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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zwierzyńcu
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Szanowni Mieszkańcy
 Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, 
aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił 

zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by 
przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

Jan Lucjan Słomiany
Radny Rady Powiatu Zamojskiego

Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego PSL 
w Zwierzyńcu

Otwarcie ronda w Zwierzyńcu Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych

Roztocze Country Zamojskie Dni Folkloru

Otwarcie Letniej Akademii Filmowej Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką

Dożynki Gminne w Wywłoczce Pary obchodzące „złote gody”

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Zwierzyniec

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć 

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 
życzą Pracownicy i Dyrektor Zwierzynieckiego 

Ośrodka Kultury i Rekreacji.
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Szanowni  Mieszkańcy
   Ku końcowi zmierza rok 2011 – kalendarzowy i budżetowy. Żyjemy 
w świecie ogarniętym kryzysem finansów,  który  zdarza się, że zmienia rządy 
krajów i może znaczące zmienić kształt Unii Europejskiej. Ten stan w miarę łagodnie 
dotyka naszego kraju a także gminy. 
 W październiku wybraliśmy posłów i senatorów przy żenująco niskiej 
frekwencji. Podobnie jak na całej  tzw. ścianie wschodniej wyborcy największym 
zaufaniem obdarzyli Partie opozycyjną czyli PIS i to może dziwić bo nie zauważa 
się tych co rządzili w kraju i województwie  tj. PO i PSL i w znaczący sposób wsparli 
rozwój gminy ( drogi z programu zwanego „ Schetynówki”  i inwestycje ze środków 
unijnych ) a premiuję się tych „ niewidzialnych”. To, że na kredyt zaufania tak 
zasłużył Ruch Palikota to mnie osobiście nie dziwi bo w większości mamy taką 
mentalność przekorną – „ oni to dopiero  pokażą, może przewrócą świat do góry 
nogami ”.  Kto tam będzie sobie zaprzątał głowę szczegółami.
 W gminie mamy teraz czas największych inwestycji – oczyszczalnia 
ścieków, „ zwierzyńczyk ” wielomilionowe nakłady ale tak się składa, ze schowane 
przed oczami i może jeszcze niedocenione.
Bardziej widoczny i może bardziej przyjazny  dla środowiska  jest zakończony 
projekt w Wywłoczce i Turzyńcu obejmujący źródełka, chodniki itp.  który na 
początku roku był przez wielu sprowadzany do niechcianej przystani dla kajaków. 
 W bieżącym i przyszłym roku wydatki budżetowe na budowę  
czy  remonty sprowadzamy w zasadzie do projektów dofinansowanych przez 
Urząd Marszałkowski ze środków unijnych. Podpisaliśmy już umowę na budowę 

kanalizacji w Bagnie ( dofinansowanie w 50% około 1,3 mln tj.) i na początku 2012 
r podpuszczamy  umowę na znacznie większe zadanie pn. Starówka Zwierzyniecka 
( staw kościelny, deptak, most do kościoła) – dofinansowanie ok. 2,5 mln tj. 70 % 
kosztów ogółu .
 Dojdzie jeszcze wspólny z kilkoma innymi gminami projekt „ unijny” 
na uatrakcyjnienie  turystyczne  naszych zalewów - w naszej gminie będzie ścieżka 
rowerowa wraz z oświetleniem wokół zalewu w Rudce  za ok. 0,5 mln zł.  Z zalewem 
tym mamy pewien problem. Badania wykazały, że należy wzmocnić groblę czołową 
i już obecnie musielibyśmy radykalnie zmniejszyć poziom piętrzenia. 
 Przedstawione zadania  to 100%  naszych planów ( nawet marzeń) 
na pozyskanie środków „ unijnych”. Te środki zostały już wyczerpane a czy będą 
nowe i kiedy? To są pytania  na razie bez odpowiedzi. Ustaliliśmy, że warto po 
nie sięgać nawet w obliczu kryzysu dochodów własnych. Ten kryzys objawia się 
spadkiem zainteresowania naszymi ofertami sprzedaży nieruchomości. Na przyszły 
rok wzbogacimy naszą ofertą o nowe rzeczy a przy obecnych trzeba będzie zmienić 
zapisy planu zagospodarowania przestrzennego ( np. budynek dotychczasowy 
przychodni  nie musi mieć wyłącznie funkcji związanej z ochroną zdrowia ). 
Znacznie mniej w br. wydaliśmy na drogi , było to w zasadzie zakończenie  brukowania 
uliczek w Borku, chodnik w Kosobudach no i  efektowne rondo ( myślę, i efektywne!)
 O inwestycjach może tyle bo uznajmy że nie budowle stanowią o 
jakości życia a bardziej czynnik ludzki jego  zorganizowanie . Nasi lekarze rodzinni 
będą działać pod nowym szyldem – Sp. z o o. Novamed pod nowym adresem w 
nowym budynku przy skrzyżowaniu ul. Parkowa / Gromowskiego. Wyrażam 

Gmina Zwierzyniec informuje o realizacji projektu pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego” dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu. 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.  

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 230, 223, 282, 226 w obrębie ewidencyjnym Zwierzyniec.  
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 między-obiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;
5) budowa i remont drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymiana ogrodzenia;
6) wykonanie instalacji elektrycznych.

Wartość całkowita projektu po zakończeniu procedury przetargowej wynosi 6 617 045,82 PLN z czego 69,52 % stanowić będzie dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Okres 
realizacji inwestycji 20.10.2009 r. - 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 współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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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Gmina Zwierzyniec informuje o rozpocz�ciu realizacji projektu pt. 
„Porz�dkowanie gospodarki �ciekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie 
Roztocza�skiego Parku Narodowego”. Projekt współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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. 

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy i regionu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach   Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna; 2.4 Marketing gospodarczy.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 31.01.2011 r. 
Termin rozpoczęcia projektu: 24.02.2011 r.
Termin zakończenia rzeczowego projektu: 31.10.2011 r.
Całkowita wartość projektu: 145 755,00 PLN
Kwota dofinansowania: 123 891,75 PLN
Celem   realizacji    projektu   jest   wzmocnienie   i   pełne   wykorzystanie  potencjału    inwestycyjnego i   turystycznego   marki   Zwierzyniec   dla   
przyspieszenia  rozwoju  społeczno – gospodarczego  gminy i regionu.
W ramach projektu :
 - przeprowadzono badania wśród potencjalnych inwestorów z całego kraju na temat    znajomości Gminy Zwierzyniec i chęci zainwestowania na jej terenie ( 
badania B2B;)
- opracowano  audyt zasobów biznesowych;
- opracowano plan działań promocyjnych skierowanych do biznesu;
- stworzono system obsługi inwestora - stworzenie strony internetowej http://marka.zwierzyniec.info.pl;
- opracowano i wydano folder gospodarczy/inwestycyjny;
- zamieszczono w Pulsie Biznesu  artykuł o zasobach  gospodarczych Gminy Zwierzyniec;
- opracowano pakiet materiałów prasowych;
- zorganizowano jednodniową konferencję.
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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 współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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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Gmina Zwierzyniec informuje o rozpocz�ciu realizacji projektu pt. 
„Porz�dkowanie gospodarki �ciekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie 
Roztocza�skiego Parku Narodowego”. Projekt współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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. 

 Gmina Zwierzyniec informuje o realizacji projektu pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem 
turystycznym”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, 
turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki - projekty lokalne (do 4 mln PLN).  
Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Powiatem Zamojskim i Roztoczańskim Parkiem Narodowym. 
 W ramach zadania wykonane zostanie:
a. Odtworzenie układów wodnych „Zwierzyńczyka”, w tym:
–   odbudowa „Kanału Ogrodowego” wraz z budowlami,
–   odbudowa „Stawu” wraz z budowlami,
– wykonanie urządzeń opaskowych odwadniających zawale „Kanału Ogrodowego” i „Stawu” w postaci rowów, bruzdy ściekowej i sączków drenarskich,
–   konserwacja - renowacja cieku Świerszcz na odcinku od ul. Browarnej w km 0+410 do km 1+160, tj. ca 85 m powyżej zakończenia „Kanału Ogrodowego” 
wraz z budowlami,
–  odbudowa „Kanału Ulgi” na odcinku od ul. Wachniewskiej w km 0+190 w górę do końca tj. km 0+400,
b. Zagospodarowanie terenu „Zwierzyńczyka” na cele rekreacji, w tym:
–   budowa ciągów pieszych,
–   budowa oświetlenia,
– budowa połączenia pieszego terenu „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną na wysokości „Kościółka na wodzie”,
–   instalacja systemów ICT.
Wartość całkowita projektu wynosi 2 567 563,65 PLN, zaś kwota dofinansowania 1 797 294,55 PLN. Okres realizacji inwestycji 10.01.2011 r. - 26.07.2012 r.
 Celem realizacji projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i regionu poprzez rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyniającej się do 
lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności.
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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 współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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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Gmina Zwierzyniec informuje o rozpocz�ciu realizacji projektu pt. 
„Porz�dkowanie gospodarki �ciekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie 
Roztocza�skiego Parku Narodowego”. Projekt współfinansowany jest z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-
2013, O� Priorytetowa VI �rodowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i 
kształtowanie �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 układu pompowego oraz oczyszczania 
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�� całkowita 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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przekonanie teraz tak jak i na początku procesu przekształcenia Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, że pacjenci mogą mieć tylko lepiej i  pojawiające się 
tu i tam informacje, że pojawią się nowi lekarze rodzinni czy też lekarze różnych 
specjalności nie mogły  mieć i nie miały realnego związku z  procesem likwidacji 
publicznej przychodni. 
 Najwięcej dyskusji i oporów wywoływały zamierzone zmiany w  naszej 
oświacie. Od września funkcjonuje Zespół Szkół jako jednostka organizacyjno  
– decyzyjna  dla całej naszej oświaty.  Jest jeden dyrektor  zamiast trzech, który ma 
dwie zastępczynie, dwa etaty w księgowości i dwie sekretarki w szkołach. Ewidentna 
oszczędność przy braku negatywów dla procesu nauczania. Więcej pozytywów 
dostrzeżona zostanie w miarę  jak „ instytucja” okrzepnie. 
 Szkoda, że w skali małej gminy boimy się „nowego”  w odróżnieniu 
od skali  makro – patrz wybory nowej partii.  Niestety po drodze przepadł zamiar 
przeniesienia 6 - klasistów z Wywłoczki  ( dot. 7 uczniów) do  Zwierzyńca co zmusiło 
nas do tworzenia tam klas łączonych ( IV z V i VI –ą ).  Dalej twierdzę , że tam 
rodzice popełniają błąd  skazując dzieci na trwanie w miejscu . Warto spojrzeć na 
odważniejszych rodziców z Soch skąd już 5- cio i 6- cio latki jadą do Zwierzyńca ( 
przedszkolaki też) i  mają trochę trudniejszy dojazd. Chciałbym w niedługiej przyszłości 
liczyć na taką postawę rodziców z Żurawnicy. Utrzymywanie tam małej szkółki przy 
tak dobrym dojeździe też jest nieracjonalne i to nie tylko finansowo. Na wzór Soch  
tamtejszy budynek szkoły można lepiej zagospodarować. Przedszkola należałoby 
ulokować w historycznym budynku dawnej „ ochronki” – budynek drewniany. 
 O tym będziemy – powinniśmy rozmawiać na początku nowego roku. 
W przyszłym roku czekają nas nowe wyzwania w sferze gospodarki komunalnej. 
Wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach na podstawie, której wreszcie każdy 
będzie musiał zapłacić za  śmiecie. Oddamy do użytku nową oczyszczalnię  ścieków 
do której będziemy mogli przyjąć także ścieki dowożone z szamb przez co powinno 
być trochę taniej. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie czy nas stać na tak duże 
wydatki na sprzątanie i zieleń głównie w Zwierzyńcu. 
 Robimy to ( gmina) za Zarząd Dróg Powiatowych i Wojewódzkich , a 
także często za naszych mieszkańców.
 Rozważana  będzie sprawa przekształcenia zakładu budżetowego w 
spółkę gminy.
 Żyjemy w mieście turystycznym ale na jej wygląd pracujemy wszyscy. 
Lepiej się żyje w środowisku uprzątniętym, zadbanym. Zawsze  podkreślam, że 
to jak wyglądamy ( jak nas piszą ) i jak się nam żyje to wynik wysiłku, starań 
całej wspólnoty  gminy. Bliżej samorządu są rady sołeckie, ochotnicze straże 
pożarne inne organizacje działające na wsi. Tam jest coraz bardziej widoczny ruch 
pozytywny rozwój. 
 Za ten rok plony pierwszeństwa dzierżawią aktywni ludzie z Soch. 
Dzięki ich staraniom powstało boisko i plac zabaw oraz wypiękniała część remizy.  
 Brawo!  i niech się to zaszczepi w innych środowiskach ( dobre zadatki 
ma Topólcza ).
Dla Zwierzyńca bardzo i to bardzo ważne są działania, Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, Sp. Jobon i Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska i 
wszystkich innych podmiotów .
Park oddał do użytku kilkumilionową inwestycję – Ośrodek Dydaktyczno  - 
Badawczy na Białym Słupie – warto tam zajrzeć.  Sp. Jobon – nasz największy 
pracodawca i podatnik przygotowuje się do rozbudowy – Brawo!  Tak samo chciało 
by się powiedzieć o browarze. Nie chcę zapeszać  ale niedawno na łamach prasy 

dzierżawca zapewniał, że nowe urządzenia do produkcji są tuż tuż  i  że piwowar 
już zatrudniony.  Brakuje jeszcze tylko obrazu W. Kossaka – niestety nie znalazł się.  
Nowy 2012 rok może przynieść miłe zmiany. 
 Zbliżają się święta niosą zawsze radość. Jest to czas nowej nadziei i 
niech tak będzie mimo rozsiewanych wieści o kryzysie. 
 Tak, czyńmy dobro wokół siebie , a suma pozytywów może nas 
samych zaskoczyć. Niechaj tak będzie! 

Jan Skiba

Konkurs plastyczny
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji ogłasza konkurs plastyczny pt. 
„Ozdoba choinkowa”. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum, szkół 
podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym pracujący indywidualnie lub 
pod kierunkiem nauczyciela. Kwalifikowane będą również prace zbiorowe. Prace 
powinny być własnością autora, o wysokości nie mniejszej niż 10 cm  i posiadać 
następujące dane:
imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek, 
imię i nazwisko  nauczyciela prowadzącego.
Prace nie posiadające wymaganych informacji nie będą oceniane przez komisję.
Prace należy składać lub przesłać w terminie do 10 stycznia 2012 roku do 
Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia15 stycznia 2012 r. podczas  Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek

KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka 
angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera. 
Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień 
korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w 
tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć 
pierwsze efekty nauki.
 Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym 
nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, 
„foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Jest zestwieniem sześciu 
bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi 
gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 
ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem 
zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około 
dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na 
pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma 
specjalny certyfikat. 
 Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w 
projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w 
kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych 
przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która 
prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
 Wszelkie informacje szczegółowe na temat kursu można uzyskać w 
Bibliotece oraz na stronie www.biblioteka-zwierzyniec.pl

Spotkanie z Martą Fox
 W ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki dnia 30 września 
2011 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzyńcu mieliśmy okazję gościć 
Panią Martę Fox, uznaną poetkę, powieściopisarkę i eseistkę.  Pani Marta jest obecna 
na rynku pisarskim od wielu lat, co zaowocowało bogatym dorobkiem literackim oraz 
wieloma nagrodami w ogólnopolskich konkursach. W naszej Bibliotece spotkanie 
poświęcone zostało dyskusjom na temat jej twórczości i okoliczności powstawania 
poszczególnych utworów. Pani Marta dała się poznać jako niezwykle ciepła i otwarta 
osoba. Z pasją prezentowała ulubione fragmenty autorskiej poezji, którą postrzega 
jako pole najbardziej osobistych przeżyć i doświadczeń . Zasłuchane czytelniczki 
miały również okazję podzielić się wrażeniami związanymi z powieściami pisarki, 
w tym najnowszą, „Zuzanna nie istnieje”. Okazuje się, że odczucia po przeczytaniu 
lektury pozostały zbieżne dla odbiorców z intencjami, jakie zakładała autorka , 
kreując utwory. Jedna z czytelniczek powiedziała na zakończenie :„Cieszę się, że 
zdecydowałam się uczestniczyć w spotkaniu, bo dzięki temu miałam okazję do 
rozmowy na tematy, dla których na co dzień trudno znaleźć czas. Chętnie też wezmę 
udział  w  kolejnych spotkaniach DKK, bo dotychczas nie wiedziałam jak przyjemnie 
jest w gronie dzielić się doświadczeniami z czytania.”

Agnieszka Maciocha

Będą pieniądze na kolejne projekty
Odtworzenie zabytkowego centrum miasta, budowa kanalizacji w Bagnie i wspólna   
z gminą Narol promocja Roztocza – to kolejne projekty, na realizację których 
Zwierzyniec otrzyma pieniądze z Unii Europejskiej. W sumie chodzi o prawie 
7,5 miliona złotych, z czego unijne dofinansowanie to niespełna 4 miliony 400 
tysięcy. Najbardziej ucieszyła nas wiadomość, że otrzymamy środki na odtworzenie 
zabytkowego centrum miasta. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych robót oraz 
tych projektów, które w tej części Zwierzyńca już zrealizowaliśmy, korzystając z innych 
funduszy unijnych, zwierzyniecka starówka będzie prawdziwą wizytówką miasta. 
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej samorząd chce m.in.: zmodernizować deptak przy 
ul. Wachniewskiej, balustrady i posadzki na moście mostu przy kościele na wodzie,  
a także oczyścić Staw Kościelny. Ponadto zamierzamy zamontować monitoring, 
system przepływu ludności i system zabezpieczeń oraz szerokopasmowy, 
bezprzewodowy i przewodowy dostęp do internetu. Ma być również wykonane 
nowe oznakowanie turystyczne. Realizacja projektu pod nazwą „Odtworzenie 
zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” ma kosztować ponad 3 
miliony 600 tysięcy złotych. Gmina pokryje 30 procent kosztów, ponieważ ponad 
2,5 miliona złotych otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego. Budowa prawie 6 kilometrów kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bagno to wydatek niespełna 3 milionów 400 tysięcy złotych. Środki będą pochodzić 
po połowie z budżetu gminy i unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zwierzyniec otrzyma też pieniądze na działania promocyjne, które będzie 
prowadzić razem z gminą Narol z województwa podkarpackiego. Wspólna 
realizacja drugiego etapu projektu „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury 
i turystyki Roztocza” ma kosztować ponad 525 tysięcy złotych, z czego unijne 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej wyniesie aż 
90 procent. Obydwie gminy wydadzą na ten cel po około 26 tysięcy.
Umowy o przekazaniu środków na realizację wszystkich pomysłów mają być 
podpisane jeszcze w tym roku, a ich realizacja jest planowana na przyszły rok oraz 
następne lata.

Ciąg dalszy wspólnej promocji z Narolem
Współpraca gmin Zwierzyniec i Narol z Podkarpacia przy promocji kultury i turystyki 
sprawdziła się, dlatego obydwa samorządy będą ją kontynuować, a pieniądze na 
realizację kolejnych pomysłów otrzymają z Unii Europejskiej.
W ubiegłym roku Zwierzyniec i Narol przygotowały specjalny serwis internetowy, 
film o Roztoczu, albumy, kalendarze i płyty oraz inne materiały promocyjne. 
Opracowały także strategie współpracy, marki i rozwoju turystyki. 
Teraz zamierzamy zrealizować podobne przedsięwzięcia, rozszerzając je m.in. 
o kampanię telewizyjną. Szacuje się, że projekt pod nazwą „Zwierzyniec i Narol 
liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” będzie kosztować ponad 525 tysięcy 
złotych. Aż 90 procent tej kwoty samorządy sfinansują ze środków Programu 
Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej, natomiast resztę pokryją z własnych 
budżetów. Gminy wydadzą na ten cel zaledwie po około 26 tysięcy złotych.
Umowa o przekazaniu unijnego dofinansowania ma być podpisana jeszcze w tym 
roku. Na początku przyszłego, Narol jako lider projektu, powinien ogłosić pierwsze 
przetargi, a wszystkie pomysły mają być zrealizowane do końca 2012 roku.

Mieszkańcy Soch wybudowali sobie boisko 
Sami wymyślili, zrobili, a teraz będą z nich korzystać. Mieszkańcy wsi Sochy 
wykonali boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Uroczyste ich otwarcie odbyło się 
2 października.
Boisko to wspólne dzieło m.in. strażaków, miejscowej radnej, sołtysa i rady sołeckiej. 
Pieniądze na zakup niezbędnych materiałów pozyskano z funduszu sołeckiego, 
budżetu gminy, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz od sponsorów. 
Prawie wszystkie prace mieszkańcy wykonali sami.
To piękny przykład inicjatywy wiejskiej. Społeczność Soch pokazuje, że za 
niewielkie pieniądze można na wsi stworzyć coś pożytecznego, z czego mogą 
korzystać zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli – ocenia burmistrz Zwierzyńca 
Jan Skiba. Boisko ma trawiastą nawierzchnię. Można na nim grać w siatkówkę 
i koszykówkę, a nawet mini piłkę nożną. Na placu zabaw na razie są tylko 
podstawowe urządzenia. Podobne obiekty sportowe powstały, bądź są planowane 
także w innych miejscowościach gminy Zwierzyniec, m.in. w: Topólczy, Wywłoczce i 
Kosobudach. Część z nich to również inicjatywa mieszkańców, inne są realizowane 
przez samorząd.

Jubileusz „złotych” par
Szesnaście par małżeńskich z miasta i gminy Zwierzyniec, które obchodzą Złote 
Gody, otrzymało w czwartek 15 września odznaczenia przyznane przez Prezydenta 
RP.W uroczystości, która odbyła się w Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji, 
jubilatom towarzyszyli członkowie ich rodzin, a także przedstawiciele władz 
gminnych. Małżonkowie odbierali odznaczenia i gratulacje z rąk: burmistrza 
Zwierzyńca Jana Skiby, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Budzyńskiego, 
sekretarz Edyty Wolanin i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Andrzeja 
Grudzińskiego. 
Podczas uroczystości nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana i słodkiego 
poczęstunku. Okolicznościową część artystyczną przygotowali instruktorzy ZOKiR-u. 
50-lecie pożycia małżeńskiego świętują: Czesława i Antoni Adamowicz z Guciowa, 
Marianna i Jan Dzudziński z Obroczy, Genowefa i Jan Kusy z Turzyńca, Krystyna i 
Ryszard Leszczyński ze Zwierzyńca, Janina i Eugeniusz Lipiec z Soch, Anna i Czesław 
Maciejewski również z Soch, Hanna i Romuald Mazurkiewicz ze Zwierzyńca, 
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Frydysława i Henryk Miękus z miejscowości Kosobudy, Zofia i Adam Pacyk ze 
wsi Bagno, Krystyna i Krzysztof Paszko z Wywłoczki, Krystyna i Marian Rudnicki 
ze Zwierzyńca, Helena i Jan Skrzyński z Guciowa, Maria i Mieczysław Tulidowicz 
ze Zwierzyńca, Maria i Jan Tymicki z Żurawnicy, Irena i Leonard Tymicki także z 
Żurawnicy oraz Danuta i Kazimierz Wysocki ze Zwierzyńca. 

Trzecie spotkanie łowieckie 
Zwierzyniec już po raz trzeci gościł pasjonatów łowiectwa i amatorów dziczyzny z 
całego województwa. W sobotę 20 sierpnia odbyło Lubelskie Spotkanie z Tradycją  
i Kulturą Łowiecką. 
Rozpoczęła je o godz. 10.00 msza święta w Kościele na Wodzie. Potem uczestnicy 
spotkania przeszli na stadion Klubu Sportowego „Sokół” przy ul. Aleksandry 
Wachniewskiej, gdzie oficjalnie imprezę otworzył Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski. 
Przeprowadzono konkurs kulinarny „Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny”, który 
poprowadził wybitny znawca kuchni myśliwskiej Grzegorz Russak, znany m.in. 
z telewizyjnego programu „Smaki polskie”. Uczestnicy konkursu przyrządzali 
produkty z dziczyzny, dania z dziczyzny i napoje. 
Organizatorzy zorganizowali też widowiskowe pokazy sokolnictwa i psów 
myśliwskich, prezentacje wabienia zwierzyny łownej, wystawę trofeów łowieckich, 
a także konkurs skubania kaczek. Imprezie towarzyszył kiermasz smakowitości, 
czyli polskich produktów z dziczyzny oraz narodowych potraw kuchni słowackiej. O 
oprawę muzyczną spotkania zadbają lokalne zespoły artystyczne, w tym sygnaliści 
myśliwscy. Organizatorami tego wydarzenia byli Marszałek Województwa 
Lubelskiego, Burmistrz Zwierzyńca, Przewodniczący Zarządu Okręgowego 
Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Lublinie.

Ogólnopolskie wyróżnienie dla DKF-u
Dyskusyjny Klub Filmowy „Zwierzyńczyk” został nominowany do prestiżowej 
Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. DKF, działający w Zwierzynieckim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji od 2007 roku, był jednym z 3 kandydatów do nagrody 
PISF w kategorii „dyskusyjny klub filmowy” i uplasował się na II miejscu.
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbuło się 6 czerwca podczas otwarcia 36 Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Polski Instytut Sztuki Filmowej od 4 lat nagradza te przedsięwzięcia, inicjatywy i 
wydarzenia, które w znaczący sposób wpływają na zainteresowanie polskim kinem i 
przyczyniają się do promocji sztuki filmowej. Otrzymują je m.in.: m.in. organizatorzy 
festiwali, przeglądów, dystrybutorzy, autorzy audycji filmowych, podmioty zajmujące 
się krytyką filmową, prowadzące kina oraz dyskusyjne kluby filmowe. 
W 2008 roku nagrodę w kategorii „krajowe wydarzenie filmowe” otrzymała Letnia 
Akademia Filmowa. 

Książka Władysława Sitkowskiego
 Nowa książka Władysława Sitkowskiego „Zamojszczyzna. Wysiedlenia 
– deportacje 1939-1945. Obóz w Zwierzyńcu” to opis wojny we wspomnieniach i 
relacjach ponad trzydziestu osób.  Książka ukazuje terror hitlerowski, opisy obozów 
koncentracyjnych jak również masowe rzezie na Wołyniu. Autor przekazując 
książkę chce by przyszłe pokolenia poznawały tragiczną przeszłość, lecz sami jej 
nigdy nie doświadczyli. 

 W dorobku autora znajdują się liczne publikacje - wspomnienia wojenne 
o  pacyfikacji wsi Sochy jak również utwory liryczne , fraszki, satyry oraz bajki dla 
dzieci. 

Joanna Szpuga

Letnia Akademia Filmowa
Letnia Akademia Filmowa odbyła się w dniach 5-15 sierpnia 2011 roku w 
Zwierzyńcu na Roztoczu (woj. lubelskie). Odbywające się już po raz 12 wydarzenie 
łączyło działania edukacyjne (wykłady, prelekcje, seminaria, Warsztaty Kultury 
Filmowej, spotkania z twórcami, Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych) z 
kulturalnymi (projekcja około 400 filmów, prezentacja ok. 12 spektakli teatralnych 
i koncertów tematycznych). W tegorocznej odsłonie wydarzenia wzięło udział 26 
786 widzów. 
Wiele z filmów pokazywanych w Zwierzyńcu miało tutaj swoje polskie premiery. 
Festiwal od lat kładzie szczególny nacisk na prezentację kina niedostępnego 
masowemu odbiorcy, zapomnianego bądź z różnych powodów obłożonego anatemą. 
W tym roku taką rolę pełniły: prezentacja kinematografii Maroka, Tunezji, Algierii 
w cyklu „Karawana z Maghrebu”, prezentacja dorobku najnowszej kinematografii 
litewskiej w bloku „Kino z Litwy” oraz retrospektyw autorskich Tinto Brassa, Siergieja 
Sołowjowa, Rogera Cormana czy Karela Kachyny. Ważną częścią Letniej Akademii 
Filmowej były prezentacje polskich twórców filmowych w formie retrospektyw, projekcji 
najświeższych produkcji fabularnych i dokumentalnych, a także prezentacji twórczości 
młodych twórców filmowych, w tym także etiud studenckich i debiutów filmowych. 
Polskiej twórczości filmowej został poświęcony cykl „W polskim obiektywie”, „Seans 
z Maciejem Adamkiem i Maciejem Cuske”, „Czas jubileuszy”, „Etiudy studentów 
PWSFTviT” oraz „Etiudy studentów AFiT”. Propozycje kinematografii polskiej pojawiały 
się również w innych cyklach filmowych m.in. „Festiwalowe remanenty”, „Syberyjskie 
klimaty” czy „Zaproszenie na ślub i wesele”.
Specyfiką festiwalu od lat są prelekcje wygłaszane przez znanych krytyków 
filmowych oraz dyskusje z reżyserami i aktorami prezentowanych filmów. W tym 
roku odbyło  się 62 prelekcji wygłoszonych przez Konrada Zarębskiego (Kino), 
Adama Garbicza (Kino), Łukasza Maciejewskiego (Tygodnik Powszechny), Wojtka 
Kałużyńskiego (Przekrój), Dianę Dąbrowską (filmoznawczyni specjalizująca się w 
kinematografii włoskiej, członek Rady PFDKF), Ewę Linek (specjalistka w zakresie 
kinematografii Maghrebu, pracownik naukowy), Miłosławę Stępień (specjalistka 
w zakresie kinematografii Maroka i Tunezji, pracownik naukowy), Przemysława 
Stępnia (dyrektor Festiwalu Filmów Afrykańskich „Afrykamera”, specjalista w 
zakresie kinematografii afrykańskiej) oraz Pawła Aleksandrowicza (doktorant 
UMCS, naukową zajmuje się twórczością Rogera Cormana). 
Odbyło się również 12 spotkań z artystami prowadzonych przez wspomnianych 
wyżej krytyków filmowych. Wśród nich możemy wymienić: spotkanie z reżyserem 
Tomasem Tamosaitisem po projekcji filmu „Hiszpański dla dorosłych”, spotkanie z 
aktorem Rafałem Zawieruchą oraz autorem scenariusza Zbigniewem Masternakiem 
po projekcji filmu „Księstwo”, spotkanie z aktorką Martą Nieradkiewicz po projekcji 
filmu „Z miłości”, spotkanie z Maciejem Meleckim po projekcji filmu „Wydalony”, 
spotkanie z reżyserem Markiem Stacharskim i aktorką Aleksandrą Nieśpielak 
po projekcji filmu „Proste pragnienia”, spotkanie z Marcinem Mamoniem po 
projekcji filmu „Długi marsz 70 lat później”, spotkanie z Maciejem Adamkiem i 
Maciejem Cuske po jednym z ich filmów prezentowanych w ramach reżyserskich 
retrospektyw, spotkanie z Siergiejem Sołowjowem po projekcji filmu „Anna 

Karenina” oraz spotkanie z Danielem Furmaniakiem i Adą Słoniec po projekcji 
filmu „Kiedyś będziemy szczęśliwi”.
Program prelekcji i spotkań uzupełniały wystąpienia w ramach Ogólnopolskiego 
Konkursu Prelegentów Filmowych, w którym wyłoniono aż dwóch laureatów: Karola 
Szafrańca i Wojciecha Bronowskiego. 
Jak co roku i podczas 12. LAF miały miejsce Warsztaty Kultury Filmowej. Odbywały 
się one równolegle na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i konkursowej. W ramach 
tej pierwszej zostały przeprowadzone wykłady o tematyce filmowej, prelekcje 
wprowadzające do poszczególnych filmów, spotkania autorskie z reżyserami 
bądź aktorami filmowymi. Zwłaszcza te ostatnie cieszyły się wśród uczestników 
LAF wielką popularnością, czego dowodem były nawet półtoragodzinne dyskusje 
publiczności czy to z Tomasem Tamosaitisem, czy prawie godzinne spotkanie z 
Markiem Stacharskim i Aleksandrą Nieśpielak.
Każdorazowo, podczas Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu odbywają 
się liczne imprezy towarzyszące: spektakle teatralne, koncerty oraz pokazy 
specjalne, projekcje filmów niemych z muzyka graną „na żywo”, a także pokazy 
dla najmłodszych widzów. Podobne atrakcje przygotowane były również w tym 
roku. Największym wydarzeniem była oczywiście premiera partytury autorstwa 
Rafała Rozmusa do filmu „Portier z hotelu Atlantic” zaprezentowana na żywo 
z Orkiestrą Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Wydarzenie 
cieszyło się ogromną popularnością, podobnie jak koncert przygotowane 
przez partnera festiwalu tj. Zone Europa widowisko pt. „Głos ma twarz, czyli 
sztuka uwodzenia dźwiękiem” w wykonaniu Laury Raab i Piotra Borowca. Dla 
spragnionych muzycznych wrażeń przygotowano program koncertów nocnych, 
które są już tradycją Akademii. W tym roku odbywały się jednak w nowym obiekcie 
– Amfiteatrze wybudowanym w samym centrum parku miejskiego. Dla uczestników 
LAF wystąpili:  The Postman- Beatelsi z Polkowic, Piorama, Disperse, Kurk i Rotten 
Bark. Niewątpliwą atrakcją były cowieczorne kursy - Hipibusa, stylizowanego na 
lata 60/70 londyńskiego piętrusa, przerobionego na mobilny bar, który przewoził 
LAF-owiczów do klubu festiwalowego w Starej Hucie. 
W programie imprez towarzyszących nie zabrakło również spektakli teatralnych. 
W tym roku na deskach Kina Dzięcioł wystąpiły następujące zespoły teatralne: 
studentki PWST Wrocław ze spektaklem na podstawie powieści Elfriede Jelinek 
„Parken Mojren”, Unia Teatr Niemożliwy z Warszawy z widowiskiem pt. „Drugi 
pokój – impresja według Zbigniewa Herberta” oraz Teatr Boczny z Lublina ze 
spektaklem na podstawie prozy Franza Kafki pt. „Obcy”.

Joanna Swacha

Gmina Zwierzyniec w Igrzyskach.
 W dniach 02 – 03 lipca 2011 r. Gmina Zwierzyniec była gospodarzem 
XII Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Zamojskiego.  Na obiektach 
sportowych przy ul. Armii Krajowej i ul. Aleksandry Wachniewskiej, rozegrano 16 
konkurencji drużynowych i 29 konkurencji indywidualnych. 
Punktacja końcowa Igrzysk.
I miejsce   – Sitno 586,0 pkt.
II miejsce  – Zwierzyniec 506 pkt.

III miejsce – Miączyn 378,5 pkt.
 W Igrzyskach uczestniczyło 15 gmin w których udział wzięło 2150 
zawodników i zawodniczek. Reprezentacja Zwierzyńca uzyskała kwalifikacje na 
XII Wojewódzkie Igrzyska LZS.  
W  Kraśniku w dniu 06 sierpnia 2011 r. w punktacji końcowej reprezentacja Gminy 
Zwierzyniec zajęła IV miejsce, na 44 sklasyfikowanych gmin i 17 powiatów. 
 Powiat zamojski uzyskał IV lokatę .
W ramach XII Powiatowych Igrzysk LZS w Zwierzyńcu, przeprowadzono VII 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
– KDP ( Kobiece Drużyny Pożarnicze ), MDP ( Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
– dziewcząt i chłopców ).  Sklasyfikowano 7 drużyn kobiecych,  28 drużyn 
chłopięcych i 12 drużyn dziewcząt. 
 Wyniki zawodów pożarniczych.
MDP – dziewczęta:
I miejsce – Suchowola gm. Adamów
II miejsce – Ruskie Piaski gm. Nielisz
III miejsce Komarów Osada gm. Komarów
MDP – chłopcy:
I miejsce – Sąsiadka gm. Sułów
II miejsce – Sitno, gm. Sitno
III miejsce – Mokre, gm. Zamość
KDP
I miejsce – Dub, gm. Komarów
II miejsce – Stanisławka, gm. Sitno
III miejsce – Suchowola, gm. Adamów.

Jan  Kotwis

Świąteczne wizyty
A gdy już stół nakryje matula
I pieśń popłynie; - Lulajże, lulaj,
To zaraz wpada synalek fiatem,
By pod koniaczek pogadać z tatem.
No i gadają szczerze i krótko,
Bo syn współczuje ojcowskim smutkom,
Więc tata dzieli serce w opłatku,
Choć to nie idzie staremu gładko.
Nogi jak stępy, ręce jak kłody,
A tu trza orać i zbierać płody -
Synalek gościł dni tłustych pare,
A wokół niego dreptali stare.
Matka ładuje w kosz jaja, szynke,
Żeby za roczek znów ujrzeć synka.
Choinka gaśnie, smutna matula
I pieśń urwana: - Lulajże, lulaj.

Władysław Sitkowski


