych. W przychodni powinien być realizowany szerszy zakres usług. 
To wszystko wymagać będzie większych środków. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ma większe możliwości korzystania ze środków pomocowych,  czy 
też ze sponsoringu. Gmina nie może z racji ograniczonych możliwości głównie 
finansowych brać na swoje barki 100% odpowiedzialności za każdą dziedzinę. 
Dlaczego decyzja w tej sprawie powinna zapaść  w bieżącym roku?   Sprzedaż 
obiektu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ( bo tylko taka sprzedaż 
może mieć miejsce) przysporzy budżetowi oczekiwane dochody, bo to w tym i 
przyszłym roku najwięcej będziemy inwestować przy udziale środków unijnych, 
do których musimy dołożyć własne. W późniejszych latach niestety tych środków 
pomocowych  już nie będzie. Budżet nie jest  z gumy lecz podlega ścisłym  
regułom tego państwa w dobie kryzysu. 
 Zastąpieniem zakładu publicznego niepublicznym uaktywni nowe 
możliwości, a także zapewni, że przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej na 
długo będzie w tym obiekcie bo inaczej to nikt nie wykluczy, że w krótkim czasie 
powstanie ( powstaną) nowe inne obiekty prywatne tak jak się dzieje w innych 
gminach. 
 Podkreślam,  ta zmiana nie narusza dóbr pacjentów. Obecnie 
zatrudnionym w  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zamierzamy zapewnić 
zatrudnienie przez  „nowego” właściciela przynajmniej w początkowym okresie 
wpisując to w warunki przetargu. Mam nadzieję, że zamiar przekształcenia w 
naszej opiece zdrowotnej zostanie dobrze przyjęty w społeczności gminy i przez 
Radę Miejską. Są też inne propozycje jak np. wynajem przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej części pomieszczeń – ta propozycja jest nie do przyjęcia bo 
oznacza stagnację w warunkach bytowania i oczywiście nikły przychód.
 Kończąc chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom wiosennego 
optymizmu w patrzeniu na sprawy naszej Gminy. Sprawy choć trudne w spokoju 
i w pozytywnym nastawieniu dają się zawsze rozwiązać.

Jan Skiba 

PO WYBORACH SOTYSÓW
 Mieszkańcy wsi w gminie Zwierzyniec w przeprowadzonych na 
początku roku wyborach na sołtysów postawili na tych, którzy sprawdzili się w tej 
roli. W 8 na 10 sołectw funkcję „szefa wsi” będą pełnić dotychczasowi sołtysi. 
Nowych sołtysów wybrali jedynie mieszkańcy Bagna i Obroczy. W Bagnie 
Mieczysława Pacyka zastąpił Marek Kapuściński, a w Obroczy Huberta Jamroza 
– Beata Skowyra. Tym samym Obrocz dołączyła do listy sołectw w gminie 
Zwierzyniec, w których funkcję sołtysa pełnią panie. Sołtysem w Kosobudach-
Borze pozostała Teresa Koczułap, w Guciowie – Monika Grela, w Sochach 
– Jadwiga Gmyz, a w Żurawnicy sołtysem będzie nadal Maria Hajduk.
Na czele pozostałych 5 sołectw stoją mężczyźni. Oprócz Bagna są to: Kosobudy, 
gdzie mieszkańcy ponownie zaufali Piotrowi Gałanowi, Turzyniec, gdzie sołtysem 

O SPRAWACH GMINY WAŻNYCH I MNIEJ WAŻNYCH Z I 
KWARTAŁU 2011 r – OKIEM BURMISTRZA 

 Można by rzec, że ten rok miał mocny początek! Zaczęło się 
od propozycji Burmistrza skierowanej do rodziców dzieci z obwodu szkoły w 
Wywłoczce i nauczycieli zmierzającej do przekształcenia tej szkoły w filię i 
zmniejszenia poziomu organizacyjnego o jedną klasę, tj. klasę VI-ą. 
 Założenie to wynikało z konieczności racjonalizacji kosztów 
oświatowych, i co by tu nie mówić z potrzeby likwidacji absurdów, bo czy  nim nie 
jest tworzenie klasy z 7- ma uczniami. Ten zamiar ostro od początku  skrytykowali 
rodzice, a dla nadania odpowiedniej mocy swojemu uporowi zaproszono telewizję 
internetową z  Zamościa, która to udostępniła swój portal do wszelkich harców. 
 Pomysł był iście szatański, ale cóż takie czasy,  zza ekranu 
komputera wydaje się, że można wszystko. Toteż obrzucono Burmistrza i parę 
innych osób obelgami,  przypisano nie popełnione grzechy wytknięto, że to i 
owo niepotrzebnie gmina robi np. tę przystań kajakową nie starają  się wiedzieć, 
że to element  dużej sprawy dla wsi. Mówiono, że z ronda nici bo pieniądze 
przepuszczano i tym podobne rzeczy. 
 Finał sprawy był taki, że Rada Miejski po dwóch sesjach przyjęła 
tylko rozwiązanie połowiczne  tj. szkoła w Wywłoczce będzie filią szkoły w 

Zwierzyńcu, odrzucono jednak pomysł zmniejszenia poziomu o tę VI klasę. 
Osobiście twierdzę i wielu to zdanie popiera, że byt szkoły w Wywłoczce jak 
każdej uzależniony jest od  liczby dzieci, a ta póki co nakazuje łączyć dwie 
klasy w jeden oddział co w Wywłoczce daje 3 oddziały. Jeżeli rodzice 
uporczywie chcą pozostawić tam uczniów VI- tej klasy to będzie wyjątkowe 
połączenie trzech klas w jeden oddział. Każde inne rozwiązanie może tylko 
zmuszać po sięgnięcie do rozwiązań przykładnie przeprowadzonych w Gminie 
Szczebrzeszyn co do trzech szkół czasami większych od naszej. Tam znalazły 
się też chętne do prowadzenia szkoły Stowarzyszenia u nas było tylko miałkie 
przebąkiwania. Nie znam przypadka, żeby TV czy inne media komuś dobrze 
urządziło życie. 
 Zbliża się czas przygotowań przez Dyrektorów szkół projektów 
organizacji nowego roku szkolnego. Przekazałem dyrektorom wytyczne, które 
są dość bolesne. Prawa finansowe są nieubłagane. Te wytyczne dotyczą także 
szkoły w Zwierzyńcu, tu też muszą być w niektórych rocznikach nieco liczniejsze 
oddziały ( zamiast 20- u może 30 uczniów ) ale to nic nienormalnego ani wobec 
przepisów ani praktyki ościennych gmin. 
 Drugi kierunek działań regulacyjnych w oświacie dotyczył 
utworzenia Zespołu Szkół poprzez połączenie administracyjno- organizacyjne 
szkoły podstawowej z  gimnazjum z zachowaniem dotychczasowej rozdzielności 

Gmina Zwierzyniec informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa.   

W ramach projektu zrealizowany zostanie następujący zakres prac:
1) budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków (przykrycie halą o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urządzeniami 
towarzyszącymi, w tym stacja odwadniania osadów;
2) budowa zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowiącego punkt ze stacją zlewczą, przyjęcia ścieków dowożonych transportem 
asenizacyjnym oraz pompownię ścieków surowych (wymiana układu pompowego oraz oczyszczania mechanicznego – krata mechaniczna pionowa);
3) budowa systemu wentylacji;
4) przebudowa i remont kolektora ścieków surowych o średnicy 400 mm oraz rurociągów międzyobiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
5) budowa i remont drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymiana ogrodzenia;
6) wykonanie instalacji elektrycznych.

 Planowana wartość całkowita projektu wynosi 7 546 160,40 PLN zaś kwota dofinansowania 5 246 090,71 PLN. Inwestycja realizowana będzie w 
okresie od 20.10.2009 r. do 16.10.2012 r.
  Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu. 
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Gmina Zwierzyniec informuje o rozpocz�ciu realizacji projektu pt. 
„Porz�dkowanie gospodarki �ciekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie 
Roztocza�skiego Parku Narodowego”. Projekt wspó•finansowany jest z  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Dzia•anie 6.1 Ochrona i   
kszta•towanie   �rodowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-�ciekowa.   

W ramach projektu zrealizowany zostanie nast�puj�cy zakres prac: 
1) budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni �cieków 
(przykrycie hal� o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urz�dzeniami 
towarzysz�cymi, w tym stacja odwadniania osadów; 
2) budowa zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowi�cego 
punkt ze stacj� zlewcz�, przyj�cia �cieków dowo�onych transportem asenizacyjnym 
oraz pompowni� �cieków surowych (wymiana uk•adu pompowego oraz oczy  szczania 
mechanicznego – krata mechaniczna pionowa); 
3) budowa systemu wentylacji; 
4) przebudowa i remont kolektora �cieków surowych o �rednicy 400 mm oraz 
ruroci�gów mi�dzyobiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
5) budowa i remont drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymiana 
ogrodzenia; 
6) wykonanie instalacji elektrycznych. 

Planowana warto�� ca•kowita projektu wynosi   7 546 160,40 PLN za� kwota 
dofinansowania 5 246 090,71 PLN. Inwestycja realizowana b�dzie w okresie                              
od 20.10.2009 r. do 16.10.2012 r. 
 Celem realizacji projektu jest poprawa stanu �rodowiska naturalnego poprzez 
przebudow� i rozbudow� oczyszczalni �cieków w Zwierzy�cu. 
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Roztocza�skiego Parku Narodowego”. Projekt wspó•finansowany jest z  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Dzia•anie 6.1 Ochrona i   
kszta•towanie   �rodowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-�ciekowa.   

W ramach projektu zrealizowany zostanie nast�puj�cy zakres prac: 
1) budowa nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni �cieków 
(przykrycie hal� o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urz�dzeniami 
towarzysz�cymi, w tym stacja odwadniania osadów; 
2) budowa zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowi�cego 
punkt ze stacj� zlewcz�, przyj�cia �cieków dowo�onych transportem asenizacyjnym 
oraz pompowni� �cieków surowych (wymiana uk•adu pompowego oraz oczy  szczania 
mechanicznego – krata mechaniczna pionowa); 
3) budowa systemu wentylacji; 
4) przebudowa i remont kolektora �cieków surowych o �rednicy 400 mm oraz 
ruroci�gów mi�dzyobiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej; 
5) budowa i remont drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymiana 
ogrodzenia; 
6) wykonanie instalacji elektrycznych. 

Planowana warto�� ca•kowita projektu wynosi   7 546 160,40 PLN za� kwota 
dofinansowania 5 246 090,71 PLN. Inwestycja realizowana b�dzie w okresie                              
od 20.10.2009 r. do 16.10.2012 r. 
 Celem realizacji projektu jest poprawa stanu �rodowiska naturalnego poprzez 
przebudow� i rozbudow� oczyszczalni �cieków w Zwierzy�cu. 
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jest Leszek Jonczak, Topólcza, w której funkcję sołtysa pełni Adam Panas i 
Wywłoczka, gdzie „szefem wsi” pozostał Edward Kurzawski. Sołtysi w Topólczy i 
Wywłoczce mogą pochwalić najdłuższym stażem na tym stanowisku. Natomiast 
najmłodszą osobą, pełniącą tę funkcję jest „debiutantka” Beata Skowyra z 
Obroczy. 
Sołtysi i rady sołeckie są organami jednostek pomocniczych gminy. W gminie 
Zwierzyniec organizują oni m.in. zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy 
decydują jak wykorzystać pieniądze z funduszu sołeckiego. 
W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało 8 sołectw, które, wydzielone z 
budżetu gminy środki, przeznaczyły m.in. na: modernizacje remiz strażackich, 
budowę boisk oraz remont przystanków autobusowych i dróg wewnętrznych. 
W tym roku mieszkańcy miejscowości w gminie Zwierzyniec będą mieć do własnej 
dyspozycji ponad 100 tysięcy złotych. W styczniu Rada Miejska zadecydowała, 
że środki na fundusz sołeckie zostaną wydzielone także w przyszłorocznym 
budżecie.

Edyta Wolanin

„PRZEDSIONEK 3”
 To tytuł wystawy prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Zwierzyńcu, która została otwarta dnia 7. kwietnia 2011r. w sali wystawowej 
Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 W przygotowanie wystawy były zaangażowane wszystkie pracownie 
Warsztatu. Tematyka wystawy jest różnorodna. Zaprezentowano m.in. obrazy 
przedstawiające pejzaże, rośliny, kwiaty, architekturę, hafty różnego rodzaju. 
Pokazane zostały lampy Tiffaniego, witraże, wyroby ceramiczne użytkowe jaki 
i przedmioty dekoracyjne. Pracownia stolarsko wikliniarska pokazała koszyki i 
kwiaty z wikliny oraz drewniane stoły i stołki.  Na wystawie można było również 
zobaczyć kolorowe stroiki i ozdoby wielkanocne oraz kartki świąteczne ręcznie 
zdobione.
 Na otwarciu były obecne władze miasta i gminy, przedstawiciele 
starostwa i innych zaproszonych instytucji samorządowych i pozarządowych.
 Czas uprzyjemnił występ zespołu instrumentalno-wokalnego 
„Arkadia” działający w WTZ pod kierunkiem muzykoterapeuty Pana Mariusza 
Czochry.
 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obecni na 
uroczystym otwarciu byli zachwyceni pracami uczestników, które wykonują 
pod dyskretnym okiem instruktorów terapii. Prace uczestników można oglądać 
do dnia 15. kwietnia 2011 w ZOKiR, później w siedzibie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.
 Na uroczyste otwarcie wystawy został przygotowany poczęstunek. 
Dziękujemy za pomoc Rodzicom uczestników oraz głównemu sponsorowi wystawy 
tj. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Grzegorz Zaręba w Zwierzyńcu. Zachęcamy do 
oglądania prac uczestników na naszej stronie  wtz-zwierzyniec.za.pl

Aleksandra Hanaka
Kierownik WTZ

 
 

NOTATKA PRASOWA
 28 marca 2011 r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 
im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu odbył się II Festiwal Teatrów Szkolnych „Gry 
teatralne 2011”.
Tegoroczny, drugi przegląd teatralny, skierowany do młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, przebiegał pod hasłem „Gry 
teatralne”. 
Celem festiwalu było inspirowanie młodych ludzi do poszukiwań twórczych, 
do rozwijania wrażliwości artystycznej oraz swoich zainteresowań i talentów, 
szerzenia kultury żywego słowa; konfrontacji zainteresowań teatralnych 
młodzieży oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu.
Przeglądowi towarzyszyły warsztaty teatralne dla nauczycieli, warsztaty 
aktorskie, warsztaty dla recytatorów oraz warsztaty poezji śpiewanej, 
prowadzone przez Romę Drozdównę – związaną z teatrami lubelskimi: 
debiutowała na scenie Teatru Muzycznego, następnie adeptura w Teatrze im. J. 
Osterwy i angaż w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Zmagania konkursowe oceniało kompetentne i przyjazne jury w składzie: 
Roma Drozdówna – aktorka Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Grażyna 
Kawala – instruktor teatralny w Zamojskim Domu Kultury, Iwona Pawlos 
oraz Joanna Łukaszczyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju, Monika 
Gardiasz – nauczyciel polonista w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju i Agnieszka 
Oseła – nauczyciel polonista w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 
w Zwierzyńcu. 

Uczestnicy festiwalu w liczbie  90 osób właściwie odpowiedzieli na to 
wezwanie. Teatry Szkolne oraz recytatorzy i wykonawcy piosenek udowodnili, że 
posiadają duże możliwości zarówno w sferze działań aktorskich, recytatorskich 
oraz wokalnych. 

W kategorii – recytacja – szkoły gimnazjalne: I miejsce 
otrzymała Justyna Marchwiany z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Hedwiżynie, II miejsce przyznano Piotrowi Dudce z Powiatowego Gimnazjum 
w Biłgoraju, III zaś Katarzynie Mazurek, również z Powiatowego Gimnazjum 
w Biłgoraju. Wyróżnienia otrzymali: Monika Maciocha z Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie, Jakub Sitarz oraz Magdalena 
Socha z Gimnazjum im H. Sienkiewicza w Józefowie.

W kategorii – recytacja – szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce otrzymała Aleksandra Nowakowska z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Biłgoraju, II i III miejsca nie przyznano, zaś 
wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Piasecka z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie, Dominika Ziomek i Cezary Ulicki z 
Liceum Plastycznego w Zamościu.

W kategorii - poezja śpiewana – szkoły gimnazjalne: 
I nagrody nie przyznano, II powędrowała w ręce zespołu wokalnego 
„Adjaśki” z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie, 
III otrzymała grupa „Arkadia” z Gimnazjum im. Róży Zamoyskiej w 
Zwierzyńcu. Wyróżniono: Justynę Brytan, Magdalenę Koman oraz Jakuba 
Majchra z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju.

W kategorii poezja śpiewana – szkoły ponadgimnazjalne: 
I i II miejsca nie przyznano, zaś III otrzymała Magdalena Sobczuk z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Wyróżniono: Darię 
Ciesielczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu. 

W kategorii – mała forma teatralna – szkoły gimnazjalne: 
I nagroda przypadła grupie teatralnej z Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z Aleksandrowa, II miejsce przyznano grupie teatralnej z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, natomiast III miejsca nie 
przyznano. Wyróżniono: Grupę „Figiel” z Zespołu Szkół Samorządowych im. 
Jana Pawła II w Tereszpolu- Zaorędziu oraz grupę „Rapsodia” z  Miejskiego 
Zespołu Szkół w Biłgoraju.  W kategorii mała forma teatralna – szkoły 
ponadgimnazjalne: I i III miejsca nie przyznano, zaś II otrzymała grupa 
teatralna „Trzy po trzy” z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Przyznano również nagrodę specjalną dla najlepszej aktorki i 
aktora: Aleksandry Nizio z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Aleksandrowie oraz dla  Piotra Dudko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Biłgoraju.

Poza konkursem wystąpiła grupa teatralna „Nic dwa razy” z 
Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska z adaptacją „Tanga” według 
Sławomira Mrożka.

II Festiwal Teatrów Szkolnych w Zespole Szkół Drzewnych i 
Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu należy uznać za udany. Przegląd przebiegał 
w atmosferze sprzyjającej występom, spotkaniom, pracy warsztatowej oraz 
nawiązywaniu przyjaźni. 

Waldemar Gardiasz

SUKCESY UCZNIÓW SP W ZWIERZYŃCU
SUKCESY SPORTOWE

W Powiatowych Igrzyskach LZS w sportach zimowych w miesiącu lutym Jania 
2011. Zjazd na nartach:
I miejsce – Patryk Bakuniak, 
II miejsce – Czochra Piotr, 
III miejsce Kozioł Paweł. 
Zjazd na sankach w kategorii dziewcząt: 
III miejsce – Soboń Aleksandra. 
Zjazd na sankach kategorii chłopców: I miejsce – Maciej Danielewicz, 
II miejsce Pilip Przemysław.
V miejsce w punktacji ogólnej gmin powiatu zamojskiego. Opiekunowie: Adam 
Bartnik, Jan Osmulski
II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 
chłopców w Żdanowie. Opiekun:  Adam Bartnik
V II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 
chłopców w Hrubieszowie. Opiekun:  Adam Bartnik
I  miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 
dziewcząt –Lubuńki. Opiekun: Jan Osmulski
I  miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej 
dziewcząt – Tomaszów Lubelski. Opiekun: Jan Osmulski
19.04.11 r. udział w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
ręcznej dziewcząt – Łuków. Opiekun: Jan Osmulski

17.02.2011 r. - III miejsce Lubelskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w języku 
angielskim 
W dniu 17.02.2011 uczniowie z naszej szkoły  po raz pierwszy brali udział w 

Lubelskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w języku angielskim.  Członkowie 
koła anglistyczno-teatralnego pod kierunkiem p. Anny Greszta  zaprezentowali 
adaptację powieści L.Franka Bauma pt. The Wizard of OZ. Talent młodych aktorów 
ze Zwierzyńca został dostrzeżony i nagrodzony III miejscem. Należy podkreślić, 
że nasza grupa była jedyną nagrodzoną szkołą spoza Lublina. Nasi  uczniowie 
z przeglądu wynieśli znacznie więcej niż dyplom i nagrody rzeczowe w postaci 
książek  ponieważ mieli możliwość zaprezentowania się na deskach prawdziwej 
sceny teatralnej, przed profesjonalnym jury. Skład zwycięskiej grupy to:
Jagoda Hauzner - narrator
Gabriela Rogala – Dorotka
Łukasz Pęk- Strach
Marcin Kimak – Blaszany Drwal
Paweł Kozioł – Lew
Mirosław Surmacz – Czarnoksiężnik z OZ
Mariola Dziadosz – Dobra Czarownica ze Wschodu
Katarzyna Banaszkiewicz – Zła Czarownica z Zachodu
Justyna Ryń – ciocia Em
Agnieszka Zaburska i Agata Buczek – Manczkinowie
Karolina Tulidowicz i Anna Bednarz – Skrzydlate Małpy

Przygotowała: A. Greszta

Wyniki konkurs matematycznego „Szpak”
13 grudnia 2010 r. przeprowadzono w naszej szkolne eliminacje konkursu 
matematycznego ,,Szpak”. 
Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie:
1.      Sudoł Patryk kl. IV a
2.      Bednarz Rafał kl. IV b
3.      Krzaczek Michał kl. IV b
4.      Skrzypa Kamila kl. IV b
5.      Zacharczuk Julia kl. IV b
6.      Borsuk Natalia kl. IV c
7.      Wasiak Zofia kl. IV c
8.      Prus Joanna kl. V a
9.      Skowyra Patryk kl. V b
10.    Brankiewicz Aleksandra kl. VI a
11.    Kozioł Paweł kl. VI c
12 lutego 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu odbył się etap 
powiatowy konkursu. Uczniowie rozwiązywali zadania na trzech poziomach: 
klasa IV, V, i VI. Do etapu finałowego zakwalifikował się Michał Krzaczek kl. IV b 
i uzyskał tytuł laureata.
Uczniów przygotowywali nauczyciele matematyki – Mirosław Dziwota i 
Magdalena Kryszczuk. 

16.03.2011 r. - LAUREACI V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SZKOLNEGO PT. 
„BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” 
 16 marca 2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie V Wojewódzkiego 
Konkursu Szkolnego pt. „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” zorganizowanego 
pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty  oraz Dyrektora Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie. Na konkurs napłynęły: 52 prace literackie 
z 25 szkół, 71 prac plastycznych (wykonanych w edytorze grafiki) z 19 szkół. 



WIADOMOŚCI ZWIERZYNIECKIE NR 79 KWIECIEŃ 2010

6 7

Zygmunt
Wydawca: Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. (084) 6872 660

 Laureatami konkursu zostały dwie uczennice naszej szkoły: Maria 
Słomiany uczennica kl. III „a” - w kategorii prac literackich (opiekun T.Juszczak) 
oraz Vanessa Kołtun kl. VI „b” w kategorii prac plastycznych (opiekun M. 
Sankowska).  Serdecznie gratulujemy.

Przygotowała: M. Sankowska

II edycji konkursu historycznego pt. „Dzieci Zamojszczyzny”. 
 W miesiącu lutym nasza szkoła przystąpiła do II edycji konkursu 
historycznego pt. „Dzieci Zamojszczyzny”. Konkurs organizowany był przez 
Szkołę Podstawową nr 7 w Zamościu we współpracy z Muzeum Zamojskim pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Tegoroczny konkurs odbywał się pod 
hasłem „Dzieci- ofiary wojny- bohaterowie złych czasów” . Składał się z trzech 
konkurencji: plakat, esej, test wiedzy. Plakat konkursowy namalowały uczennice 
klasy IV: Angelika Doroszewska, Kamila Kowalska, Julia Zygmunt, Weronika 
Kamińska pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani M. Czochra-Welsyng. 
Esej napisała Joanna Prus uczennica klasy V a. Do testu wiedzy przystąpili 
uczniowie klas VI: Paweł Kozioł, Aleksandra Brankiewicz, Marcin Kimak. Uczniów 
przygotowywała nauczycielka historii pani Iwona Gałecka. W kategorii esej 
Joasia Prus jednogłośnie zdobyła I miejsce, w kategorii test uczniowie uzyskali 
najwyższą liczbę punktów spośród startujących drużyn. W ogólnej punktacji 
szkoła zdobyła II miejsce.
 W historycznym konkursie przedmiotowym organizowanym przez 
Lubelskie Kuratorium Oświaty finalistą został Paweł Kozioł uczeń klasy VI c. 
Ucznia do konkursu przygotowywała pani Iwona Gałecka.

Sukcesy plastyczne uczniów Naszej Szkoły! 
W IV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.: „Święta Wielkiej Nocy – tradycja 
i współczesność”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 08 kwietnia 2011 roku w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. 
W kategorii PRACE MALARSKIE w grupie wiekowej 6 – 9 lat
III nagrodę otrzymał Michał Małek z klasy II a
Wyróżnienia otrzymali: Agata Kociuba z klasy II a, Gabriel Mazurek z klasy I a, 
Kacper Greszta z klasy II a
Uczniowie swoje prace plastyczne wykonali pod kierunkiem p. Anny Słomiany 
oraz p. Małgorzaty Czochra -Welsyng. Laureatom gratulujemy niezwykłej 
wrażliwości i umiejętności plastycznych.

MINIONY SEMESTR NOWEGO DZIESIĘCIOLECIA W ZSDiOŚ
ZSD i OŚ im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu to szkoła 

zakorzeniona od lat w środowisku lokalnym, ale także sprawnie funkcjonująca 
w regionie i otwarta na współpracę zagraniczną. Za nami pierwszy semestr roku 
szkol. 2010/2011 pełen wydarzeń ważnych dla szkolnej społeczności.

O aktywnych działaniach szkoły w zakresie oddziaływania 
wychowawczego w minionych miesiącach świadczy dbałość o kształtowanie postaw 
poprzez udział - podobnie jak w przypadku innych szkół - w uroczystościach 
kultywowanych w środowisku lokalnym, wydarzeniach regionalnych, obchodach 
świąt państwowych oraz ważnych akcjach (więcej na www.zsdiosinternetdsl.pl).

Dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój to dla ZSDiOŚ 
rzeczywisty, a nie tylko deklaratywny priorytet. Świadczy o tym dbałość o 
edukację i wychowanie jednocześnie. Realizacja tego celu stwarza optymalne 

warunki integralnego rozwoju młodzieży, która może uczestniczyć i uczestniczy 
w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających różnorodne zainteresowania (koło 
historyczne, koło biologiczne, koło komputerowe, koło fotograficzne) i tak 
ważną sprawność fizyczną (piłka siatkowa; siłownia; jiu-jitsu; klub jeździecki). 
Szkolni sportowcy nie tylko wyjeżdżają na zawody, ale dzięki możliwościom 
bazowym także je organizują. W październiku odbył się dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSDiOŚ, w styczniu 
współzawodnictwo podjęli uczniowie szkół gimnazjalnych w Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej.

 Głębsze poznawanie siebie umożliwiają zajęcia koła teatralnego 
(zespół Nic Dwa Razy ma już swoje sukcesy w przeglądach teatralnych). Znane 
są występy miejscowe zespołu– np. spektakl z okazji listopadowego Święta 
Niepodległości; Jasełka prezentowane w kościele parafialnym, sztuka Tango 
przedstawiona podczas styczniowego finału WOŚP; prezentacje zagraniczne 
-Tango wystawione podczas wrześniowej wizyty w  Brukseli w 2010 roku. Warto 
zaznaczyć, że w marcu ubiegłego roku koło zainicjowało pierwszy regionalny 
Festiwal Teatralny - Gry Teatralne 2010. Dnia 28 marca 2011 r. odbędzie się 
druga edycja, do udziału w której serdecznie zapraszamy szkolne zespoły. 

,,Bycie dla drugich” propaguje koło Młodych Wolontariuszy- 
Przyjaźń, które rozwija więzi z dziećmi z miejscowych Domów Dziecka. Wspólne 
spędzanie czasu umożliwiają różne spotkania okolicznościowe (andrzejki, 
zabawa karnawałowa itp.) organizowane przez zaangażowanych wolontariuszy. 

Umiejętności recytatorskie i pasje fotograficzne młodzi mogą 
prezentować podczas październikowego Konkursu Recytacji Poezji Ekologicznej 
(zwanego potocznie Dniem Świętego Franciszka), który wpisał się już w tradycję 
szkoły (w tym roku odbył się już VII konkurs).

Uczniowie zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności dzięki 
efektywnym metodom i formom nauczania tzn. poprzez konkretne działania 
i doświadczenia. Wsparcie w tym zakresie przynosi współpraca z miejscowymi 
instytucjami (RPN, Nadleśnictwo Zwierzyniec, ZOKiR) i przedsiębiorstwami 
(JOBON); a także przedsiębiorstwami pozazwierzynieckimi (,,MAT” PPHU). 
Aktywność poznawczą i organizacyjną młodzież może wykazywać podczas imprez 
kulturalnych inicjowanych przez ZOKiR (sierpniowa LAF) lub przeprowadzanych 
przy wsparciu ośrodka kultury (Gry Teatralne marzec 2010).

Każdy sezon dostarcza  uczniom szkoły odmiennych atrakcji 
rekreacyjnych. Aura zimowa to czas kuligów zakończonych każdorazowo 
ogniskiem opodal szkoły. Sezon wiosenny witany jest szkolnym rajdem pieszym 
wiodącym szlakiem wyznaczonym i prowadzonym przez pracowników RPN lub 
Nadleśnictwa Zwierzyniec. Lato i jesień to czas wycieczek (także przedmiotowych 
i zawodowych). 

Zaszczepianie w uczniach świadomości o potrzebie nabywania 
wiedzy i istocie samokształcenia owocuje znaczącymi osiągnięciami w 
konkursach, olimpiadach i działaniach lokalnych. W listopadzie dwie osoby 
otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Ewa Ciebień - uczennica kl. III 
TOŚ i Piotr Nawrotek - uczeń kl. III LO. Stypendium  Funduszu Lokalnego Ziemi 
Biłgorajskiej wręczono Magdalenie Buczak - uczennicy kl. III LO. Za wyróżniającą 
postawę w społeczności szkolnej w pierwszym semestrze roku szkol. 2010/2011 
Rada Rodziców ufundowała nagrodę w postaci sfinansowania kursu prawa jazdy 
kategorii B. Pierwszą tego typu nagrodę odebrała Ewa Ciebień - uczennica kl. 
III TOŚ.

Otwarta postawa, tradycja, położenie i walory turystyczne 
środowiska zespołu szkół to czynniki sprzyjające rozwijaniu współpracy z gośćmi z 
kraju i zagranicy. Bardzo dobrze rozwija się więc współpraca np. z LO w Gogolinie 
czy Szkołą Europejską w Brukseli. Stale podejmowane są także działania służące 

nawiązywaniu nowych kontaktów sprzyjających formowaniu dojrzałej postawy 
uczniów i jednocześnie umożliwiających zdobywanie doświadczeń w przyszłym 
zawodzie.

 W poszukiwaniu dobrych i skutecznych form kształcenia ZSDiOŚ w 
roku szkol. 2011/2012 oferuje cztery kierunki kształcenia:
Technikum Przemysłu Drzewnego (4-letnie)
Technikum Ochrony Środowiska (4-letnie)
Technikum Turystyki Wiejskiej(4-letnie ) NOWY KIERUNEK!
Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) 

z rozszerzonymi przedmiotami:
-biologia, historia, geografia
-fizyka, chemia, biologia
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.zsdiosinternetdsl.pl, z której można uzyskać więcej szczegółowych informacji 
o aktualnych i minionych wydarzeniach, a także kierunkach kształcenia.

Agata Tkaczyk

Pisanko moja
palmą poświęcona
na stole cię kładę
słońcem ozłocona.
Nutą skowronka
wiosny powitanie

dzwony wieść niosą 
o to Zmartwychwstanie!

Władysław Sitkowski
17.II.2011

Przeżycia naszej wioski

Wiosko nasza któraś Katyń przeżyła,
niech się o tobie nigdy nie zapomina.

Te lasy, które dokoła szumią,
to one wszystko o nas rozumiął,

bo w nich prawie wszyscy ludzie się kryli
dlatego na nas Niemcy się mścili.

Wiosko moja rodzinna, wiosko kochana,
któraś była krwią zlana,

dziewięćdziesięciu siedmiu ludzi
przez Niemców wymordowana.

Kto dzisiaj spojrzy na kamień sczerniały,
tam na nim jest tabliczka

„Tu rozstrzelano braci kochanych
od kuli wroga w głowę tak z bliska”

To miejsce dzisiaj upamiętnione
gdzie jedenastu braciom strzelano w głowę.

A nam na to patrzeć kazali-
-następnym razem was rozstrzelamy.

Jednych zabili, krew popłynęła,
dziecino moja już ojca nie ma.

Drugich zabrali za drut kolczasty,
już nie wrócili do domów własnych.

Kilkakrotnie robili zgony, zganiali do kupy,
i nastawiali broń maszynową,

do nas bezbronnych ludzi.

Rzucali nas żywkiem do pieca,
palili kości nasze,

aby nie było znaku po naszym bracie Polaku.

Wielka to rozpacz była
matka płakała nad grobem syna,

dzieci oczy wypłakiwały ojca się nie doczekały.

Byliśmy sami bez ojca, matki, 
biedne zostały obrockie dziadki.

Ci, którzy w lesie byli, to tylko oni przeżyli.
Las to było schronisko nasze tam,

też było życie tułacze.
W dzień przyjeżdżali Szwaby łapali,
a w nocy ludzie z lasu jeść chciały.

Żyje wśród nas męczona kobieta,
która to cudem przeżyła.

Cała krwią zbroczona, bo kula wroga ramie jej przeszyła.
Zabitych leżało jej trzech braci rodzonych, 

a ona uciekać musiała,
lecz kula wroga i ją zabić chciała.

Wrzucili do samochodu na zamek wywieźli,
tam wielokrotnie mdlała,

bo ona dużo o naszej wiosce wiedziała.

Gdy czytasz książkę o naszej kobiecie,
to dech się zamyka,

bo takich kobiet mało na świecie,
jak nasza obrocka kobieta.

O ziemio, ziemio ty matko nasza,
któraś była krwią zlana,

a teraz znów Niemcom sprzedawana.

Jeszcze się rany nie zagoiły,
a Niemiec robi się bratem,

wojnę przegrali a dla Polaków, ważne są marki.
Najpierw wykupimy wszystkie fabryki,

ziemia zostanie dla nas,
a Polak będzie tym robotnikiem,

który to od nas ocalał.

Po co ma robić Polak w Niemczech na czarno,
Jak będzie robił na własnej ziemi na nas za darmo.

Józef Koczułap


