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Szanowni  Mieszkańcy

 Pragnę podzielić się z Państwem informacjami 
z życia gminy po upływie połowy roku budżetowego, 
praktycznie w środku sezonu turystycznego.
 Zapewne jak zawsze moja ocena tego 
naszego małego świata jest pozytywna z dużą dozą 
optymizmu.
 Cieszyć się możemy chociażby z tego, że 
omijają nas dotychczas problemy wynikające z 
anomalii pogodowych, a ludzie z zaangażowaniem 
rozwijają i wzbogacają sferę gospodarczą i społeczną 
naszej gminy. 
 Myślę, że warto cieszyć się z dokonywanej 
rozbudowy fabryki mebli – JOBON. Ten proces 
będzie trwał, ale kolejne obiekty będą powstawać 
już w oddaleniu od ulicy Biłgorajskiej. Po 
drugiej stronie tej drogi rozpoczyna się budowa 
zapowiedzianej Biedronki  i za niedługo przebudowa 
całego parkingu.

Roztoczański Park Narodowy obchodził 
swoje 40-te urodziny i z tej okazji składaliśmy już 
gratulacje i dalej to czynimy. Park Narodowy to też 
znaczny inwestor, wystarczy spojrzeć na Ośrodek 
naukowy Biały Słup, czy obecnie remontowany 
Pałac Plenipotenta.

Za sprawą przeprowadzonych inwestycji 
samorządowych Zwierzyniec ogromnie zyskał w 
oczach przybyszów i mam nadzieję, że u własnych 
mieszkańców też.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na 
naszej Starówce jest bardzo wiele do zrobienia. 
Niestety mimo już dwuletnich rozmów ze 
starostwem i przygotowaniem projektów nie udało 
się przebudować ok. 50 mb drogi powiatowej przy 
browarze, przebudować ogrodzenia Zespołu Szkół 
w ulicy Browarnej, rozbiórek pewnych budynków na 
terenie technikum.

Tak ogólnie można rzec, że mimo wysiłków 
z naszej strony z powiatu trudno coś uzyskać.

Głośna już sprawa przebudowy drogi 
powiatowej Obrocz-Kosobudy dalej wisi na włosku. 
Ta droga na pewno jest w zainteresowaniu wielu 

mieszkańców Zwierzyńca a nie tylko Kosobud. 
Starostwo niestety wybrało remont ulic w 

Szczebrzeszynie i ma się to nijak do obiektywnej 
oceny potrzeb drogowych w powiecie.

Gmina mimo, że ma własnych problemów 
drogowych bez liku deklaruje kosztem dalszych 
kredytów współfinansowanie dla powiatu.

Chciałbym prosić mieszkańców Żurawnicy 
/Stara Wieś/, Bagna i Osiedla Rózin o cierpliwość 
w oczekiwaniu na poprawę dróg – zadania 
zaplanowane wykonamy w miesiącu wrześniu b. 
roku.

Problem, który narasta od lat to 
niekorzystne  oddziaływanie linii hutniczo-
szerokotorowej na życie mieszkańców, szczególnie 
tych żyjących w zbliżeniu do torów.

Chodzi tu o przenoszone drgania 
niekorzystnie oddziaływujące na budynki oraz 
nadmierny hałas.

Mieszkańcy stworzyli stowarzyszenie, 
wybrany Zarząd wypracowuje kierunki działań 
zmierzających do zniwelowania w maksymalnym 
stopniu tego problemu.

Wszyscy mamy świadomość, że uciążliwość 
narastała w miarę zwiększenia masy przewożonych 
towarów oraz  zwiększonej prędkości przejazdu 
składów. Podkreśla się, że nie jest to chęć 
całkowitego wyeliminowania przewozów czy też 
linii ale coś należy przedsięwziąć aby ta uciążliwość 
zmalała.

Samorząd widzi ten problem jako 
ważny i włączy się w konstruktywną procedurę 
rozwiązywania sprawy.

Na obecny moment moje widzenie tej 
sprawy jest nieco inne od proponowanych, czy 
podjętych już kroków ze strony stowarzyszenia.
Przykład: Skoro uznajemy, że ograniczenie 
prędkości może przynieść odczuwalny skutek to 
domagajmy się tego w obszarze Zwierzyńca i nie 
szukajmy do tego sprzymierzeńców na całej prawie 
400 km-ej trasie bo to raczej zmniejsza szansę.
 Założenie jest, że nie podejmuje się walki 
o wyprowadzenie tej kolei /to próbował przez lata 

�

Młodzie�owy Klub działaj�cy przy Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Obroczy, informuje                       
o rozpocz�ciu realizacji projektu pt. ”Młodych kreacje na ciekawe wakacje”
dofinansowanego ze �rodków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Ameryka�skiej 
Fundacji Wolno�ci realizowanego przez Akademi� Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Fundacj� Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gmin� Miasto Biłgoraj i Firm�
AMBRA SA. Projekt obejmuje cykl zaj�� rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych 
skierowanych dla dzieci, młodzie�y i dorosłych mieszka�ców Obroczy i realizowany jest               
w okresie od 1 czerwca do 20 wrze�nia 2014 roku. 

Pierwszym wydarzeniem w ramach cyklu zaj�� realizowanych w projekcie był Piknik 
rodzinny. Zorganizowany został 22.06.2014 r. na boisku przy Szkole Filialnej w Obroczy.              
W czasie trwania imprezy dzieci mogły bawi� si� i gra� w ró�ne gry planszowe, kolorowa�, 
rysowa� i tworzy� obrazki z piecz�tek pod opiek� nauczycielek wychowania przedszkolnego. 
W programie zaplanowano konkurencje zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych, mi�dzy 
innymi: wy�cigi w je�dzie na nartach po trawie, skoki w workach, ubijanie piany, wbijanie 
gwo�dzia na czas przez panie, przeci�ganie liny. Wielki ubaw był przy konkurencji dla panów 
w ubijaniu piany, któremu kibicowały kobiety. Du�� popularno�� zyskały plenerowe 
rozgrywki warcabowe. Niew�tpliwie jednak najwi�kszym zainteresowaniem cieszyły si�
przeja�d�ki kucykami. Wszyscy uczestnicy otrzymali fantastyczne nagrody ufundowane 
przez Nadle�nictwo Zwierzyniec i Roztocza�ski Park Narodowy oraz słodki upominek. 
Piknik rodzinny przebiegł w bardzo miłej atmosferze pomimo niepewnej pogody. Uczestnicy 
mogli równie� skorzysta� z pocz�stunku oraz upiec kiełbask� przy ognisku.  

Kolejn� imprez� były Sobótki zorganizowane wieczorem 28.06.2014 r. na terenie 
Gospodarstwa Agroturystycznego RANCZO w Obroczy. Sobótki rozpocz�ły si� od debaty 
oksfordzkiej, której tematem było „Za i przeciw obrz�dom ludowym”. Po zako�czeniu debaty 
Prezes Ochotniczej Stra�y Po�arnej w Obroczy rozpalił 5 ognisk. Nast�pnie uczestnicy, 
zwłaszcza przedstawiciele młodszego pokolenia, mogli naby� umiej�tno�� wyplatania 
wianków. W trakcie nauki zebranym czas umilały dziewczyny z Młodzie�owego Klubu 
�piewaj�c przy akompaniamencie gitar. Zgromadzeni na imprezie mieszka�cy Obroczy 
bardzo ch�tnie przył�czali si� do wspólnego �piewania przy ogniskach. Wa�nym punktem 
programu było puszczanie przez panny wianków na rzece Wieprz. Po zako�czeniu obrz�du 
Sobótek wszyscy wrócili do ognisk, przy których mo�na było upiec kiełbaski. Osoby ch�tne 
mogły równie� po�piewa� piosenki, których tekst był wy�wietlany na ekranie oraz pota�czy�. 
Zabawa sobótkowa trwała do białego rana.  

To jeszcze nie koniec wspólnej zabawy. Mieszka�cy Obroczy b�d� mogli wzi�� udział 
w kolejnych czterech wydarzeniach, które b�d� organizowane w miesi�cach lipcu, sierpniu 
i wrze�niu bie��cego roku, a b�d� to:  
-    Dzie� Sportu,  
- Spływ kajakowy po rzece Wieprz – uczestnikami spływu b�d� osoby rekrutuj�ce                       
si� z miejscowej młodzie�y, 
- Rozerwij umysł – jednodniowa nauka angielskiego pod hasłem "Tu te� jestem 
Europejczykiem", 
-  Dzie� Otwarty Mikrofonu – konkurs z nagrodami w zakresie �piewu i recytacji.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
Młodzie�owy Klub w Obroczy  
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RPN/ to jestem przekonany, że należy rozmawiać 
o swoim problemie z odpowiednimi decydentami 
bez fajerwerków czy politycznych akcji. Wierzę, że 
spokojne działania łatwiej doprowadzą do „bardziej 
spokojnej” jazdy pociągów.
 Problem ten w naszej gminie dotyczy w 
pewnym stopniu też Żurawnicy a też znacznie 
inaczej aniżeli w Zwierzyńcu. Dlatego też sugeruję 
działać wyłącznie w ograniczonym zasięgu i nie 
wylewać tego co nas boli na cała trasę bo wszędzie 
jest troszkę inaczej.
 W najbliższym czasie rozpocznie się montaż 
solarów na naszych domach. Wymaga to też 
współpracy właścicieli domów z firmą  montująca 
oraz gminą. Spotykam ludzi, którzy krytycznie 
patrzą na to śmiem twierdzić dobrodziejstwo bo np. 
chciano by urządzeń  bardziej zaawansowanych, 
czyli baterie fotowoltaiczne  produkujące energię 
elektryczną. Twierdzę, że to też będzie w 
najbliższych latach, troszeczkę jesteśmy spóźnieni 
chociażby wobec Niemców. Ten temat nie wynika 
z barier technologicznych tylko w głównej 
mierze prawnych – w naszym kraju brak jeszcze 
odpowiednich regulacji.

Jeszcze kilka zdań  o innym problemie 
prawnym, ogólnokrajowym, który dotknie nas 
w 1-szej kolejności. Rzecz dotyczy roszczeń 
spadkobierców rodziny Zamoyskich. 

Brak ustawowych regulacji co do 
reprywatyzacji wprowadza w życie różne procedury 
administracyjno-sądowe co w konsekwencji 
prowadzi do blokowania ksiąg wieczystych na 
mieniu Skarbu Państwa i komunalnym. Z takich 
to powodów nie mogliśmy doprowadzić do końca 
sprzedaży mieszkań i gruntów ludziom z ulicy 
Ordynacji Zamojskiej /nomen omen/. Ośrodek 
Lasów Państwowych JODŁA stoi pusty i niszczeje 
tak jak sławna już borowianka i stary browar. Mam 
wielką obawę /mimo, że jestem optymistą/, że 
Zwierzyniec zapłaci za to olbrzymią cenę, bo to nie 
tak jak krzyczą niektórzy, że może to uratować jak 
tylko chciałby burmistrz.
 Mimo tych i innych problemów winniśmy 

być zadowoleni z tego w jakim miejscu jesteśmy i 
jaki dorobek jako społeczność posiadamy.
 Wyrażam podziękowania dla wielu za 
piękne ogródki i posesje, za chęć posprzątania za 
tzw. płotem a niektórym chętnie wytknę w oczy 
brak chęci w tym skromnym zakresie.
 Jeszcze czas – obkośmy się troszeczkę.

Pozdrawiam mieszkańców i naszych gości.
Jan Skiba

Burmistrz Zwierzyńca

OGŁOSZENIE

 W roku szkolnym 2014/2015 Programem 
Rządowym „ Wyprawka Szkolna” na zakup 
podręczników będą objęci uczniowie uczęszczający 
do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klasy III 
szkoły ponadgimnazjalnej. Ponadto, pomocą objęto 
także uczniów: słabowidzących, niesłyszących, 
słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym 
z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 539,00 zł. Pomoc na zakup 
podręczników jest udzielona na wniosek rodziców 
uczniów. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Do 
wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości 
dochodów. W uzasadnionych przypadkach można 
dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, 
którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego można przedłożyć zaświadczenie o 
korzystaniu z powyższych świadczeń.

Wnioski przyjmowane będą w szkołach 
do 09 września 2014 r.

Artyści z WTZ zapraszają

Obrazy, ceramika użytkowa, narzuty, serwety, 
meble, mozaiki i wiele innych eksponatów można 
było oglądać w Centrum Kultury w Zwierzyńcu. 
Wszystkie prace, prezentowane na wystawie 
pod hasłem „Przedsionek”, wykonali uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu. To 
już piąta taka ekspozycja podopiecznych WTZ, 
którzy co roku pokazują szerszej publiczności to co 
przygotowali podczas zajęć terapeutycznych. Były 
wśród nich obrazy haftowane, pastelowe, olejne i 
akrylowe, obrusy i narzuty, zdobione lustra, misy 
i flakony, a także stoliki i taborety. Pokazano 
wybrane prace, które powstały we wszystkich 
pracowniach: plastycznej, ceramiczno-garncarskiej, 
krawiecko-dziewiarskiej, poligraficznej, 
stolarskiej i gospodarstwa domowego. Oprócz 
autorów, w uroczystym otwarciu ekspozycji 
wzięli udział członkowie ich rodzin, duchowni, 
a także przedstawiciele władz samorządowych 
oraz zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, 
współpracujących ze zwierzyniecką placówką. 
Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalno-
instrumentalnego „Arkadia” z WTZ Zwierzyniec.

Edyta Wolanin

„Dziki Zachód” w przedszkolu

Piknikowa sceneria z Mrągowa na ścianach oraz 
śpiewające kowbojki i kowboje na scenie - tak w 
czwartek 15 maja wyglądała sali kina „Skarb” 
w Zwierzyńcu, gdzie miejscowe Przedszkole 
Samorządowe im. Wandy Cebrykow zorganizowało 
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Roztoczańskie 
country”. Wykonawcy nie tylko wykazali się 
ponadprzeciętnymi zdolnościami wokalnymi, ale 
również pomysłowością w przygotowaniu strojów 
estradowych. W sumie na westernowej scenie 
zaprezentowało się 17 solistów i pięć zespołów, 
zarówno z miasta i gminy Zwierzyniec, jak też 
placówek z Biłgoraja i Jarosławca. Prawdziwą furorę 
wśród publiczności i jurorów zrobił Piotr Wilgos z 

oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w 
Jarosławcu, który za piosenkę pod tytułem „Dwa 
serca, jak pociągi dwa” zdobył pierwsze miejsce w 
kategorii najmłodszych wykonawców w wieku od 3 
do 6 lat. Na drugą nagrodę, zdaniem jury, zasłużyła 
Monika Litwin z Przedszkola Samorządowego nr 3 
w Biłgoraju, która zaśpiewała utwór zatytułowany 
„Gdzieś tam”. Tę samą piosenkę wykonała Maja 
Charkot z Centrum Kultury w Zwierzyńcu, która 
zajęła trzecie miejsce. Jurorzy przyznali w tej 
kategorii także wyróżnienie dla Marysi Welsyng 
z Przedszkola Samorządowego w Zwierzyńcu za 
„Drogę do domu”. Wśród przedszkolnych zespołów 
najlepiej wypadły „Leśne skrzaty” z przedszkola 
w Zwierzyńcu, które zaśpiewały utwór „Mój koń”. 
Drugie miejsce zajął zespół z Samorządowego 
Przedszkola nr 3 w Biłgoraju za „Kapelusz 
wyobraźni”, a trzecią grupa „Kowboje” z punktu 
przedszkolnego w Wywłoczce za piosenkę „Żegnaj 
Ameryko”. Wyróżnienie w tej kategorii, za utwór 
„Kowboje” trafiło do członków zespołu „Słoneczka” 
z punktu przedszkolnego w Żurawnicy.

Edyta Wolanin

Wyśpiewali „Józefowskie Słowiki”

Podwójnym sukcesem reprezentantów Zwierzyńca 
zakończył się tegoroczny Mały Festiwal Piosenki 
Dziecięcej o „Józefowskiego Słowika”, który odbył 
się w niedzielę 8 czerwca. Wśród zdobywców 
statuetek w kategorii przedszkolnej znalazły się 
„Leśne skrzaty” z Przedszkola Samorządowego 
im. Wandy Cebrykow, a w kategorii solistów 
pierwsze miejsce zajęła absolwentka tej placówki 
Maja Charkot. „Leśne skrzaty”, czyli trio Julia 
Rawiak, Maria Welsyng i Zofia Świstek, wyśpiewały 
nagrodę, wykonując „Różową piosenkę”. Sukces 
małych wokalistek to także zasługa ich opiekunek, 
Anny Bezpalko-Wasiołek i Katarzyny Kowal, 
które przygotowywały dziewczynki do występu. 
Absolwentka zwierzynieckiego przedszkola 
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Maja Charkot, która triumfowała w kategorii 
wykonawców w wieku od 3 do 6 lat, reprezentowała 
podczas imprezy Centrum Kultury w Zwierzyńcu. 
Podczas festiwalu w Józefowie zaprezentowało się 
8 zespołów i 42 solistów. 

Edyta Wolanin

„Złote pary” z medalami

12 par z miasta i gminy Zwierzyniec odebrało w 
czwartek 12 czerwca wyróżnienia i odznaczenia 
z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego. 
Jubilaci to mieszkańcy miejscowości: Bagno, 
Kosobudy, Zwierzyniec i Żurawnica. Podczas 
czwartkowej uroczystości wszyscy otrzymali medale 
od Prezydenta RP, dyplomy oraz upominki od 
władz gminy. Wręczali je burmistrz Jan Skiba, 
zastępca burmistrza Halina Studnicka i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Andrzej Grudziński. 
Przedstawiciele samorządu złożyli jubilatom 
życzenia spokoju, poszanowania w rodzinie, stu lat 
życia i doczekania w zdrowiu następnego jubileuszu. 
Podkreślali przy tym, że do przeżycia wspólnych 50 
i więcej lat jest potrzebne nie tylko uczucie, ale 
również znajomość sztuki wzajemnego zrozumienia 
i kompromisów. Jubileuszowe spotkanie, które 
odbyło się w Centrum Kultury w Zwierzyńcu, 
poprzedziła msza święta w kościele parafialnym. 
Oprócz życzeń nie zabrakło symbolicznej lampki 
szampana, a całość uświetnił występ Anny Bezpalko 
Wasiołek i Magdaleny Romaszko. Wśród jubilatów 
byli Teresa i Jan Lipcowie, którzy przeżyli ze 
sobą 51 lat, natomiast „Złote Gody” obchodzili: 
Marianna i Stefan Ciupikowie, Marianna i Henryk 
Dedko, Janina i Stanisław Gątniccy, Janina i Jerzy 
Grodowiczowie, Jadwiga i Andrzej Sikorscy, Irena i 
Jan Stadniccy, Ewa i Tadeusz Świstek, Wiesława i 
Czesław Kotowie, Teresa i Eugeniusz Sasowie, Zofia 
i Ryszard Mostowscy oraz Jadwiga i Franciszek 
Ruszczyccy. 

Edyta Wolanin

„Zwierzyniacy” laureatami przeglądu 
we Włodawie

Zespół Tańca Ludowego „Zwierzyniacy” zdobył 
jedną z głównych nagród 14 Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego, który 
w sobotę 14 czerwca odbył się we Włodawie. 
W kategorii wiekowej 11 - 14 lat pierwsze 
miejsce zajęła grupa starsza „Zwierzyniaków” z 
Zespołu Szkół w Zwierzyńcu, prowadzona przez 
instruktorkę Annę Korniluk. Druga nagroda w 
tej kategorii przypadła Zespołowi Pieśni i Tańca 
„Dębliniacy” z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, 
a trzecia drugiej grupie Zespołu Tańca Ludowego 
„Włodawiacy” z Młodzieżowego Domu Kultury we 
Włodawie. W sumie w tegorocznym przeglądzie 
wystąpiło 15 zespołów, które rywalizowały w trzech 
kategoriach wiekowych - do 10 lat, od 11 do 14 lat 
i od 15 do 19. Ich występy oceniało profesjonalne 
jury, w którego składzie znaleźli się choreograf 
ZTL „Tanew” z Biłgoraja Ewa Chuchro, choreograf 
ZpiT „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego z 
Lublina Jan Pogonowski, a także ekspert d/s 
folkloru międzynarodowej organizacji CIOFF oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierz Kopiński. W ubiegłym roku Zespół Tańca 
Ludowego „Zwierzyniacy” obchodził jubileusz 20-
lecia. Jego kierownikiem i choreografem jest Anna 
Korniluk, a o stronę muzyczną dba Marian Hoduń. 
Grupa działa przy Zespole Szkół w Zwierzyńcu, 
skupiając około setki dzieci z przedszkola, uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjalistów oraz młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Edyta Wolanin

Karta Dużej Rodziny

Mieszkańcy miasta i gminy Zwierzyniec mogą 
od poniedziałku 16 czerwca składać wnioski o 
przyznanie ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny. 
Mogą się o nią starać rodziny, które mają na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Zgodnie z 
ustawą o pomocy społecznej karta przysługuje: 
rodzicom, dzieciom w wieku do ukończenia 18 
roku życia, dzieciom powyżej 18 lat jeżeli uczą 
się w szkole lub studiują, dzieciom bez względu 
na wiek z orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieciom 
umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając 
w pieczy zastępczej, ale nie dłużej niż do ukończenia 
25 roku życia jeżeli się uczą. Wnioski przyjmuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu 
od poniedziałku do piątku między 7.00 a 15.00. 
Karty Dużej Rodziny uprawniają do ulg, zniżek i 
zwolnień z opłat, za korzystanie z wybranych usług 
i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy 
włączyli się do programu. Chodzi na przykład o 
muzea, obiekty sportowe i rekreacyjne, a także 
lokale gastronomiczne i sklepy, nie tylko na terenie 
gmin, w których takie karty zostały wydane, ale w 
całym kraju. 

Edyta Wolanin

„Miłosna” lekcja śpiewania nad wodą

Piosenki o miłości były tematem przewodnim 
otwartej dla wszystkich mieszkańców i turystów 
tegorocznej lekcji śpiewu w Zwierzyńcu. Zgodnie z 
tradycją uczestnicy spotkania otrzymali specjalne 
śpiewniki, które ułatwiły im aktywny udział w lekcji. 
Były w nich teksty 14 utworów o miłości, znanych z 
repertuaru różnych wykonawców, od Mieczysława 
Fogga, przez Czerwone Gitary, Piotra Szczepanika, 
po zespół... Weekend. W piątkowy wieczór 
zabrzmiały m.in.: „Serce”, „Kto za Tobą w szkole 
ganiał”, „Kochać”, „Wielka miłość”, „Serduszko 
puka” i „Ona tańczy dla mnie”. Lekcję śpiewu pod 
patronatem Burmistrza Zwierzyńca zorganizowało 
Przedszkole Samorządowego im. Wandy Cebrykow 
razem z Zespołem Tańca Ludowego „Zwierzyniacy”.  
Przewodnikiem wokalnym dla uczestników 
imprezy był chór „Cantata” prowadzony przez 
Annę Bezpalko-Wasiołek z Centrum Kultury w 

Zwierzyńcu.  Wspólne śpiewanie piosenek o miłości 
połączone było z występami przedszkolaków i 
ZTL „Zwierzynicy”, którzy przygotowali układy 
taneczne, nawiązujące do sobótkowych tradycji. 

Edyta Wolanin

XI ROZTOCZAŃSKI PRZEGLĄD 
MŁODZIEŻOWYCH ORKIESTR DĘTYCH 

W ZWIERZYŃCU 

 Barwny orszak płynął ulicami Zwierzyńca 
w dniach 28 i 29 czerwca 2014r. W ten sposób 
Młodzieżowe Orkiestry Dęte rozpoczęły wakacje w 
sercu Roztocza. 
Po raz kolejny- już jedenasty- spotkali się 
młodzi muzycy na wspólne muzykowanie, które 
przebiegało przy  pięknej pogodzie  i wspaniałej 
koleżeńskiej atmosferze. Z relacji kapelmistrzów z  
Polski jest to jedyny, niepowtarzalny taki przegląd, 
w którym biorą udział tylko orkiestry młodzieżowe 
i dają wiele radości swoją muzyką  mieszkańcom 
i turystom przez dwa dni. W Zwierzyńcu na 
przeglądach koncertowało już 27 różnych orkiestr 
młodzieżowych z różnych regionów Polski oraz 
orkiestry zagraniczne.                                          
 W hołdzie naszemu największemu 
Rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II młodzież 
budowała „żywy pomnik” swoim zaangażowaniem 
w twórczości muzycznej. Tradycyjnie już główny 
koncert  odbył się w malowniczej scenerii 
barokowego Kościółka na Wodzie  w centrum 
Zwierzynieckiej Starówki z portretem Papieża 
w oknie na tle odnowionego  frontonu z hasłem 
„MUSICIE BYĆ MOCNI…”skierowanym do młodzieży 
podczas jednej z pielgrzymek Papieża do Ojczyzny. 
Tak, jak w poprzednich przeglądach, tak i tym 
razem tradycyjnie o godz.21.37 wszystkie orkiestry 
zagrały ulubioną melodię Papieża pt.”BARKA”. 
Przedtem jednak po godz.14 spotkaliśmy się razem 
na deptaku (ul. A. Wachniewskiej) celem zgrania 
tych utworów, które  mieliśmy w planie do wspólnego 
wykonania oraz przećwiczenia elementów musztry 
niezbędnych w następnym punkcie programu tj. 
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przejściu z muzyką marszową przed Urząd Gminy, 
gdzie wzorem lat ubiegłych młodych muzyków 
powitały władze miasta z Burmistrzem Janem 
Skibą i Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem 
Budzyńskim. Po krótkim powitaniu orszak ruszył w 
dalszą drogę ul. Partyzantów,Zamojską do deptaka 
, gdzie został zakończony sobotni przemarsz ulicami 
Zwierzyńca. Po godz.18 rozpoczął się koncert na 
którym, jak każdego roku dopisała publiczność i nie 
szczędząc rąk oklaskiwała wykonywane z wielkim 
zaangażowaniem utwory przez kolejne zespoły. 
Koncert sobotni zakończył się przed godziną 
rozpoczynającą ciszę nocną, aby nie zakłócać pory 
odpoczynku zarówno mieszkańcom jak i turystom, 
których na koncercie zarówno w sobotę jak i niedzielę 
było bardzo dużo.  Oprócz „Barki” przygotowaliśmy 
oprawę muzyczną mszy św. na której w niedzielne 
przedpołudnie  orkiestry razem zagrały utwory 
religijne w „ dobrze brzmiącym” kościele 
parafialnym przy ul. Zamojskiej, skąd wszystkie 
zespoły przy licznym udziale publiczności przeszły 
z muzyką marszową na deptak, gdzie nastąpiło 
rozwiązanie pochodu niedzielnego. Po godz. 13 
na tle kościółka na wodzie  (w ubiegłych latach 
przed budynkiem Zarządu Ordynacji Zamojskiej) 
odbył się koncert finałowy do godz 18, na którym 
każda orkiestra samodzielnie prezentowała swój 
program ( w odróżnieniu od koncertu sobotniego, 
kiedy to orkiestry- parami zajmując miejsca na 
moście prowadzącym do świątyni - grały utwory 
na przemian). Po zakończonym występie każdy 
kapelmistrz  z rąk przedstawicieli włodarzy miasta 
otrzymywał tradycyjnie pamiątkowy puchar wraz 
z podziękowaniami za udział w tegorocznym 
przeglądzie oraz zaproszenie ustne na kolejny 
XII Roztoczański Międzynarodowy Przegląd 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu w 
pierwszy weekend wakacji 2015 roku.
 W XI Roztoczańskim Przeglądzie 
Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu udział 
wzięły:

1. Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta    ABA       - 
Węgry-po raz szósty -  kapelmistrz -Istvan 
Kancler,

2. Młodzieżowa  Orkiestra   Dęta Jaćmierz - 
Podkarpacie- po raz pierwszy - kapelmistrz 
Mieszko Szybka,

3.  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta Kamieniec - 
Białoruś- po raz drugi - kapelmistrz Walery 
Szestiorkin,

4. Młodzieżowa  Orkiestra Dęta Krasnystaw 
- Lubelskie-po raz dziesiąty - kapelmistrz 
Sebastian Szymczuk,

5. Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta Podstolice 
- Małopolska-po raz siódmy - Kapelmistrz 
Stanisław Gawor,

6. Młodzieżowa  Orkiestra Dęta Zwierzyniec - 
po raz jedenasty - Kapelmistrz Jan Socha. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim grającym młodym ludziom  podczas XI 
Przeglądu oraz kapelmistrzom za przygotowanie 
młodzieży, dzięki której mogliśmy przeżywać 
wspaniałe święto „żywej” muzyki  bez wyjeżdżania 
do sal koncertowych, w naturalnym środowisku 
naszej Małej Ojczyzny –Roztocza.   Podziękowania 
kierujemy również do wspaniałej publiczności 
miejscowej oraz licznych turystów za miłe przyjęcie 
wszystkich orkiestr wyrażane gorącymi brawami. 
Ponadto dziękujemy wszystkim tym, którzy w 
jakikolwiek sposób pomagali w organizacji -na 
pewno udanego- spotkania grającej młodzieży 
w naszym mieście. Do zobaczenia i usłyszenia 
–miejmy nadzieję - za rok. 

Inicjator i koordynator
Roztoczańskich Przeglądów

Młodzieżowych Orkiestr Dętych
Jan Socha

Jubileusz OSP w Topólczy

 Ochotnicza Straż Pożarna w Topólczy w 
gminie Zwierzyniec ma 50 lat. Obchody jubileuszu, 
połączone zostały z nadaniem sztandaru i odbyły 
się w niedzielę 6 lipca.
  Uroczystość rozpoczęła się o 11.00 zbiórką 
delegacji jednostek strażackich przy miejscowym 
kościele. Po złożeniu meldunku i przypomnieniu 

historii jednostki, została odprawiona msza święta w 
intencji strażaków. Eucharystii przewodniczył nowy 
Dziekan Dekanatu Szczebrzeskiego, jednocześnie 
proboszcz parafii w Topólczy ksiądz Krzysztof 
Świta. Podczas niedzielnych obchodów jednostka 
otrzymała sztandar, a wyróżniający się strażacy 
odebrali medale i odznaczenia. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniła orkiestra z Tomaszowa 
Lubelskiego.
  Oprócz sztandaru, OSP w Topólczy 
otrzymała Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 
Złoty medal po raz drugi odebrał Sławomir Bartnik 
z OSP Zwierzyniec, a po raz pierwszy takim 
wyróżnieniem zostało uhonorowanych kolejnych 
trzech druhów. Na liście wyróżnionych jest też 
czterech strażaków, którzy odebrali srebrne medale 
i czterech, w tym jedna kobieta Jadwiga Gmyz 
z OSP Sochy, którzy otrzymali brązowe medale 
oraz dziesięciu druhów, którym przyznano odznaki 
„Strażak Wzorowy”. Odznaczenia za długoletnią 
służbę trafiły do 20 strażaków z Topólczy, w 
tym do Jana Polaka, który w pożarnictwie jest 
od początku powstania miejscowej jednostki, 
czyli od 50 lat. Wśród wyróżnionych byli również 
chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
  W OSP w Topólczy, która jest jedną z 
najmłodszych jednostek w gminie Zwierzyniec, 
działa 23 strażaków i 9 chłopców z MDP. Najstarsza 
jest OSP w Żurawnicy, która za trzy lata będzie 
obchodzić 100-lecie. Pozostałe jednostki działają w 
Guciowie, Kosobudach, Obroczy, Sochach, Turzyńcu, 
Wywłoczce i Zwierzyńcu.

Red. 

Jubileusz RTJA

Dnia 29 maja bieżącego roku odbyła się w naszym 
gimnazjum X edycja Roztoczańskiego Turnieju 
Języka Angielskiego zatytułowana „Between 
dreams and reality”. Konkurs oparty był na czterech 
opowiadaniach The Dream Frank Tilsley, The Blind 
Man D.H. Lawrence, It Happened Near a Lake John 
Collier oraz The Country of the Blind  H. G. Wells. 

Organizatorami byli nauczyciele języka angielskiego: 
Pan Dariusz Liszewski i Pan Sławomir Galarda. 
Nasz konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem 
również innych szkół, gościli u nas zawodnicy i ich 
opiekunowie ze szkół z Zamościa, Szczebrzeszyna, 
Tereszpola-Kukiełek i Izbicy. Turniej rozpoczął Pan 
Dyrektor Jan Czochra od przywitania wszystkich 
obecnych. Konkurs podzielony był na trzy rundy: 
I – treść i podstawowe informacje o autorach, II – 
rozumienie ze słuchu i słownictwo, III – słownictwo, 
słowotwórstwo i gramatyka. Turniej przebiegł 
bardzo sprawnie i po sprawdzeniu i weryfikacji 
prac okazało się, że pierwsze i drugie miejsce zajęli 
uczniowie z gimnazjum Nr 5 w Zamościu, a trzecie 
miejsce uczennica naszego gimnazjum Aleksandra 
Brankiewicz (nauczyciel - Pan Dariusz Liszewski). 
Nagrody i dyplomy wręczał Pan Dyrektor z pomocą 
nauczycieli języka angielskiego (sponsorami 
nagród było Wydawnictwo Express Publishing i 
Pan Dyrektor). Z niecierpliwością oczekujemy 
następnych edycji.

Sławomir Galarda

Sukces uczennicy w Wojewódzkim 
Konkursie Języka Angielskiego

Za nami X edycja trójetapowego Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego Clickonmaniac 
organizowanego przez Gimnazjum Nr 5 
im. Sybiraków w Zamościu pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz 
Wydawnictwa Express Publishing. Joanna Prus, 
uczęszczająca do klasy IIB naszego gimnazjum, 
pod opieką Pana Sławomira Galardy, uzyskała 
tytuł laureatki. Jest to nie lada osiągnięcie, gdyż 
w tej kategorii startowało 234 uczniów z 29 
gimnazjów (I etap), tytuł laureata uzyskały 22 
osoby. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się 10 czerwca w Zespole Szkół Nr 5 w 
Zamościu.

Sławomir Galarda

8
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III B 

Natalia Galarda 
Szymon Sirko 

I m 
II m 

Konkurs Wiedzy o Funduszach Unijnych 

Magdalena Romaszko
Martyna Drapał�

wyró�nie 
nie 

VI Konkurs Piosenki Obcoj�zycznej 

Katarzyna 
Banaszkiewicz 

II m Szkolny Konkurs Ortograficzny 

III C 

Aleksandra 
Brankiewicz 

III m 

laureatka IV 
m 

I m 

I m 

II m 

laureat 

II m 

III m 

I m 
I m 
II m 
III m 

I m 

II m 
III m 

wyró�nienie

I m 

Roztocza�ski Turniej J�zyka Angielskiego 

II Ogólnopolski Konkurs Transplantologiczny 
 ,,Przeszczep sobie zdrowie” 

Konkurs Interdyscyplinarny w kat. biologia – chemia - 
geografia 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny pod nazw� ,,	ladami 
chemii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora O�wiaty 

Mistrz Logiki 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Malowanie Poezj�”

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Szkolny Konkurs Wiedzy o �w. Janie Pawle II 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódzka Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Powiatowa Indywidualna Gimnazjada w Tenisie 
Stołowym 
,,Grzybobranie” – Konkurs plastyczny organizowany 
przez Nadle�nictwo Zwierzyniec 

Niemieckie Firmy i ich produkty – konkurs plastyczny 
Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach 
Niemieckoj�zycznych 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II pod 
hasłem ,,Oblicza Dialogu” 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Spacer po lesie” 

Mateusz Farion Finalista 

III m 

I m 

Konkurs Interdyscyplinarny w kat. matematyka – fizyka 
- informatyka 
Konkurs Wiedzy o Funduszach Unijnych 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny pod nazw� ,,	ladami 
chemii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora O�wiaty 

Sukcesy i osi�gni�cia gimnazjalistów:

Nazwisko i imi�
ucznia,  

Laureaci, 
etap, 

miejsce 

Nazwa konkursu 

III A 

Paweł Kozioł   Finalista 

III m 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym 
,,Ku Pami�ci”. 
Szkolny Konkurs Ortograficzny 

Anna Bednarz 
Agnieszka Zaburska 
Weronika Łogo�na 

I m 
I m 
II m 

Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódzka Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Paweł Kitka, Damian 
Piasecki, Arkadiusz 
Piasecki, Jakub 
Staro�, Jakub 
Korkosz, Łukasz 
P�k, Paweł Kozioł, 
Maciej Danielewicz, 
Szymon Grzyb 

I m 
Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Chłopców 

Paweł Kitka, Damian 
Piasecki, Arkadiusz 
Piasecki, Jakub 
Staro�, Jakub 
Korkosz, Łukasz 
P�k, Paweł Kozioł, 
Maciej Danielewicz, 
Szymon Grzyb 

Im Powiatowa Gimnazjada w Piłce KoszykowejChłopców 

Damian Piasecki, 
Filip Panas, Łukasz 
P�k, Bartłomiej 
Krawczyk, 
Maksymilian Kolman, 
Paweł Kozioł, Marcin 
Kimak, Jakub 
Korkosz 

III m 

    

Powiatowe Zawody w Piłce No�nej 

Julia Welsyng III m Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Anna Bednarz III m 
I m 

III m 

Kraje Unii Europejskiej – konkurs plastyczny 
Niemieckie Firmy i ich produkty – konkurs plastyczny 
Rejonowe Zawody w L.A – bieg na 600 m 

Anna Kur I m Szkolny Konkurs Ortograficzny 

Aleksandra 
Grabowska 

Nagroda 
główna 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Malowanie poezj�”
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Joanna Prus laureatka 

I m 

Wojewódzki Konkurs J�zyka Angielskiego 
,,Clicomaniac” 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Adrianna Duszejko III m VI Konkurs Piosenki Obcoj�zycznej  

IA 
Paulina Grodowicz 
Julia Zygmunt 

I m 

I m 
II m 

Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t        

Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódziej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Kacper Popławski I m 
II m 

Powiatowa Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Chłopców 
Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Chłopców 

Przemysław Rudy III m Powiatowa Gimnazjada w Piłce No�nej Chłopców 
Sebastian Ciupik VII m Indywidualna Gimnazjada w LA
Paulina Grodowicz 
Natalia Wysoki�ska 
Kamila Skrzypa 
Piotr Marcola 
Katarzyna Malesza 
Jakub Kowalski 
Grzegorz Borsuk 

II i III m Szkolny Konkurs Ortograficzny 

Cała klasa III m Współzawodnictwo na Najbardziej Usportowion� Klas�
w szkole 

IB 

Rafał Bednarz I m
laureat 

Mistrz Logiki 
Zagimak 

Michał Krzaczek III m 
III m 

Mistrz Logiki 
Turniej Szachowy 

Cała klasa II m Konkurs Wiedzy o Zwierzy�cu i Przyrodzie 

IC 

I m Szkolny Konkurs Wiedzy o �w. Janie Pawle II 
Mariola Dziadosz I m 

wyró�nienie

Wojewódzki Konkurs Chemiczny pod nazw� ,,	ladami 
chemii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora O�wiaty 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Justyna Ry� I m 

nagroda 
główna 

Im 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,, Janusz Korczak -
kiedy �mieje si� dziecko – �mieje si� cały �wiat” – 
konkurs plastyczny 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Malowanie Poezj�”

Kraje Unii Europejskiej – konkurs plastyczny 
Vanessa Kołtun 

Jagoda Urban 

III m 

II m 

wyró�nienie

,,Grzybobranie” – Konkurs plastyczny organizowany 
przez Nadle�nictwo Zwierzyniec 
Wojewódzki konkurs plastyczny ,,Kiedy �mieje si�

dziecko – �mieje si� cały �wiat” – konkurs  

II A 
Chrystian 
Ruszczycki 

Laureat 
IV m 

Kuratoryjny Konkurs z J�zyka Niemieckiego w Lublinie
Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A Rzut 
Oszczepem 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Kamila Lachowicz 
Aleksandra Sobo�
Wiktoria Bryk 
Magda Psiuk 
Karolina Wnuk 

I m 
I m 
II m 

w    
Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódzka Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Tomasz Balicki 
Damian Budzy�ski 
Mateusz Piasecki 
Łukasz Pietruszka 
Christian Ruszczycki
Paweł Ry�  
Jakub Zaburski 

II m 

   

Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Chłopców 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Magdalena Psiuk 
Bryk Wiktoria 
Aleksandra Sobo�
Lachowicz Kamila 
Karolina Wnuk 

udział W meczach Lubelskiej Wojewódzkiej Lidze Piłki 
R�cznej Młodziczek 

Magdalena Psiuk III m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w biegu na 
100 m  - rekord szkoły 

Patrycja Tymicka II m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w skoku w 
dal 

IIB 

I m Szkolny Konkurs Wiedzy o �w. Janie Pawle II 
Mariola Dziadosz I m 

wyró�nienie

Wojewódzki Konkurs Chemiczny pod nazw� ,,	ladami 
chemii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora O�wiaty 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Justyna Ry� I m 

nagroda 
główna 

Im 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,, Janusz Korczak -
kiedy �mieje si� dziecko – �mieje si� cały �wiat” – 
konkurs plastyczny 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Malowanie Poezj�”

Kraje Unii Europejskiej – konkurs plastyczny 
Vanessa Kołtun 

Jagoda Urban 

III m 

II m 

wyró�nienie

,,Grzybobranie” – Konkurs plastyczny organizowany 
przez Nadle�nictwo Zwierzyniec 
Wojewódzki konkurs plastyczny ,,Kiedy �mieje si�

dziecko – �mieje si� cały �wiat” – konkurs  

II A 
Chrystian 
Ruszczycki 

Laureat 
IV m 

Kuratoryjny Konkurs z J�zyka Niemieckiego w Lublinie
Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A Rzut 
Oszczepem 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Kamila Lachowicz 
Aleksandra Sobo�
Wiktoria Bryk 
Magda Psiuk 
Karolina Wnuk 

I m 
I m 
II m 

w    
Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódzka Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Tomasz Balicki 
Damian Budzy�ski 
Mateusz Piasecki 
Łukasz Pietruszka 
Christian Ruszczycki
Paweł Ry�  
Jakub Zaburski 

II m 

   

Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Chłopców 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Magdalena Psiuk 
Bryk Wiktoria 
Aleksandra Sobo�
Lachowicz Kamila 
Karolina Wnuk 

udział W meczach Lubelskiej Wojewódzkiej Lidze Piłki 
R�cznej Młodziczek 

Magdalena Psiuk III m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w biegu na 
100 m  - rekord szkoły 

Patrycja Tymicka II m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w skoku w 
dal 

IIB 

I m Szkolny Konkurs Wiedzy o �w. Janie Pawle II 
Mariola Dziadosz I m 

wyró�nienie

Wojewódzki Konkurs Chemiczny pod nazw� ,,	ladami 
chemii” pod patronatem Lubelskiego Kuratora O�wiaty 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Justyna Ry� I m 

nagroda 
główna 

Im 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,, Janusz Korczak -
kiedy �mieje si� dziecko – �mieje si� cały �wiat” – 
konkurs plastyczny 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Malowanie Poezj�”

Kraje Unii Europejskiej – konkurs plastyczny 
Vanessa Kołtun 

Jagoda Urban 

III m 

II m 

wyró�nienie

,,Grzybobranie” – Konkurs plastyczny organizowany 
przez Nadle�nictwo Zwierzyniec 
Wojewódzki konkurs plastyczny ,,Kiedy �mieje si�

dziecko – �mieje si� cały �wiat” – konkurs  

II A 
Chrystian 
Ruszczycki 

Laureat 
IV m 

Kuratoryjny Konkurs z J�zyka Niemieckiego w Lublinie
Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A Rzut 
Oszczepem 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Kamila Lachowicz 
Aleksandra Sobo�
Wiktoria Bryk 
Magda Psiuk 
Karolina Wnuk 

I m 
I m 
II m 

w    
Powiatowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódzka Gimnazjada w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Tomasz Balicki 
Damian Budzy�ski 
Mateusz Piasecki 
Łukasz Pietruszka 
Christian Ruszczycki
Paweł Ry�  
Jakub Zaburski 

II m 

   

Rejonowa Gimnazjada w Piłce R�cznej Chłopców 

Patrycja Tymicka 
Natalia Prus 
Magdalena Psiuk 
Bryk Wiktoria 
Aleksandra Sobo�
Lachowicz Kamila 
Karolina Wnuk 

udział W meczach Lubelskiej Wojewódzkiej Lidze Piłki 
R�cznej Młodziczek 

Magdalena Psiuk III m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w biegu na 
100 m  - rekord szkoły 

Patrycja Tymicka II m Indywidualna Rejonowa Gimnazjada L.A w skoku w 
dal 

IIB 
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Dni Zwierzyńca

Angelika 
Doroszewska 

wyró�nienie

II m 

II m 

II m 
wyró�nienie

udział 

wyró�nienie

IX 
I 

udział 
udział 

laureatka 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym 
,,Ku Pami�ci” 
Niemieckie Firmy i ich produkty – konkurs plastyczny 

Szkolny Konkurs Wiedzy o �w. Janie Pawle II 
Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 
Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce 

olimpijskiej 
Konkurs ,,Znaki pami�ci o powstaniu i powsta�cach 
styczniowych 

Mistrz Logiki  
Matma w Necie 
Zagimak 
Konkurs Kaligraficzny 
Konkurs ,,ZOO domem zwierz�t” 

Katarzyna 
Grabowska 

wyró�nienie

I m 

Konkurs ,,Znaki pami�ci o powstaniu i powsta�cach 
styczniowych 

Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t                     
Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Wiktoria Załuska 

Wiktoria Załuska 
Magdalena Dziadosz

wyró�nienie

udział 
wyró�nienie

Konkurs ,,Znaki pami�ci o powstaniu i powsta�cach 
styczniowych 

Konkurs ,,ZOO domem zwierz�t” 

Niemieckie Firmy i ich produkty – konkurs plastyczny 
Martyna 
Trojanowska 

udział Konkurs ,,ZOO domem zwierz�t” 

Piotr Roczniak 
Michał 	wirgo�

I m XIV Wojewódzki Przegl�d Zespołów Ta�ca Ludowego 

Cała klasa I m Konkurs Wiedzy o Zwierzy�cu i Przyrodzie 

Sporz�dziła: Gra�yna Padyasek 

"  Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
Skład i druk: Zamdruk, Zamość, Skokówka, ul. Ogrodnicza 34

Joanna Prus laureatka 

I m 

Wojewódzki Konkurs J�zyka Angielskiego 
,,Clicomaniac” 

Szkolny Konkurs J�zyka Angielskiego i Niemieckiego 
,,Poliglota” 

Adrianna Duszejko III m VI Konkurs Piosenki Obcoj�zycznej  

IA 
Paulina Grodowicz 
Julia Zygmunt 

I m 

I m 
II m 

Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t        

Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t 
Wojewódziej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Dziewcz�t 

Kacper Popławski I m 
II m 

Powiatowa Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Chłopców 
Rejonowej Gimnazjadzie w Piłce R�cznej Chłopców 

Przemysław Rudy III m Powiatowa Gimnazjada w Piłce No�nej Chłopców 
Sebastian Ciupik VII m Indywidualna Gimnazjada w LA
Paulina Grodowicz 
Natalia Wysoki�ska 
Kamila Skrzypa 
Piotr Marcola 
Katarzyna Malesza 
Jakub Kowalski 
Grzegorz Borsuk 

II i III m Szkolny Konkurs Ortograficzny 

Cała klasa III m Współzawodnictwo na Najbardziej Usportowion� Klas�
w szkole 

IB 

Rafał Bednarz I m
laureat 

Mistrz Logiki 
Zagimak 

Michał Krzaczek III m 
III m 

Mistrz Logiki 
Turniej Szachowy 

Cała klasa II m Konkurs Wiedzy o Zwierzy�cu i Przyrodzie 

IC 


