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Życzenia świąteczne

Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera nas swoimi łaskami 
i da moc pokonywania wszelkich trudności.

Zdrowych, spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
– aby w naszych sercach, rodzinach i domach zagościły miłość, 

spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia

życzą

Burmistrz Zwierzyńca  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Urszula Kolman               Wiesław Droździel

Wiadomości
Zwierzynieckie

egzemplarz bezpłatny                        nr 110 kwiecień 2020 pismo samorządowe

Niech czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
napełni wszystkich nadzieją i wiarą,

da wytrwałość i siłę w pokonywaniu trudności,
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Spokojnych świąt
życzą

Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 

w Zwierzyńcu



Kronika wydarzeń
• 6 stycznia ulicami Zwierzyńca przeszedł Orszak Trzech Króli.
• „Hej kolęda, kolęda…!” – 6 stycznia w Centrum Kultury w Zwierzyń-

cu znowu poczuliśmy nastrój świąt podczas dorocznego Przeglądu  
Kolęd i Pastorałek

• 12 stycznia wiatr powiał w żagle! Podczas 28. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy rekord zebranych pieniędzy kolejny raz  
został pobity! Dziękujemy!

• Przez dwa tygodnie stycznia, od 13 do 21, uczniowie lubelskich szkół 
mieli przerwę zimową. 
Jak co roku Centrum 
Kultury w Zwierzyńcu 
zaoferowało dzieciakom 
masę aktywnych i kre-
atywnych zajęć. Cieszy-
my się, że tak chętnie  
z nich korzystaliście! 

• 19 stycznia obchodziliśmy 157. rocznicę powstania styczniowego.
• 76. rocznicę egzekucji dokonanej przez hitlerowców na mieszkań-

cach Bagna, Rudki i Tereszpola uczciliśmy 3 lutego.
• Luty i marzec to miesiące, w których Centrum Kultury gościło wysta-

wę malarstwa lokalnej artystki – Sylwii Golec.
• „San Remo” – to tytuł pro-

gramu słowno-muzycznego, 
zaprezentowanego 6 marca 
podczas koncertu z okazji 
Dnia Kobiet w kinie Skarb.

• 11 marca władze gminy 
Zwierzyniec spotkały się  
z sołtysami i przewodni-
czącymi KGW z okazji Dnia 
Kobiet i Dnia Sołtysa.

26 marca zmarł Władysław Sitkowski – Honorowy Obywatel Zwierzyńca.

Nie zdążyliśmy...
Od kilku lat na okładce każdego świątecznego – wielkanocnego i bożo-

narodzeniowego – numeru „Wiadomości Zwierzynieckich” widniał wiersz 
autorstwa Władysława Sitkowskiego, specjalnie na tę okoliczność pisany. 
Krótkie strofy wprowadzały w atmosferę świąt, podkreślały ten wyjątkowy 
czas, zachęcały do refleksji.

Tym razem nie zdążyliśmy… Nie zdążyliśmy poprosić Pana Władysława, 
by podzielił się z nami swoją myślą ułożoną w proste, ale pełne treści zdania…

Panie Władysławie, bardzo dziękujemy za te wszystkie piękne słowa, któ-
rymi nas Pan obdarzał. Będzie nam tego brakowało.

Rodzinie śp. Władysława Sitkowskiego składamy serdeczne wyrazy 
współczucia.

Urodził się 14 marca 1928 r.  
w Stasinie na Wołyniu. Jako rodzi-
na legionisty Legionów Piłsudskie-
go Sitkowscy niemal w pierwszym 
transporcie w lutym 1940 r. zostali 
wywiezieni na Syberię. Po przeszło 
pięcioletniej katordze, już bez ojca 
(zaginął w łagrze), wrócił wraz 
z mamą i braćmi do Polski. Uczył 
się w zakładzie rzemieślniczym  
w Gdańsku, tam też wstąpił do 
młodzieżowej organizacji kon-
spiracyjnej „Syrena”. Na skutek 

dekonspiracji został aresztowany przez gdańskie UB. Po wyjściu z więzienia  
i odbyciu służby wojskowej powrócił do Zamościa, a od 1968 r. zamieszkał 
wraz z żoną i trzema synami w Zwierzyńcu. Na emeryturę odszedł jako pra-
cownik zwierzynieckiego browaru.

Człowiek wielu talentów, z których ten najbardziej znany to pisarz, poeta, 
ale też rzeźbiarz. Debiutował w 1970 r., pisząc wiersze liryczne i satyryczne, 

fraszki, aforyzmy, teksty piosenek i przyśpiewek, utwory dla dzieci. Był rów-
nież kronikarzem i historykiem. Opisywał najtrudniejsze losy z okresu II wojny 
światowej, zarówno te z Wołynia, Sybiru, jak i Soch czy Wywłoczki.

Był tak bardzo związany ze swoją drugą „małą ojczyzną”, Zwierzyńcem  
i Roztoczem, że wiele utworów poświęcił, sławiąc piękno tej ziemi. Jego wier-
sze znalazły się w kilkunastu antologiach współczesnej poezji ludowej, sam 
wydał również tomiki poezji.

Był związany ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, w którym pełnił 
wiele odpowiedzialnych funkcji, z prezesem Zarządu Głównego włącznie.

Społecznik z krwi i kości. Był inicjatorem i współzałożycielem Towarzy-
stwa Miłośników Zwierzyńca. Aktywny, zaangażowany w życie społeczne, był 
radnym Rady Gminy Zwierzyniec. Wsparł powstanie Izby Muzealnej w Zwie-
rzyńcu i przekazał swoje zbiory, by ją wzbogacić.

W marcu 2008 r. Rada Miejska przyznała Mu zaszczytny tytuł Honoro-
wego Obywatela Zwierzyńca.

W imieniu Samorządu i członków Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca skła-
damy Synom, Rodzinie i tym, których ta śmierć dotknęła, wyrazy współczucia.

Msza święta połączona ze wspomnieniem o śp. Władysławie Sitkowskim 
odbędzie się w terminie późniejszym, o czym powiadomimy.

Burmistrz Zwierzyńca – Urszula Kolman
Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca – Franciszek Cieplak

Zespół redakcyjny „Wiadomości Zwierzynieckich”
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Słowo od Burmistrza

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Zwierzyniec!
Wiosna to budzące się na nowo życie, to czas radości, dzisiaj 

te uczucia przytłaczają wydarzenia związane z pandemią korona-
wirusa. Plany i marzenia trzeba będzie zweryfikować, a właściwie 
weryfikacja następuje już każdego dnia. Zdarzenia, które nastąpiły 
w pierwszych dniach marca (pierwszy przypadek zakażenia w Pol-
sce) pokazały, że istotnie – jak twierdzą niektórzy – jest to najwięk-
sze wyzwanie, jakie pojawiło się po II wojnie światowej. W chwili, 
gdy piszę te słowa, możemy jedynie apelować o zdyscyplinowanie, 
odpowiedzialność, przestrzeganie rygorów, które wprowadza rząd  
i samorząd. Wszystko po to, by przeciwdziałać wirusowi i jego skut-
kom. Trudno jest pogodzić się z tym, że nie powinniśmy i nie mo-
żemy spotkać się ze znajomymi, pójść do kościoła na mszę świętą, 
załatwić sprawy w urzędach, pójść do lekarza, a dzieci, młodzież  
i studenci nie mogą w normalnych warunkach się uczyć. To dla nas 
wszystkich trudny czas i wielkie wyzwanie.

Informacje płynące z Chin, Włoch, Hiszpanii wydawały się nie-
realne, ale ta rzeczywistość dotknęła nas bardzo szybko. Działania, 
jakie podjęliśmy w gminie to przede wszystkim realizacja zaleceń 
władz państwowych – ministerstw, wojewody. W efekcie zmuszeni 
byliśmy zamknąć przedszkola i szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach. Przy ograniczonym 
dostępie interesantów pracuje Urząd Miejski. Na bieżąco przekazy-
wane są informacje płynące z różnych źródeł, zmierzające do ograni-
czenia rozprzestrzeniania się wirusa. W poczuciu odpowiedzialności 
za innych, Urząd Miejski tworzy i wprowadza w życie dostosowane 
do lokalnych uwarunkowań zarządzenia dotyczące organizacji życia 
w naszym mieście i gminie. Pracuje Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. To na tę instytucję oraz Policję nałożony jest szczególny 
obowiązek wobec osób będących w kwarantannie. Jestem w stałym 
kontakcie z sołtysami, którzy najlepiej (obok pracowników MOPS) 
znają sytuację mieszkańców swoich sołectw. Jeżeli zachodzi potrze-
ba, na bieżąco udzielana jest stosowna pomoc.

W takim samym trybie, jak Urząd Miejski, tzn. przy ograniczonym 
dostępie interesantów, pracują i inne instytucje w Zwierzyńcu. Za-
mknięte zostały zakłady pracy te mniejsze, ale również największe.  

Jobon sp. z o.o., największy pracodawca zawiesza produkcję,   
ale właściciele i zarząd spółki podjęli decyzję o pomocy w zaopa-
trzeniu w maski ochronne, zarówno mieszkańców, jak i pracujących  
w różnych instytucjach w powiecie zamojskim. Jest to przykład od-
powiedzialnej postawy w kryzysowej sytuacji. Pojawiły się również 
od mieszkańców propozycje samopomocy. Za te działania bardzo 
serdecznie dziękuję.

Jeszcze w lutym, za pośrednictwem „Wiadomości Zwierzyniec-
kich”, kierowałabym do Państwa słowa o tym, jak dobrze zakoń-
czony został rok 2019, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak  
i finansowym. Zamiast planowanego deficytu uzyskaliśmy nadwyżkę 
budżetową, pisałabym o planach na rok 2020. O obawach w związ-
ku z brakiem opadów, o Stawach Echo, o uchwałach i stanowiskach 
Rady Miejskiej. Dziś to wszystko blednie wobec obecnych wyzwań. 
Musimy – podkreślam to – być odpowiedzialni i zdyscyplinowani, ro-
zumieć, że zwrot „nie wolno” nie oznacza, że musimy przyspieszać.

Zagrożenie minie i już dziś musimy się wszyscy solidarnie zasta-
nowić, jakie działania podjąć, by zminimalizować skutki społeczne 
i gospodarcze pandemii. Te trudne decyzje będą z pewnością doty-
czyły ograniczenia inwestycji i remontów. Najważniejsza będzie po-
moc dla najbardziej potrzebujących. Będą mniejsze wpływy do bu-
dżetu, a to na pewno skutkowało będzie zmniejszeniem wydatków  
w gminie. Czeka nas trudny czas oszczędności, bo najważniejsze 
będą podstawowe potrzeby mieszkańców.

W Paryżu od wielu lat organizowane jest wydarzenie pod nazwą 
„kolacja na biało”. Spotkania są organizowane również i w innych 
miastach, nie tylko w Europie. Mieszkańcy spotykają się w określo-
nym miejscu w plenerze z własnym „koszykiem” na wspólnej kolacji. 
Mam nadzieję, że kiedy uczniowie i studenci wrócą do szkół, uczel-
ni, otworzymy drzwi urzędów i instytucji, pójdziemy do naszych 
kościołów, rozpoczną normalną działalność nasze zakłady pracy, 
wówczas wszyscy mieszkańcy zrobimy sobie taką właśnie kolację. 
Byśmy mogli nadrobić ten stracony czas, w którym nie mogliśmy się 
spotykać, po prostu być ze sobą. Byśmy mogli podziękować wszyst-
kim, którzy pomagają nam przetrwać ten wyjątkowy czas.

Dlatego już dziś zapraszam na zwierzyniecką „kolację na biało” 
i życzę, oby nastąpiło to jak najszybciej. Oznaczać to będzie, że wró-
ciliśmy z dalekiej drogi i że zły sen się skończył.

Burmistrz Zwierzyńca
Urszula Kolman



4 z życia gminy

Świetlica w Kosobudach jak nowa
Świetlica wiejska w Kosobudach w gminie Zwierzyniec zmieniła się 

nie do poznania. Przebudowa obiektu kosztowała prawie 300 tysięcy 
złotych, z czego większość stanowi dotacja z funduszy unijnych.

W ramach prac ściany budynku zostały docieplone, zosta-
ła położona nowa elewacja, wstawiono nowe okna i drzwi, po-
łożono nowy dach, a wewnątrz wydzielono pomieszczenia 

sanitarne, a także przebudowano instalacje – elektryczną i wodno-
-kanalizacyjną. Poza tym w obiekcie została zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna, a dla osób niepełnosprawnych wykonano podjazd. 
Gmina Zwierzyniec pokryła mniej niż połowę z prawie 300 tysięcy 
złotych kosztów inwestycji. Ponad 160 tysięcy pozyskała z unijnego  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Edyta Wolanin, IAS

Centrum Kultury po rozbudowie
Budynek Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu oraz 

jego otoczenie zmieniły swój wygląd. Największa sala centrum, tzw.  
wystawowo-widowiskowa, została rozbudowana – powiększyła się  
o scenę z prawdziwego zdarzenia; w zależności od potrzeb może być 
też dzielona na mniejsze pomieszczenia za sprawą przesuwnej ścia-
ny. Ponadto parking przylegający do budynku zyskał nową, asfaltową  

powierzchnię; pojawiły się również ławki, stoły do szachów i inne ele-
menty małej architektury. Będzie też więcej zieleni – drzew, krzewów 
ozdobnych i trawników.

Rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu koszto-
wała 265 tysięcy złotych, ponad 60 procent tej kwoty stanowi dotacja  
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Edyta Sadło

Trzy nowe place zabaw
Dzieci i ich rodzice z gminy Zwierzyniec mają powody do zadowole-

nia. W Żurawnicy, Turzyńcu i Wywłoczce powstały nowe place zabaw, któ-
re zostały przygotowane za pieniądze z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Najmłodsi mieszkańcy gminy mają w nich do dyspozycji m.in.: zjeż-
dżalnie, huśtawki, karuzele, drabinki i linarium. Urządzenia kosztowały 
ponad 54 tysiące złotych.

Tworzenie placów zabaw to jeden 
z wielu pomysłów na wykorzystanie 
środków z funduszu sołeckiego, który 
samorządy mogą, ale nie muszą wy-
odrębniać w swoich budżetach. W tym 
roku Gmina Zwierzyniec przeznaczyła 
na realizację lokalnych inicjatyw po-
nad 222 tysiące złotych, czyli o ponad 
20 tysięcy więcej niż przed rokiem. 
Na zebraniach wiejskich mieszkańcy 
zadecydowali, że wykorzystają je m.in. 
na remonty dróg, doposażenie świe-
tlic wiejskich, utrzymanie zieleni albo 
budowę altanek czy otwartych stref 
aktywności na świeżym powietrzu.

Edyta Wolanin, IAS
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Kolejni sportowcy i działacze 
z nagrodami

Dwanaście osób, w tym 11 zawodniczek i zawodników oraz działacz 
sportowy, dołączyło w tym roku do grona laureatów nagród za osią-
gnięcia sportowe, przyznawanych przez Gminę Zwierzyniec. Uroczyste 
wręczenie wyróżnień i nagród finansowych odbyło się podczas sesji 
Rady Miejskiej 12 marca, a przekazała je burmistrz Zwierzyńca Urszula 
Kolman.

Na liście uhonorowanych przez zwierzyniecki samorząd 
są: Jakub Tatar, Wiktor Zaręba, Dobrawa Lipiec, Blanka Zaręba,  
Łucja Olczyk, Karol Budzyński, Daniel Godzisz, Wojciech Panas,  
Julia Rawiak, Elżbieta Żywot, Gabriela Tomczyk oraz Marcin Sirko. 

Pierwsza szóstka zajmowała czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski 
i Turnieju Wojewódzkim Grapplingu i Kata Jiu-Jitsu. Daniel Godzisz 
ma na koncie m.in. pierwsze i drugie miejsca na Międzynarodowych 
Mistrzostwach Krajowej Administracji Skarbowej w tenisie stołowym. 
Wojciech Panas był drugi na Motoparalotniowych Mistrzostwach Polski, 
Julia Rawiak zajęła trzecie miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Wielo-
boju Obronnym, a Elżbieta Żywot i Gabriela Tomczyk ze swoją druży-
ną m.in. dotarły do 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej.  
Do Gabrieli Tomczyk należą również tytuły „królowej strzelczyń”  
2 Ligi Kobiet i Ligi Wojewódzkiej Juniorek. Listę wyróżnionych dopełnia 
Marcin Sirko – członek zarządu Klubu Sportowego i kapitan piłkarskiej 
drużyny „Sokoła” Zwierzyniec, nauczyciel wychowania fizycznego  
i działacz społeczny.

Edyta Wolanin, IAS
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O marcowej sesji Rady Miejskiej 
w Zwierzyńcu

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Zwierzyńca 
oraz wszyscy w różny sposób związani z naszym miastem i gminą,

Ostatnia, XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu została 
zdominowana przez protestujących przeciwko przyjętemu 29 paździer-
nika 2019 r. przez naszą Radę Miejską „Stanowisku w sprawie powstrzy-
mania wprowadzania ideologii LGBT do naszej wspólnoty samorządo-
wej”. Padło wiele ostrych słów, oskarżeń, a nawet żądań wobec radnych 
Rady Miejskiej. Choć z przyczyn zdrowotnych nie  uczestniczyłem  
w sesji, to czuję się w obowiązku wypowiedzieć na jej temat, tym bar-
dziej iż odczytany przez Pana Roberta Bijasa „List otwarty” adresowany 
był do mnie jako przewodniczącego Rady. Odczytujący stwierdził, iż list 
został poparty przez około 400 osób, w tym wszystkich zwierzynieckich 
przedsiębiorców, kwaterodawców i przedstawicieli lokalnego biznesu.

Ponieważ stanowisko zwierzynieckiej Rady zostało podjęte w paź-
dzierniku ubiegłego roku, pozwolę sobie w skrócie przedstawić sytu-
ację, jaka miała w miejsce w 2019 roku w naszym kraju, a która to spra-
wiła, iż bardzo wiele samorządów, podobnie jak w Zwierzyńcu, ogłosiło 
podobnej treści stanowiska, deklaracje, czy też uchwały.

To, że społeczności lokalne, jako zbiorowości, oraz administracje 
samorządowe zostaną wciągnięte w konflikt ideologiczny, było pew-
ne wobec narastającej liczby marszów równości, tolerancji organizo-
wanych w 2018 r. przez środowiska LGBT. Według oficjalnych danych 
Fundacji Wolontariat Równości, organizującej marsze, rok 2019 był 
przełomowy pod względem ilościowym: 27 marszów, w tym 12 orga-
nizowanych po raz pierwszy w mniejszych, jak zapisano – konserwa-
tywnych – miejscowościach, np. Gniezno, Płock, Radomsko, Gorzów 
Wielkopolski, Elbląg, Nowy Sącz, czy Kostrzyn n. Odrą.

Niemal w czasie każdego z marszów dochodziło do napięć spo-
łecznych, m.in. w Lublinie, 28 września 2019 r. Marsze wykorzystywano 
nie tylko do manifestowania swojej odmienności, lecz do aktów pro-
wokacji, mających na celu obrazę uczuć religijnych (profanacja Naj-
świętszego Sakramentu i mszy świętej w Warszawie, kpiny z feretronów  
w czasie procesji w Gdańsku, w wielu miastach, w tym w Częstochowie, 
dokonano profanacji wizerunku Matki Bożej  Częstochowskiej), co po-
tęgowało napięcia społeczne.   

Równocześnie środowiska LGBT rozpoczęły naciski, szczególnie  
w dużych miastach, na wprowadzenie edukacji seksualnej według 
standardów opracowanych przez WHO. Naciskowi temu uległa Warsza-
wa. Prezydent stolicy podpisał Warszawską Deklarację LGBT+ i podjął 
szereg przedsięwzięć zgodnych z postulatami środowisk homoseksu-
alnych, a następnie wiceprezydent Warszawy, Paweł Rabiej, w wywia-
dzie, którego udzielił dziennikarzowi Robertowi Mazurkowi powiedział: 
„Najpierw przyzwyczaimy ludzi, że związki partnerskie to nie samo zło, 

że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny, potem łatwiej będzie 
o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją”.

Poniżej przytoczone wydarzenia ubiegłoroczne również wywoły-
wały emocje społeczne.

W czerwcu 2019 r. IKEA, w ramach solidarności z osobami LGBT,  
w sieci wewnętrznej przekazała pracownikom artykuł: „Włączenie 
LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. Tomasz K., wieloletni pracow-
nik sieci IKEA w odpowiedzi na firmowym forum napisał, iż nie akceptu-
je tej ideologii, cytując dwa fragmenty z Nowego i Starego Testamentu, 
mówiące o homoseksualizmie jako o zgorszeniu. Ponieważ pan Tomasz 
nie wycofał cytatów, został zwolniony z pracy.

Również w czerwcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał pozytyw-
ne orzeczenie w sprawie uznanego w marcu 2017 r. przez Sąd Rejonowy 
w Łodzi za winnego pracownika prywatnej drukarni, który z powodu 
swoich przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. Ska-
zany przez dwa lata dochodził swojej niewinności.

We wrześniu 2019 r. zastosowano sankcje dyscyplinarne w postaci 
zawieszenia w prawach pracownika wobec prof. Aleksandra Nalaskow-
skiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, po opubliko-
waniu przez niego felietonu krytykującego LGBT, co wywołało dyskusje, 
czy ośrodki akademickie są jeszcze miejscem autonomicznym, gwaran-
tującym swobodę wypowiedzi.

W efekcie tego typu, jak przytoczone powyżej, sytuacje, znalazły 
swoje odzwierciedlenie w  stanowiskach, deklaracjach bądź uchwa-
łach sprzeciwiających się promocji LGBT oraz ideologii gender przyj-
mowanych przez sejmiki województw (w tym woj. lubelskiego), rady 
powiatów (m.in. zamojskiego), rady gmin i rady miast. To „lawinowe” 
przyjmowanie przez samorządy różnego szczebla dokumentów o bar-
dzo zbliżonej treści, przeciwnej środowiskom LGBT, było kontrreakcją  
w stosunku do działań podejmowanych przez aktywistów LGBT.

Tak jak w innych jednostkach samorządowych, przyjęcie  
w październiku ub. roku przez Radę Miejską Zwierzyńca „Stanowiska  
w sprawie powstrzymania wprowadzania ideologii LGBT do naszej 
wspólnoty samorządowej” miało na celu przeciwdziałać ewentualnym 
negatywnym wydarzeniom, które obserwowaliśmy w różnych regio-
nach naszego kraju i tym samym sprawić, by nie zostały przeniesione 
na grunt naszego regionu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Rada 
przyjęła stanowisko, nie zaś uchwałę, która zawierałaby uzasadnienie. 
Tam, gdzie samorządy wyprzedzająco przyjęły uchwały, w uzasadnie-
niach odnoszono się zasadniczo do dobra rodziny opartej na związku 
małżeńskim mężczyzny i kobiety, konstytucyjnego prawa rodziców do 
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do uszanowa-
nia uczuć religijnych.

Przypomnę, że – zgodnie z § 13 pkt. 4 Uchwały NR VIII/55/19 Rady 
Miejskiej w Zwierzyńcu z 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Zwierzyniec (Dz.U. Województwa lubelskiego z 10.07.2019 r., poz. 
4042) – poprzez stanowiska Rada może wypowiadać się w każdej spra-
wie publicznej. Stanowisko nie jest aktem prawa miejscowego, gdyż 
taki ustanawia Rada Gminy w formie uchwały lub Wójt (Burmistrz)  
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w formie zarządzenia (art. 41 Ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gmin-
nym – Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm).

W mojej ocenie stanowisko Rady zostało odebrane błędnie jako 
uderzające w osoby o innej orientacji niż heteroseksualne. W stano-
wisku Radni nie chcieli nikogo dyskryminować, czy też naruszać czyjąś 
godność, czemu dawali wyraz także w swoich wystąpieniach, zarówno 
podczas prac komisji Rady, jak i w czasie sesji. W omawianym doku-
mencie nie ma również zapisu, iż w naszej gminie tworzy się „strefę 
wolną od LGBT”.

Przyjęcie przez Radę Miejską stanowiska nie nastąpiło pochopnie, 
co zostało zarzucone Radzie podczas ostatniej sesji, gdyż propozycja ta 
omawiana była na posiedzeniu połączonych komisji Rady już w poło-
wie września 2019 r. Był więc ponad miesięczny czas na zapoznanie się  
z tematem, złożenie uwag, zarówno przez radnych, jak i pozostałe osoby 
uczestniczące w otwartych posiedzeniach komisji Rady. Żadnych uwag 
nie zgłoszono do 29 października ubiegłego roku, kiedy to stanowisko 
zostało przyjęte. Żadne uwagi oficjalnie w tej kwestii nie wpłynęły rów-
nież w następnych miesiącach. Odczytany przez Pana Bijasa na sesji  
i złożony Radzie list również nie zawiera podpisów.

Na mocy wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym oraz 
Statutu Gminy Zwierzyniec działalność organów gminy jest jawna. 
Macie Państwo prawo do uzyskania informacji, wstępu, nie tylko na 
sesję, ale na posiedzenia komisji Rady, gdzie w sposób nieograniczony 
czasowo można wszystkie sporne kwestie wyjaśniać, a opracowane  
i przemyślane dokumenty poddać pod głosowanie na sesji, która z na-
tury podsumowuje pracę komisji. Dlaczego nikt z około 400-osobowej 
grupy w ciągu ostatnich miesięcy nie uczestniczył w posiedzeniach 
komisji? Mieliście również Państwo możliwość wystąpienia z oby-
watelską inicjatywą uchwałodawczą (art. 41 a Ustawy z 8.03.1990 r.  
o samorządzie gminnym).

Żądania, które przedstawiono na marcowej sesji – natychmiasto-
wego wycofania się Rady z przyjętego 29 października 2019 r. stano-
wiska oraz niepodejmowania w przyszłości jakichkolwiek stanowisk 
w tym względzie – uważam za bezpodstawną próbę kneblowania ust 
radnym. Świadczą także o braku znajomości ww. ustawy o samorzą-
dzie gminnym i Statutu Gminy Zwierzyniec. Porównanie stanowiska 
Rady, jego oddziaływania społecznego, do cierpień, jakich doznała 
ludność, a szczególnie dzieci w hitlerowskim obozie przejściowym  
w Zwierzyńcu w czasie II wojny światowej jest bardzo niestosowne, 
jest wyrazem nieznajomości, czym jest cierpienie i dyskryminacja. 
Świadczy również o braku szacunku dla tych, którzy w czasie wojny 
byli prześladowani.

Uważam, że bardzo niewłaściwe, wręcz cyniczne jest powoływanie 
się na wybrane cytaty z Biblii dla negowania przyjętego przez Radę 
stanowiska. Jednoznaczne stwierdzenia na temat homoseksualizmu 
znajdują się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie: w Księdze 
Kapłańskiej (Kpł 18,22), w Liście do Rzymian (Rz 1,25-28), Pierwszym 
Liście do Koryntian (1 Kor 6,9), Pierwszym Liście do Tymoteusza  
(1 Tm 1,8-11) – za o. Adamem Szustakiem (https://youtu.be/bEdvItaf3zM).

Szanowni Państwo, każdy dokument tworzony przez samorząd 
może być kwestionowany, zaskarżony, może być też zastąpiony innym. 
Taką sytuację opisał ostatnio Janusz Król, redaktor naczelny „Wspólno-
ty” w lutowym numerze pisma samorządu terytorialnego (nr 4/1296). 
Przedstawia on gwałtowną reakcję, z jaką spotkała się decyzja części 
samorządów, które przyjęte wcześniej uchwały, zaskarżone przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zastąpiły, stając w obronie tradycyjnych 
wartości, Samorządową Kartą Praw Rodziny: „To przeciwdziałanie wy-
wołało furię środowisk homoseksualnych oraz ugrupowań lewicowych, 
co skupiło się na Polsce w Parlamencie Europejskim, gdzie zarzucono 
naszemu krajowi skrajną nietolerancję, choć w Polsce, inaczej niż na 
Zachodzie, nigdy nie prześladowano homoseksualistów, nie zamykano 
ich do więzień itd. Pojawiły się fake mapy mające ilustrować, gdzie lu-
dzie „kochający inaczej” są prześladowani, pisano, że nie mogą korzy-
stać z restauracji i przebywać w miejscach publicznych i temu podobne 
wymysły. Pewien lubelski aktywista gejowski wyprodukował tabliczki  
z napisem „Strefa wolna od LGBT” w czterech językach, przymocował je 
do tablic z nazwami miejscowości, sfotografował i umieścił w internecie 
jako dowód na polską nietolerancję i ciemnogród. Wywołało to ogól-
noeuropejskie oburzenie, a członek Parlamentu Europejskiego i były 
premier Belgii Guy Verhofstadt napisał na Twitterze, że na widok tych 
tabliczek doznał ataku mdłości”.

Powyższy cytat przytaczam także dlatego, ponieważ podczas sesji 
Rady został odczytany list otwarty z Ilshofen w Niemczech. Z treści li-
stu wynika, iż jego autorzy, podobnie jak były premier Belgii, otrzymali 
nieprawdziwy przekaz co do treści i znaczenia prawnego przyjętego  
w październiku ubiegłego roku przez Radę stanowiska. Jestem również 
przekonany, iż nikt, komu dobro Zwierzyńca leży na sercu, nie będzie 
postępował tak, jak opisał to redaktor Król.

Podpisując porządek obrad na sesję Rady Miejskiej ustaloną na  
12 marca 2020 r., nie przypuszczałem, że jej przebieg zostanie zdomino-
wany przez kwestię przyjętego przez Radę w październiku 2019 r. stano-
wiska dotyczącego LGBT, zwłaszcza wobec istniejącego już zagrożenia 
epidemią koronawirusa.

Wiesław Droździel
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
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157 lat po powstaniu
Z udziałem przedstawicieli Ambasady Republiki Węgierskiej  

19 stycznia w Zwierzyńcu odbyły się obchody 157. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. Pamięć powstańców uczciły delegacje władz 
państwowych i samorządowych, wojska, organizacji kombatanckich, 
młodzież szkolna i inni mieszkańcy gminy.

Uczestnicy uroczystości, w tym attache do spraw kultury Ambasady 
Republiki Węgierskiej i zastępca dyrektora Węgierskiego Instytutu Kul-
tury Peter Kertesz, zebrali się przy Kościele na Wodzie, czyli w miejscu, 
z którego 157 lat temu wyruszała grupa miejscowym powstańców. Pod-
kreślała to w swoim wystąpieniu burmistrz Zwierzyńca Urszula Kolman, 
która przypomniała genezę Powstania Styczniowego i najważniejsze 
wydarzenia, które rozegrały się w Zwierzyńcu i okolicznych miejscowo-
ściach. Po przemówieniu burmistrz Kolman proboszcz parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski ks. Błażej Górski poprowadził modlitwę w intencji 

ofiar powstania, a potem uczestnicy obchodów przeszli przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca pod pomniki polskich i węgierskich po-
wstańców. Dalsza część obchodów odbyła się zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym w asyście kompanii honorowej 3. Batalionu Zmechanizo-
wanego z Zamościa. Po odegraniu hymnów – polskiego i węgierskiego 
oraz apelu poległych, pod pomnikami zostały złożone wieńce i kwiaty. 
Jedna z największych bitew powstania z 1863 roku rozegrała się pod 
Panasówką w powiecie biłgorajskim. Mimo kilkukrotnej przewagi  
liczebnej oddziałów rosyjskich powstańcy Marcina Lelewela-Borelow-
skiego wygrali potyczkę dzięki, m.in. powstańcom węgierskim, którymi 
dowodził major Edward Nyary. Powstanie Styczniowe, które trwało od 
stycznia 1863 do jesieni 1864 roku, jest uznawane za największe polskie 
powstanie narodowe.

Edyta Wolanin, IAS

Orkiestra głośno zagrała
12 tysięcy 404 złote 14 groszy – taki jest bilans tegorocznego,  

28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zwierzyńcu.
12 stycznia udało się zebrać rekordową kwotę – prawie o 1 tysiąc 

złotych więcej niż przed rokiem. W  kweście na terenie gminy Zwierzy-
niec uczestniczyło około 60 wolontariuszy, głównie uczniów i nauczy-
cieli zwierzynieckich szkół – Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół 
Drzewnych i Ochrony Środowiska.

Kwestowano także podczas koncertu, który odbył się – po raz 
pierwszy z tej okazji – w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej  
w Zwierzyńcu, w zmodernizowanej niedawno sali wystawowo-widowi-
skowej. Wśród występujących artystów byli: wokalistka Izabela Kulik – 
uczennica ZSDiOŚ w Zwierzyńcu, podopieczni Miejskiego Domu Kultury 
w Szczebrzeszynie, podopieczni Centrum Kultury w Zwierzyńcu, zespół 
„Jedno Marzenie”, Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca, Kapela Zwierzyniecka 
i Piotr Trojanowski – wicemistrz świata w grze na pile. Nie zabrakło tak-
że popisów młodych sportowców – członków Klubu Jiu-Jitsu „Bushido” 
ze Szczebrzeszyna.

Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, wykonawcom i osobom 
zaangażowanym w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Zwierzyńcu serdecznie dziękujemy!

Edyta Sadło
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Strażacy u „Leśnych Skrzatów”
Wszyscy wiemy, że każdy chłopiec marzy, by zostać strażakiem. 

W Publicznym Punkcie Przedszkolnym „Leśne Skrzaty’’ w Żurawnicy  
5 marca odbyły się zajęcia edukacyjne z udziałem przedstawicieli Pań-
stwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Szcze-
brzeszyna. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z pracą strażaka, z nu-
merami alarmowymi oraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym.

Strażacy opowiadali o swoim zawodzie i miejscu pracy, o niebez-
pieczeństwach, którym muszą stawić czoła i działaniach w razie za-
grożenia. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wezwać straż pożarną. 

Przedszkolaki miały możliwość przymierzyć hełm, oglądać stroje stra-
żaków, spróbować swoich sił z wężem gaśniczym, co było dla nich wiel-
ką frajdą. Wchodziły do wozu strażackiego wiele razy i oglądały sprzęt 
pożarniczy. Wóz strażacki zrobił wielkie wrażenie na naszych dzieciach 
i zabawy było co niemiara. Przedszkolaki miały okazję samodzielnie 
włączać sygnały świetlne i dźwiękowe, co je zachwyciło, natomiast 
wśród okolicznych mieszkańców wzbudziło niepokój i strach, czy nie 
stało się coś złego.

Wiele radości i emocji sprawiła dzieciom ta wizyta. Z pewnością 
zaciekawione zajęciami już dobrze utrwaliły sobie numery alarmowe 
998 i 112. Teraz nie tylko chłopcy chcą w przyszłości zostać strażakami.

Anna Kolbus
Aneta Kawucha

Zwierzynieckie technikum 
– „Srebrną szkołą 2020”

W opublikowanym 9 stycznia przez Fundację Edukacyjną Perspek-
tywy Ogólnopolskim Rankingu Techników 2020 zwierzynieckie Techni-
kum Ochrony Środowiska zdobyło honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły”. 
Technikum kształci w trzech zawodach: technik ochrony środowiska, 
technik geodeta, technik informatyk. Z zestawienia wynika, że zajęliśmy 
siódme miejsce wśród techników w województwie lubelskim (!), a sto 
dwunaste wśród 1728 szkół dopuszczonych do rankingu opartego na 
danych ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

Zasady rankingu ustala kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, 
dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodni-
czących komitetów głównych olimpiad. Ranking uwzględnia te techni-
ka, w których maturę w maju 2019 r. zdawało minimum 12 maturzystów. 
Dodatkowy warunek stanowi osiągnięcie przez uczniów wyniku powy-
żej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego  
z języka polskiego i matematyki. Zgodnie z postanowieniem kapitu-
ły, technika ocenia się za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły  
w olimpiadach (20 %), wyniki matury z przedmiotów obowiązko-
wych(20 %), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 %) oraz 
wyniki egzaminu zawodowego (30 %).

„Srebrna Tarcza 2020” po „Złotej Tarczy 2019” to kolejny sukces 
całej społeczności Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska  

 

w Zwierzyńcu. Jego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia władz 
oświatowych i powiatowych, które zapewniły optymalne warunki pracy 
i rozwoju oraz rodziców, mających pełne rozeznanie w zamierzeniach 
dydaktyczno-wychowawczych placówki.

Wysoka lokata w ogólnopolskiej edycji „Perspektyw” to dowód, 
że naszej codzienności towarzyszy ustawiczna troska, by czas nauki 
szkolnej był mądrze zaprojektowany, oferował interesującą przestrzeń 
aktywności poznawczej. Jest to kierunek zmian przyszłościowy i warto-
ściowy, pozwalający sprostać nieustannie wzrastającym wymaganiom 
edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Agata Zdzioch
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10-lecie projektów unijnych 
w ZSDiOŚ

31 stycznia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odby-
ło się uroczyste podsumowanie dziesięciu lat projektów unijnych połą-
czone ze świętowaniem osiągnięć ostatnich lat. Na uroczystość przybyli 
starosta Powiatu Zamojskiego – Stanisław Grześko, wicestarosta Po-
wiatu Zamojskiego – Witold Marucha, w imieniu dyrektora Delegatury  
w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty – starszy wizytator Barba-
ra Krawczuk oraz burmistrz Zwierzyńca – Urszula Kolman.

Dyrektor szkoły Waldemar Gardiasz w swoim wystąpieniu podkre-
ślił, że realizacja staży zawodowych dla uczniów, począwszy od roku 
2010, wynika z potrzeby ściślejszego powiązania kształcenia z ryn-
kiem pracy, ułatwienia startu zawodowego przyszłym absolwentom, 
stworzenia im lepszych warunków realizacji aspiracji zawodowych  
i życiowych. Dzięki wakacyjnym wyjazdom do Niemiec, Anglii i Hiszpa-
nii szkoła zapewnia młodzieży wysokie standardy edukacyjne i stwa-
rza szanse optymalnego rozwoju. Konsekwencją realizacji założeń jest 
jednocześnie wypracowanie pozycji regionalnego lidera w realizacji 
projektów unijnych, umiędzynarodowienie działalności ZSDiOŚ oraz 
intensyfikacja współpracy międzynarodowej.

Projekty: Leonardo da Vinci 2011-2014 („Nowe doświadczenia za-
wodowe – nowe szanse zatrudnienia w zjednoczonej Europie”, „Śro-
dowisko naturalne wspólnym dobrem Zjednoczonej Europy”, „Praktyki 
zagraniczne jako sposób na rozbudzenie kreatywności i aktywności 
zawodowej ucznia”), POWER 2016/2017 („Doskonalenie kwalifikacji 
zawodowych w Europie”), Erasmus+ 2014-2021 („Szkolenie zawodowe 
w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego”, „Europejskie 
rynki pracy – naszym doświadczeniem zawodowym”, „Staże zawodowe 
w Europie”, „Perspektywy zatrudnienia w Europie”, „Europejskie staże 
zawodowe”, „Praktyki zawodowe w Europie”) niezaprzeczalnie wzbo-
gaciły młodzież – grupę 310 osób z ZSDiOŚ – kulturowo, zawodowo, 
a także finansowo. Za ostatnią korzyścią przemawiają pokaźne sumy 
– łączna kwota dofinansowania to 852 811,00 euro (3 581 805 zł), za 
kolejnymi bagaż przygód i praktyk.

Wyjątkowym osiągnięciem szkoły w zakresie programów unijnych 
jest uzyskanie w 2016 r. Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia 
i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+, którą w momencie jej 
przyznania wyróżnionych było tylko dziewięć placówek w Polsce. Karta 
uznaje operacyjną zdolność do zarządzania wysokiej jakości projekta-
mi mobilności oraz nagradza i wspiera wysiłki w zwiększaniu umiędzy-
narodowienia poprzez program Erasmus+.

Wyjazdy na staże zawodowe są doskonałym środkiem dydaktycz-
nym, szkołą życia i jedną z aktywnych metod nauczania, która niewąt-
pliwie znajduje potwierdzenie w wynikach naszej młodzieży. Uczniowie 
od lat osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach i współzawodnic-
twie zawodowym na różnym szczeblu, są kreatywni, aktywni społecz-
nie, otwarci i śmiali w podejmowaniu nowoczesnych, nieszablonowych 
i twórczych przedsięwzięć (zespół warsztatów Roztoczańska Akademia 
Matematyki), świetnie funkcjonują w realizowanych innowacjach peda-
gogicznych (eksperyment oparty na nowatorskim programie Matema-
tyka z kalkulatorem graficznym). Dowodem umiejętności i możliwości 
są otrzymywane przez nich stypendia zewnętrzne, takie jak: Stypen-
dium Lubelska Kuźnia Talentów, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 
Stypendium Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska, Stypendium Równe 
Szanse – FFLB.

Przyznane tytuły „Złotej Szkoły 2019” i „Srebrnej Szkoły 2020”  
w Ogólnopolskim Rankingu Techników opublikowanym 
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy są zatem obiek-
tywnym znakiem jakości, wskaźnikiem wysokiego pozio-
mu kształcenia w naszej placówce ściśle powiązanego  
z kompetentnym oddziaływaniem wychowawczym.

Cieszymy się, że dziesięciolecie projektów unijnych  
i wysokie miejsca w ogólnopolskim rankingu świętowali  
z nami ci, którzy wspomagali nasze wysiłki. Dziękujemy za 
docenienie trudu i wyjątkowo ciepłe słowa uznania skie-
rowane do wszystkich nauczycieli, a przede wszystkim 
dyrektora jako promotora projektów i inicjatora nowator-
skich przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

 Agata Zdzioch
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Jak wolne od szkoły, 
to tylko z kulturą!

Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęliśmy dosyć wcześnie, bo już  
w pierwszej połowie stycznia. Od 13 do 21 spinaliśmy się, jak mogliśmy  
i wymyślaliśmy przeróżne atrakcje i zajęcia dla naszych zwierzynieckich 
dzieci i młodzieży. I chociaż zima poskąpiła nam śniegu, czas spędzony 
z odwiedzającymi nas młodymi przyjaciółmi możemy śmiało zaliczyć 
do aktywnie, pozytywnie i kreatywnie minionych dni.

Jak ja podsumowuję te dwa tygodnie? Powiem szczerze, że widząc, 
ile dzieciaków odwiedzało nasze Centrum Kultury i jak chętnie uczest-
niczyły one w zajęciach przez nas przygotowywanych, raduje się serce 
i człowiek czuje, że było WARTO!

A Wam jak się podobało? Tym razem postanowiłam zapytać moich 
nowych „feryjnych” znajomych, jak oceniają ferie spędzone w Centrum 
Kultury.

Aleksandra Kur
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Coś czego nie ma, a było najpierwsze

A gdybyś na przykład był wędrownym ptakiem
żurawiem, łabędziem, odważną berniklą,
czy mógłbyś zaprosić mnie w podróż twym szlakiem
nim z czasem przeminę, a słowa zamilkną.

A gdybyś na przykład w inny wymiar wzlatał
nagłą błyskawicą, co kruszy przestrzenie,
czy mógłbyś mnie ukryć przed złem tego świata,
już dzisiaj mnie zabrać na bezpieczną ziemię.

Kiedy mi odpowiesz, wyślesz zaproszenie
bez żalu, z radością opuszczę to miejsce
i każdy kawałek prozy życia zmienię
na coś czego nie ma, a było najpierwsze.

Maria Grzyb

Nadzieja, wiara i miłość

MIŁOŚĆ człowieka ciągle się zmienia, 
utwierdza czasem lub znika na zawsze, 
niekiedy o niej przyjemne wspomnienia 
wracają latem siadając na ławce.

Lubią dni ciepłe, słoneczne, lipcowe, 
dojrzałe kłosy, rozmarzone drzewa, 
przyozdabiają melancholią głowę, 
w rozkwicie wieku NADZIEJA dojrzewa.

„Jest matką głupich” - tak mówią zuchwalcy. 
Lecz bez nadziei nie spotkałam ludzi, 
trudno potwierdzić, jeszcze trudniej zwalczyć, 
jeśli z ufnością codziennie się budzisz.

WIARA nabiera innego znaczenia, 
u jednych gaśnie, w drugich się zapala, 
potrafi prozie bezsensu istnienia 
nowy tor nadać i unieść jak fala.

Od dnia narodzin prowadzą do celu: 
nadzieja, wiara, okruchy miłości, 
gdyby je wyrwać, zatopić w szeolu, 
wcale na świecie nie byłoby prościej.

Maria Grzyb

W marcu tego roku ukazał się nowy tomik 
poezji lokalnej poetki Marii Grzyb zatytułowany 
„Podszepty księżyca”. W niedalekiej przyszłości 
planowane jest spotkanie autorskie w Centrum 
Kultury promujące nowo wydaną książkę.

Jeśli chcą być Państwo na bieżąco z tym, co 
się u nas dzieje, zapraszamy do polubienia pro-
filu facebookowego Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna w Zwierzyńcu, profilu Biblioteki Pu-
blicznej w Zwierzyńcu oraz odwiedzania naszej 
strony internetowej: 

www.kultura-zwierzyniec.pl

wierszem pisane
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