
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne 
będą pełne zadowolenia, 
pogody ducha oraz radosnych chwil
spędzanych w gronie najbliższych.  
Niech Chrystus Zmartwychwstały 
obdaruje wszelkim dobrem
i potrzebnymi łaskami,
a w naszych sercach
niech zagości nadzieja na lepsze jutro.
Wszelkiej pomyślności, pogody ducha
oraz spełnienia planów zawodowych
i osobistych życzy

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj

Celina Skromak
Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Biłgoraju

KULTURA
Kwartalnik Gminy Biłgoraj

ISSN 2299 – 047Xnr (13) styczeń - marzec 2015 r.

Jan Majewski
Przewodniczący Rady 

Gminy Biłgoraj



Redaktor naczelny: Celina Skromak

Dziennikarze wydania:

Dominik Róg, Justyna Wróbel, Małgorzata Andrzejewska, Lucyna Bielak, Małgorzata Małysza, Ewa Bednarz, 
Joanna Koper, Anna Bugała, Sylwia Zań, Dominik Lachowski, Kacper Różyński, Ewelina Lemieszek,
Irmina Ziętek, Jerzy Odrzywolski, Celina Skromak,

Druk: Drukarnia Helvetica, ul. Włosiankarska 13, 23-400 Biłgoraj
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj
         www.gokbilgoraj.pl, e-mail: gok_bilgoraj@op.pl

Pod koniec 2011 r. Gmina Biłgoraj przystąpiła do realizacji Projektu pn. „Pilotażo-
wy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lu-
belskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  
i unieszkodliwiania”  w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy, Ob-
szar priorytetowy: 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar Tematyczny: „Odbudowa, 
remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawy stanu 
środowiska.” Do chwili obecnej pozytywnie zrealizowano ok 150 wniosków złożonych 
przez mieszkańców gminy. W trakcie realizacji jest kolejne 60 wniosków. Azbestowe 
pokrycia zostaną bądź to zdemontowane przez firmę wyłonioną w przetargu ogło-
szonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, bądź też jako odpad 
(już zdemontowane pokrycia) zostaną przez tą firmę zabrane do utylizacji. 
W 2015 roku w ramach tego projektu przystąpiono do realizacji zadania „nowych 

pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych” położonych na terenie gminy Biłgoraj. W ramach realizacji nowych 
pokryć dachowych poszczególne gminy otrzymają po 1300 m2 blachy trapezowej, taką samą ilość foli dachowej oraz 
gąsiory dachowe na nowe pokrycia . Na ten projekt mogą liczyć mieszkańcy, którzy spełnią przede wszystkim kryte-
rium dochodowe. 
Na realizację tego zadania złożonych zostało 10 wniosków, do realizacji pozytywnie zweryfikowano 7 wniosków, 
jednak blachy na nowe pokrycie wystarczy  na 6 budynków, 1 wniosek będzie umieszczony na liście rezerwowej.
Przystąpienie Gminy Biłgoraj do „Projektu” pozwoliło już mieszkańcom naszej gminy na bezproblemowe pozbycie 
się odpadów azbestowych z ich posesji. Kolejny nabór wniosków na 2016 rok nastąpi w listopadzie br.

Stanisław Lewandowski – Kier. Ref Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Biłgoraj

W Y B U D Z E N I E
Nic to, że zima jeszcze się trzyma,

Serca wyraźnie nowe już czują,
Wnet na jej licu zjawi się grymas

Gdy gromko zabrzmi śpiew Alleluja!

Rozbudzonymi patrząc oczyma
Jak się nam kwietne ogrody snują,

Stwórzmy w swych domach wiosenny  klimat
Doszczętnie wszelkie chłody rujnując.

Już przyleciały na wiosnę ptaki,
Wiatru powiewy też czuć wiosenne,
Odnajdźmy inne jej świeże smaki

Choćby w świątecznych potraw niezmienne;
Toż to Zmartwychwstań cudu oznaki

Tak dla odnowy naszej bezcenne!

  

Nadrzecze, Wielkanoc -  RyM.

Ryszard Mazurek
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15 stycznia w Szkole Pod-

stawowej i Gimnazjum  

w Bukowej miało miejsce 

Spotkanie Noworoczne 

połączone z poświęceniem 

zmodernizowanego budyn-

ku szkoły. Organizatorzy 

spotkania przygotowali wy-

stawę zdjęć oraz prezentację 

multimedialną ukazującą 

postępujące prace przy re-

moncie szkoły.

 str. 7

 str. 4

W niedzielę 25 stycznia 

b.r. odbył się XI Gminny 

Przegląd Kolęd i Pastorałek  

w Hedwiżynie. Wspólne 

kolędowanie to kultywowa-

nie przepięknych tradycji 

kolędniczych oraz integra-

cja amatorskich zespołów 

artystycznych z terenu 

Gminy Biłgoraj.

 str. 13
W lutym 1926 roku mój 
dziadek, Jan Krasowski, po 
raz pierwszy został star-
szym drużbą. Pan młody 
pochodził z Luchowa Dol-
nego, panna młoda z Kolo-
nii, sąsiedniej wsi.  Jako że 
było to dla dziadka wielkie 
wyróżnienie i honor, po-
stanowił je opisać w swoim 
pamiętniku. 

 str. 14

 str. 18

Pochodząca z Soli Agnieszka 

Barabasz przeżyła 8 lat i 4 

miesiące w podbiegunowym 

Gułagu Noryłłag na Sybe-

rii. Pani Agnieszka zmarła  

w 2005 roku. Każdego dnia 

na zesłaniu kobieta modliła 

się o powrót do rodzinnej 

miejscowości.

Święta wielkanocne to wy-

jątkowy czas, w którym 

symboliczne obrzędy religij-

ne, tradycje ludowe i świat 

przyrody splatają się w jedno. 

Chrześcijanie świętują zwy-

cięstwo Jezusa nad śmiercią, 

przyroda budzi się do życia 

po zimie.
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W tym roku do Hedwiżyna przyje-
chało 19 zespołów. W konkursie wzię-
ło udział 12 zespołów śpiewaczych i 4 
młodzieżowe zespoły wokalno – in-
strumentalne. Przegląd rozpoczął się 
przedstawieniem jasełkowym w wy-
konaniu młodzieży z ZSPiG w Hedwi-
żynie przygotowanym pod kierun-
kiem ks. proboszcza Piotra Sobczuka. 

Prezentacje konkursowe odby-
wały się w dwóch kategoriach: mło-
dzieżowych zespołów i zespołów 
śpiewaczych. W konkursie zaprezen-
towali się: dziewczęcy zespół wokal-
ny z ZSPiG w Gromadzie, scholka  
z Hedwiżyna, Chór „Impresja” i ze-
spół „Riff” z Zespołu Szkół w Soli 
oraz zespół wokalno – instrumentalny  
z Korytkowa Dużego. Wśród zespo-

łów śpiewaczych wystąpili: Zespół 
„Więź” z Soli, zespół śpiewaczo-obrzę-
dowy „Jarzębina” z Bukowej, zespół 
śpiewaczy z Bidaczowa Starego, Chór 
z Korytkowa Dużego, zespół KGW  
z Dąbrowicy, zespół „Zorza” z Dereź-
ni, zespół „Lawenda” ze Smólska, ze-
spół „Stok” z Hedwiżyna, zespół „Po-
lne kwiaty” z Dyl, zespół „Czeremcha” 
z Gromady i zespół „Sąsiadeczki”  
z Korczowa i Okrągłego. 

Komisja w składzie: Krystyna 
Kufera, Andrzej Czernik i Sławomir 
Niemiec po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji w kategorii zespołów mło-
dzieżowych pierwszą nagrodę przy-
znała Chórowi „Impresja” i zespo-
łowi „Riff” z Zespołu Szkół w Soli” 
prowadzonemu przez panią Jolantę 

Kurzyńską, drugą nagrodę zespołowi 
dziewczęcemu z ZSPiG w Gromadzie, 
instruktor pan Robert Sarecki, a dwie 
trzecie nagrody przypadły: Scholce  
z Hedwiżyna, prowadzonej przez pa-

XI Przegląd Kolęd
i Pastorałek w Hedwiżynie
W niedzielę 25 stycznia b.r. odbył się XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie. Wspólne 
kolędowanie to kultywowanie pięknych tradycji kolędniczych oraz integracja amatorskich zespołów 
artystycznych z terenu Gminy Biłgoraj.
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nią Annę Przekaza i zespołowi wo-
kalno – instrumentalnemu z Koryt-
kowa Dużego, prowadzonemu przez 
pana Pawła Kołodzieja. W kategorii 
zespołów śpiewaczych pierwszą na-
grodę wyśpiewał zespół „Lawenda” ze 
Smólska, instruktor pani Anna Prze-
kaza, drugą Chór z Korytkowa Duże-
go, instruktor pan Jerzy Odrzywolski,  
a trzecią zespół śpiewaczo – obrzędo-
wy „Jarzębina” z Bukowej, instruktor 
pan Jan Szymaniak. Wyróżnieniem 
komisja uhonorowała Zespół Śpiewa-
czy z Rudy Solskiej. 

Poza konkursem wystąpił zespół 
„Moje Nadrzecze” z Nadrzecza (lau-
reat ubiegłorocznego przeglądu), so-
listka pani Karolina Ciosmak z Woli 
Dereźniańskiej i Klub Seniora „Złota 
Jesień” z Biłgoraja. Z koncertem ko-
lęd, pastorałek i piosenek ludowych 
wystąpił zespół folkowy „Podkowa”, 
a do tańca zagrał zespół „Egzotic”  
z Bidaczowa Starego. Przegląd Kolęd  
i Pastorałek w Hedwiżynie swoją 
obecnością zaszczycili księża probosz-
czowie: ks. kanonik Józef Bednarski  
z Dąbrowicy, ks. Marek Kuśmierczyk 

z Gromady i ks. Piotr Sobczuk z He-
dwiżyna, dyrektorzy szkół oraz radni 
i sołtysi Gminy Biłgoraj. W imieniu 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
pana Sławomira Sosnowskiego przy-
jechała pani Alina Pitura, dyrektor 
Kancelarii Sejmiku Województwa Lu-
belskiego.

Organizatorami XI Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie 
był Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju, OSP  
w Hedwiżynie, ZSPiG w Hedwiżynie  
i Mieszkańcy Hedwiżyna.

Celina Skromak
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Celem koncertu jest propagowanie 
pięknych, pełnych zadumy i powa-
gi pieśni pasyjnych i pokutnych oraz 
prezentacja dorobku chórów Ziemi 
Biłgorajskiej.

W koncercie wystąpiło  7 chó-
rów, a każdy zaprezentował po trzy 
pieśni. Mieliśmy okazję posłuchać: 
Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej 
„ECHO”, Chóru Kameralnego Parafii 
p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju, Chóru 
p.w. Św. Jana Nepomucena i M-GOK 
we Frampolu, Chóru Parafii p.w. Św. 
Bartłomieja w Goraju, Chóru Para-
fialnego im. Sługi Bożego ks. Błażeja 
Nowosada w Aleksandrowie, Chó-
ru „CANTATE DEO” Parafii p.w.  
Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju oraz 
Chóru Parafii p.w. Matki Bożej Bo-
lesnej w Korytkowie Dużym i GOK  

w Biłgoraju. Na zakończenie wszystkie 
chóry wspólnie wykonały dwie pie-
śni  -  „Świętość krzyża rozpamiętuj”  
i „O Matko Miłościwa”.

Organizatorem koncertu był Chór 
z Korytkowa Dużego,  Parafia p.w. 
Matki Bożej Bolesnej i Jednostka OSP 
w Korytkowie Dużym oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Biłgoraju. Kon-
cert odbył się pod patronatem Wójta 
Gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskie-
go i Proboszcza Parafii w Korytkowie 
Dużym ks. Krzysztofa Gajewskiego. 
Całość prowadził Ryszard Mazurek.

Jerzy Odrzywolski

II Koncert Pieśni Pasyjnej i Pokutnej 
w wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej 

w Korytkowie Dużym
W niedzielę 22 marca b.r. w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym miał miejsce nie-
zwykły koncert pieśni pasyjnych i pokutnych w  wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej. 

Organizatorami uroczystości była parafia p.w. Matki Bożej 
Bolesnej, Chór i OSP w Korytkowie Dużym. Spotkanie rozpo-
częło się przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu uczniów 
z ZSPiG w Korytkowie Dużym. W koncercie kolęd można 
było usłyszeć: Chór z Korytkowa Dużego, zespół śpiewaczo - 
obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej, duet wokalno-instrumen-
talny i zespół śpiewaczy „Żurawina” z Korytkowa Małego, ze-
spół „GOSPA” z Karolówki, zespół z Andrzejówki oraz „Moje 
Nadrzecze” z Nadrzecza. W integracyjnym spotkaniu parafian 
wziął udział Wójt Gminy Biłgoraj pan Wiesław Różyński.

Jerzy Odrzywolski

Parafialne spotkanie opłatkowe 

w Korytkowie Dużym
Zgodnie z  tradycją zawsze w Święto Trzech Króli odbywa się spotkanie opłatkowe w parafii Korytków 
Duży.  W tym roku zostało zorganizowane w remizie OSP w Korytkowie Dużym.
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Modernizacja budynku szkoły  
w Bukowej objęła: wymianę pokrycia 
dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie ścian, modernizację in-
stalacji c.o. oraz wykonanie robót po-
prawiających estetykę budynku i oto-
czenia. Całkowity koszt inwestycji to 
541 923,80 zł z czego dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Lublinie wyniosło 315 000,00 zł.

Budynek szkoły przybrał nowy, es-
tetyczny wygląd. Jest docieplony, więc 
zmniejszą się koszty jego ogrzewania. 
Szkoła w związku z remontem pod-
dasza zyskała także szereg nowych 
pomieszczeń. Wójt Gminy Biłgoraj 
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych w Gminie Biłgoraj – organ 
prowadzący placówkę, wyposażyli 
szkołę w nowy stół do bilardu oraz 
do gry w cymbergaja, jak również  
w nowe laptopy.

Ewelina Lemieszek

Spotkanie noworoczne 

i poświęcenie zmodernizowanego 

budynku szkoły w Bukowej
15 stycznia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej miało miejsce Spotkanie Noworoczne po-
łączone z poświęceniem zmodernizowanego budynku szkoły. Organizatorzy spotkania przygotowali 
wystawę zdjęć oraz prezentację multimedialną ukazującą postępujące prace przy remoncie szkoły. 
Były również występy przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, podziękowa-
nia za przeprowadzoną inwestycję, jak również życzenia noworoczne.
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Utrwalone w tradycji ludowej 
ważne symbole świąt wielkanocnych 
to naturalnie barwione, pisane wo-
skiem i drapane jajka oraz tradycyjne 
palmy. Jajko, symbol rodzącego się ży-
cia, odnosi się także do Jezusa, który 
pokonał śmierć. Wierzono, że pisanki 
mają magiczną moc i mogą uzdrawiać 
chorych. Nigdy ich nie lekceważono. 

Tradycyjne palmy robiono z tych ro-
ślin, które rosły nad rzeką, bo płynąca 
w nich woda dawała roślinom zieleń 
i życie i te rośliny po zimie odradzały 
się najszybciej. Była to m.in. wierzba  
i trawy oraz trzciny nadrzeczne. Uple-
cionymi i poświęconymi palemkami 
po mszy w Niedzielę Palmową lek-
ko okładano się nawzajem, mówiąc: 

„Nie ja biję, palma bije, za tydzień 
wielki dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. 
Miało to przypominać o zbliżających 
się świętach i przynieść szczęście. Pal-
my zatknięte w domu za obraz miały 
chronić dom przed gromami w czasie 
burzy, a domowników przed złymi 
mocami, chorobami i nieszczęściami.

Nadal trudno sobie wyobrazić 

Powiatowy Kiermasz 
Wielkanocny

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycje ludowe  
i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyro-
da budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 
2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, 
w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycje ludowe i świat przyrody splatają się w jedno. 
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Święta Wielkanocne bez poświęco-
nej palmy, baranka czy pisanek. Te 
wszystkie symbole świąteczne, zarów-
no tradycyjne palmy i pisanki, jak też 
te artystyczne, wykonane za pomocą 
współczesnych technik i materiałów 
można było podziwiać i nabyć w Mu-
zeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 
w niedzielę 22 marca 2015r. 

I Powiatowy Kiermasz Wielkanoc-
ny zgromadził twórczynie ludowe z te-
renu powiatu biłgorajskiego, a miał na 
celu promocję wielkanocnej twórczo-
ści ludowej. Był okazją do zaprezen-
towania dorobku twórczyń z całego 
powiatu. Można było podziwiać tra-
dycyjne palmy wielkanocne i pisanki 
batikowe pani Katarzyny Zygmunt  

z Korytkowa Dużego, pisanki drapane 
i artystyczne oraz kartki wielkanocne 
pani Zofii Dubiel z Frampola, pisan-
ki artystyczne, stroiki wielkanocne, 
koronkowe serwetki Marii Wójcik 
z Lipowca, Stanisławy Koniecznej  
z Tarnogrodu i Henryki Widz z Go-
raja oraz prace wykonane przez 
uczestników zajęć Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Zespołu Szkolno – Rewa-
lidacyjnego w Biłgoraju. Można było 
też zakupić piernikowe ozdoby wiel-
kanocne, które zaprezentowała pani 
Mariola Różańska z Biłgoraja. 

Organizatorami kiermaszu było 
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Bił-
goraju i Gminny Ośrodek Kultury  
w Biłgoraju.

Celina Skromak
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Zawsze niech będzie

Babcia i Dziadek

20 stycznia w Szkole Podstawowej w Bukowej roz-
brzmiewały melodie piosenek dla Babć i Dziadków z oka-
zji zbliżającego się ich święta. Uroczystość rozpoczęła się 
od występu przedszkolaków , którzy w uroczy sposób wy-
razili swoje uczucia śpiewając piosenki i tańcząc specjal-
nie dla nich. Następnie uczniowie klas I-III przedstawili 
swój montaż słowno-muzyczny recytując wesołe wierszyki  
o bohaterach tej uroczystości. Uczestnicy koła tanecznego 
działającego przy szkole również uczcili ten dzień tańcem 
wyrażając swoją wdzięczność Babciom i Dziadkom.  Ostat-
nim punktem tej uroczystości było wręczenie gościom 
upominków – „drzewek szczęścia” własnoręcznie wykona-
nych przez dzieci. Uroczystość zakończyła się wspólnym  
słodkim  poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  

Małgorzata Małysza

Święto Babci i Dziadka
W dniach 21 i 22 stycznia babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto. Pamiętały o tym dzieci w szko-
łach, przedszkolach i w ogniskach artystycznych prowadzonych przez GOK w Biłgoraju. Dla ukocha-
nych babć i dziadków przygotowały własnoręcznie wykonane upominki i pod okiem pań zaprezen-
towały się w programach artystycznych. Nie mogło oczywiście zabraknąć najlepszych, bo z malutkich 
serduszek płynących życzeń i cieplutkich uścisków od kochających wnucząt. 

Jasełka na Dzień Babci i Dziadka 

Dnia 21 stycznia w ognisku artystycznym w Soli ma-
luszki gościły swoich ukochanych dziadków i babcie.  
Z okazji ich święta przedszkolaki przygotowały przedsta-
wienie w formie jasełek. Goście mogli podziwiać piękne 
stroje aniołków, pastuszków, trzech króli  oraz Józefa i Ma-
ryi. Bardzo spodobało się również wspólne kolędowanie, 
przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał pan Je-
rzy Odrzywolski, instruktor GOK – u. Wyśpiewane  „100 
lat”, oraz przygotowane własnoręcznie laurki uwieńczyły 
część artystyczną. Po buziakach i życzeniach seniorzy mo-
gli spędzić jeszcze  czas przy ciasteczku i przyjemnej roz-
mowie w swoim gronie.

Joanna Koper

Dzień Babci i Dziadka

w Szkole Podstawowej w Gromadzie

21 i 22 stycznia to bardzo szczególne dni w roku. Wtedy 
wnuki, „i te małe, i te duże, i te z długą brodą aż po pas” 
–jak mówi wiersz – składają babciom i dziadkom serdecz-
ne życzenia. W Szkole Podstawowej w Gromadzie uroczy-
stość z tej okazji odbyła się 22 stycznia. Licznie przybyłych 
gości witali uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki z gru-
py starszej i młodszej. Dzieciaki przygotowały dla babć  
i dziadków wiele niespodzianek: wiersze, piosenki, tańce  
i własnoręcznie zrobione prezenty. Czułościom i uściskom 

nie było końca. Wszak wnuki dla babć i dziadków są naj-
ważniejsze na świecie! Na zakończenie odbyło się wspólne 
przyjęcie – pyszne ciasteczka i herbatka- przygotowane 
dzięki zaangażowaniu rodziców.

Życzymy Babciom i Dziadkom 100 lat w zdrowiu i po-
ciechy z wnuków!

Ewa Bednarz
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Biblioteki to miejsca magiczne. Z jednej strony oazy ciszy i spokoju, gdzie odbywają się ciekawe spo-
tkania z literaturą, z drugiej zaś to miejsca gdzie aktywizuje się dzieci i dorosłych. 

Ferie w bibliotece
Ferie zimowe z biblioteką w Hedwiżynie

Jak co roku podczas ferii zimowych, tak i w tym roku 
Filia Biblioteczna w Hedwiżynie nie zapomniała o naj-
młodszych czytelnikach i zadbała o to aby po mimo braku 
śniegu, okres zimowego wypoczynku był radosny i kolo-
rowy. Podczas codziennych spotkań były organizowane 
gry i zabawy stolikowe, warsztaty plastyczne rozwijające 
kreatywność i wyobraźnię oraz zabawy ruchowe. Prze-
prowadzona została akcja profilaktyczna „ Żyję zdrowo- 
Precz nałogom”, oraz konkursy związane z tym tematem. 
Nie zabrakło także spotkań z ciekawymi ludźmi, policjanci  
z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju opowiedzieli  
o bezpiecznym korzystaniu z internetu jak i zagrożeniach, 
a także o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw. Na-
tomiast psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicz-
nej w Biłgoraju Pani Małgorzata Główczyńska przybliżyła 
dzieciom temat przemocy i agresji w szkole, przeciwdziała-
nie im, oraz gdzie szukać pomocy gdy spotka właśnie nas. 
Dużo radości sprawił dzieciom wyjazd do kina w Biłgoraj-
skim Centrum Kultury, oraz na krytą pływalnię „Otylia” 
do Janowa. Podczas codziennych spotkań każdy z uczest-
ników miał zapewniony słodki poczęstunek. Na zakończe-
nie uczestnicy zimowiska otrzymali nagrody, które będą 
im przypominały o ciekawie spędzonym czasie podczas 
ferii zimowych w bibliotece. Tak zorganizowane ferie były 
możliwe dzięki wsparciu finansowym z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy Urzędzie 
Gminy w Biłgoraju.

Justyna Wróbel

Wesołe ferie w bibliotece w Soli

Tegoroczne ferie już za nami, jak co roku Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli przygotowała na 
ten czas moc atrakcji i niespodzianek. Każdego dnia do 
placówki przychodziły dzieci z uśmiechem na buzi i goto-
we do działania. Co prawda przez brak śniegu nie mogli-
śmy ulepić bałwanów, pojeździć na sankach, zorganizować 
bitwy na śnieżki, ale i tak przez te dwa tygodnie naprawdę 
wiele się działo.

Na początku wiele radości dostarczyły zabawy integra-
cyjne, uczestnicy i organizatorzy poznawali się nawzajem, 
bo grupa była liczna i różnorodna wiekowo. Następnie 
można było wykazać się pomysłowością i kreatywnością, 
odbyły się bowiem warsztaty z origami, zajęcia plastyczno-
-techniczne: „Zimowy pejzaż”, podczas których dzieci do-
wolną techniką przedstawiły własne wyobrażenie prawdzi-
wej zimy, której niestety za oknem nie było oraz wykonały 
wspaniałe i niepowtarzalne kartki walentynkowe. Prze-
prowadzone zostało spotkanie w ramach konkursu „Małe 
ważne książeczki”, w którym biblioteka bierze udział. Spo-
tkanie miało charakter zajęć literacko-plastycznych inspi-
rowanych książką St. Themerson pt. „Był gdzieś haj taki 
kraj. Była gdzieś taka wieś” , a celem było zachęcenie dzieci 
do czytania. Wspólne zabawy, gry słowne i tworzenie ma-
kiety idealnego kraju, stały się okazją do podjęcia dyskusji 
o kulturze współczesnego języka. Do biblioteki zaproszone 
zostały harcerki z Soli „Opiekunki Porannej Rosy”. Druh-
ny w niezwykle zajmujący sposób opowiedziały dzieciom 
o idei harcerstwa oraz o tym, co to znaczy być harcerzem. 
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Uczestnicy brali udział w zabawie z odgadywaniem zaszy-
frowanych słów, a następnie wymyślali i odgrywali scenki  
z tymi wyrazami. Uwieńczeniem spotkania był wspólny 
śpiew piosenek harcerskich. Dla tych którzy bez komputera 
żyć nie mogą przeprowadzono warsztaty pod hasłem „Bez-
pieczny Internet” , uczestnicy uświadomieni zostali, że choć 
Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kul-
tury, to jest też źródłem wielu zagrożeń, zwłaszcza dla osób 
niepełnoletnich. Zanim „cybermaniacy” zasiedli przed mo-
nitory, stworzyli własny kodeks bezpiecznego korzystania  
z komputerów w bibliotece. Największą radość sprawiły 
dzieciom wyjazdy na krytą pływalnię „Otylia” do Janowa 
oraz do kina w Biłgorajskim Centrum Kultury.

Jak co roku nie zabrakło rebusów, łamigłówek, koloro-
wanek, krzyżówek, kalamburów, karaoke, puzzli i gier plan-
szowych, które uczą gry fair, zdrowej rywalizacji i pracy  
w grupie oraz utrwalają więzy koleżeńskie. Ferie zakończy-
ły się balem karnawałowym, a uczestnicy poprzebierani za 
kolorowe, postacie bajkowe wesoło pląsali w rytm muzyki 
disco. Codziennie na uczestników czekała ciepła herbata  
i słodki poczęstunek, a na zakończenie pizza ufundowana 
przez pizzerię Safari .

Jednocześnie w czasie ferii w bibliotece przeprowadzona 
została akcja profilaktyczna, której celem było redukowanie 
i przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci oraz promowanie 
zdrowego stylu życia bez uzależnień. Przedstawione pre-
zentacje multimedialne i filmy edukacyjne przedstawiające 
zjawisko przemocy i prześladowań oraz problem uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży stanowiły podstawę dyskusji na te-
mat skutków picia alkoholu i zażywania narkotyków. Został 
ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem „Nałogom mówię 
Nie”. Bibliotekę odwiedzili policjanci z Powiatowej Komen-
dy Policji w Biłgoraju. Prelekcja dotyczyła różnych aspektów 
bezpieczeństwa, omówione zostały zasady bezpiecznego 
korzystania z internetu. Policjant Hubert Bździuch zwrócił 
uwagę na zagrożenia wynikające z kontaktów z osobami 
poznanymi w sieci oraz zjawisko cyberprzemocy. Dzieci 

dowiedziały się, że nie wolno szydzić i obrażać kogoś za po-
średnictwem komputera i telefonu komórkowego, a także 
że bez zgody osób zainteresowanych nie można publikować 
zdjęć czy filmów w internecie. Psycholog Małgorzata Głów-
czyńska mówiła natomiast o przemocy wśród dzieci, o tym 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, co robić kiedy sta-
jemy się ofiarami przemocy i w jaki sposób reagować, gdy 
jesteśmy świadkami takich sytuacji. Poinformowała dzieci, 
że bardzo często właśnie uzależnienie rodzi agresję.

Ferie upłynęły w niezwykle miłej i radosnej atmosferze, 
a biblioteka zapewniła uczestnikom moc atrakcji i wrażeń 
dzięki współpracy i dofinansowaniu z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Biłgoraj. 
Dodatkowo sponsorami byli: Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Wiesław Niemiec, Ochotnicza Straż Pożarna w Soli, 
Pizzeria Safari, Firma Hanuś Sklep Spożywczo Przemysło-
wy. Wszystkim serdeczne dziękujemy!

Małgorzata Andrzejewska

Zajęcia w Bibliotece Publicznej

w Dąbrowicy

Ciekawą ofertę zajęć plastyczno – technicznych dla 
swoich czytelników przygotowała biblioteka w Dąbrowicy.  
W myśl zasady, że każde dziecko coś potrafi, w pierwszym 
tygodniu uczestnicy zajęć z prostych materiałów plastycz-
nych wyczarowywały „nowe życie starych ksiąg” oraz two-
rzyły postacie do „zabawy z cieniem”. Na kolejnych zajęciach 
powstawały przepiękne, bo bardzo barwne karnawałowe 
maski. W drugim tygodniu zajęcia artystyczne zostały 
wzbogacone festiwalem gier planszowych oraz bezpiecz-
nym zwiedzaniem cyfrowego świata. W bibliotece zawsze 
przyjemnie można spędzić czas, więc również w ferie chęt-
nych uczestników nie brakowało. 

Lucyna Bielak

Młodzież z Andrzejówki przygotowała 
salę, pożywienie i zajmowała się organizacją 
imprezy. Nagrody w postaci piłek, plecaków, 
paletek do tenisa stołowego, medali, dyplo-
mów oraz pucharów ufundował Urząd Gmi-
ny Biłgoraj. W Turnieju wzięło udział około 
20 zawodników: dziewcząt i chłopców. Do 
Andrzejówki przyjechali przedstawiciele koła 
ZMW w Brodziakach, Stowarzyszenia „Pło-

mień” w Smólsku oraz Gimnazjum w Kor-
czowie. Klasyfikacja w kategorii dziewcząt:  
1. Emilia Myszak, 2. Krasoń Jagoda, 3. Papierz 
Marzena. Klasyfikacja w kategorii chłopców: 
1. Dziura Karol, 2. Rafał Szymanik, 3. Patryk 
Buczek.

Nagrody oraz dyplomy zawodnikom wrę-
czył Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.

red. Dominik Róg     Fot. Edward Furlepa

Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 1 lutego 2015 roku w remizie w Andrzejówce odbył się Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego 
„o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”. Turniej został zorganizowany przez nowo powstałe koło ZMW w An-
drzejówce przy współpracy Gminy Biłgoraj.
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Wszystko odbywało się w następu-
jący sposób: najpierw proszenie gości. 
Do pierwszych ceremonii należą się ni-
skie ukłony gościom, którzy mają brać 
udział w weselu. Najpierw jedziemy do 
krewniaków pana młodego na sąsied-
nią wieś. Prawidło stare mówi, że skoro 
się wejdzie do domu (drużbant zawsze 
przodem ma iść, pan młody za nim), 
pochwaliwszy Pana Boga rozpytuje się 
o zdrowie itp. i niewiele myśląc idzie 
się do głowy domu, wymawiając przy 
tym: „z woli Pana Boga”, robi się ukłon 
i prosi się „aby nam usłużył: za starostę, 
drużbę, itd.” stosownie do tego, kto jest 
przed nami. Od gospodarza idzie się  
w kierunku słonecznym do innych osób 
i również składa się ukłony, ale się nie 
mówi „z woli Pana Boga”. 

W dzień wesela wstałem o 4 rano  
i udałem się do pana młodego. Zaczy-
namy „spędzać” ludzi na wesele. Tak 
nam zeszło do 10. Hej, muzyka rżnie aż 
miło, a tu nie ma czasu na tańce, bo zjeż-
dżają krewni – trzeba im złożyć ukłony. 
A tu już „swaszki” korowal mają i różne 
śpiewki zaczynają – wesele całą gębą.  
I tak nam zeszło do południa. Idziemy 
do komory, pan młody przebiera się. 
Następuje tradycyjny śpiew swaszek  
i starościn: chodź … do stoła itd., idzie-
my więc za stół. Śpiewaniu i dudnieniu 
bębna prawie nie ma końca. Następuje 
ważny moment wesela – błogosławień-
stwa rodzicielskie. Odbywa się ono  
w następujący sposób: wychodzimy zza 
stołu na środek chałupy, na ławie na 
głównym miejscu siadają rodzice (lub 
z ich braku inna starsza para małżeń-
ska). Siadają na kożuchu a na kolanach 
trzymają chleb. Syn (pan młody) klęka 
przed nimi, kładzie głowę na chlebie  
i starosta najstarszy, czyli marszałek, 
błogosławi porządną oracją. Po błogo-

sławieństwie siadamy na sanie i rusza-
my do panny młodej na zrękowiny. Tu 
zwyczaj każe nie oglądać się panu mło-
demu w tył, jak również stać na wyjeź-
dzie.

Jazda na zrękowiny była paradna, 
przez całą wieś gapili się, a my składali-
śmy ukłony. Tak się jechało aż do Kolo-
nii, do panny młodej. Sąsiedzi i krewni 
młodej zeszli się koło proga jej chału-
py i chcą „wchodnego”, które musi być  
w postaci wódki. Ja zaś biorę korowal  
i wchodzę do chałupy. Tu wszedłszy mó-
wię „Pochwalony” i obracam się wkoło. 
Stawiam korowal na stole i idziemy do 
drużek po bukiety. Weselnicy panny 
młodej mieli za zadanie nie wpuścić nas 
(gości pana młodego) za ich stół, gdyż 
i tu należał się od nas okup w postaci 
korowalika, który daje starościna. Po 
wkupieniu się zjedliśmy jakieś przekąski 
po wypiciu jednego lub dwu kieliszków 
wódki.

Zaśpiewali „chodź Kasiu do stołu”, 
Kasia weszła, zamienili obrączki za-
ręczynowe, Kasia oddała wianek. Tak 
odbyły się zrękowiny czyli zaręczyny. 

Bezpośrednio potem błogosławią ro-
dzice panny młodej w taki sam sposób 
jak u pana młodego. Możemy wycho-
dzić do kościoła. Ja zabieram korowal  
i jedziemy do ślubu. Przed ślubem 
państwo młodzi podpisali akt wraz  
z dwoma świadkami od pana młodego 
i dwoma świadkami od panny młodej. 
Wchodzimy do kościoła – pan młody 
z narzeczoną, następnie ja z druhną. 
Zatrzymujemy się pod chórem. Ksiądz 
zaczyna hymn „Veni Creator”. Odbywa 
się ceremonia ślubna, po której państwo 
młodzi chwilę się modlą. Od ołtarza 
powracamy w takim samym porządku, 
tj. młodzi, drużbowie i orszak weselny. 
Siadamy na sanie i w tym porządku je-
dziemy do pana młodego. Zajeżdżamy 
na podwórko, rodzice wychodzą po 
młodych i witają „witajcie dzieci z ko-
ścioła”. Następują przywitanki i obiad. 
Po obiedzie idziemy tańczyć do sąsiada. 
Wesele trwało do 3 w nocy. Po skończo-
nej zabawie udaliśmy się jeszcze do pan-
ny młodej podziękować za wesele. 

Irmina Ziętek

Hej, wesele!
W lutym 1926 roku mój dziadek, Jan Krasowski, po raz pierwszy został starszym drużbą. Pan młody 
pochodził z Luchowa Dolnego, panna młoda z Kolonii, sąsiedniej wsi.  Jako że było to dla dziadka wiel-
kie wyróżnienie i honor, postanowił je opisać w swoim pamiętniku.
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Jedyną bezpośrednią relację pani 
Agnieszki o wydarzeniach na dalekiej 
Syberii, znamy z jej wesela, na którym 
opowiada ona swoje dramatyczne prze-
życia. Dzięki uprzejmości jej rodziny 
(m. in. jej siostry - poetki ludowej Kata-
rzyny Strzęciwilk) udało się odtworzyć 
nagranie i spisać te mało znane, jednak-
że niezwykle cenne wspomnienia. Oto 
ich fragment mówiący o tym, jak 27 
letnia kobieta z Soli została wysłana na 
kraniec świata:

„Urodziłam się w Soli, ale przed woj-
ną pojechałam do Łotwy na zarobek.  
W trakcie mojego pobytu tam, tu  
w domu był pożar. Wtedy wszystko 
było pod słomą jeszcze… spaliło się 14 
chałup we wsi. Nie miałam na zimę do 
czego wracać. Musiałam zostać tam na 
Łotwie aż do wojny. Jak się wojna za-
częła, to ruskie przyszli i ludzi uczonych 
wywozili na Sybir. Pracowałam u gajo-
wego, a gajowych wszystkich wywozili. 
Ale mojemu gospodarzowi udało się ja-
koś, póki co, uchować. Ukrył się gdzieś, 
a jak przyszli Niemcy w 1942 to wrócił  
z powrotem do domu. Jak wybuchła 
wojna to nie mogłam wrócić, bo kto 
chciał wrócić z Łotwy do Polski, to brali 
go do Niemiec na roboty.

Jak wrócili ruskie, to mój gospodarz 
znowu zaczął się ukrywać. W oborze 
była wykopana kryjówka. A ruskie 
przyjeżdżali często i wszędzie szukali 
żelaznymi kichami i nigdy tej kryjów-
ki nie znaleźli. Tam było ogrodzone, 
kartofli nasypane, a ja jeszcze postawi-
łam tam koszyk, że niby się kury niosą.  
I tam nigdy nie szukali. Jak już się woj-
na skończyła to było tak: nas było 3 ro-
botnic, dwie Łotyszki i ja jedna Polka. 

Na jedną z tych pracownic przepisane 
zostało gospodarstwo, a jak to się stało, 
to ta Łotyszka wydała gajowego. Mnie 
wtedy w domu nie było, bo poszłam na 
targ. Ja wracam do domu z targu, a tam 
już pełno wojska i milicji. To wojsko 
strzelało przez podłogę do tego schronu 
gdzie on się ukrywał zwykle, ale akurat 

jego wtedy nie było tam. On się scho-
wał (jakby duch święty go ostrzegł) w 
pokoiku ojca i wlazł pod łóżko. Raz ob-
szukali wszystko i go nie znaleźli, dru-
gi raz to samo. Za trzecim razem jakiś 
„diabeł”-żołnierz zajrzał pod to łóżko. 
Wyciągnęli go i zaczęli go bić, ale on 
wcześniej wrzucił broń do pieca kaflo-

Kułam wieczną zmarzlinę 
(część I)

Pochodząca z Soli Agnieszka Barabasz przeżyła 8 lat i 4 miesiące w podbiegunowym Gułagu Noryłłag 
na Syberii. Pani Agnieszka zmarła w 2005 roku. Każdego dnia na zesłaniu kobieta modliła się o po-
wrót do rodzinnej miejscowości.
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wego, bo wiedział że za broń dostanie 
jeszcze większą karę. Ja przyjeżdżam 
z targu akurat, a on taki bladziusieńki, 
podchodzi do mnie i kazał mi zostać 
bo miał małą córeczkę, 14 letnią, któ-
ra była akurat w szkole. Chciał żebym 
się nią opiekowała. Ale i mnie zabrali,  
a jego ojca staruszka, co już na rencie był, 
zakuli w kajdany i wsadzili do piwnicy.

Siedzieliśmy do 11 w nocy na mili-
cji. A ta służąca (ona tam była z nami), 
poskarżyła na mnie, że on się ukrywał 
w lesie, a ja donosiłam mu jeść do lasu. 
Jego zabrali, a nas puścili chwilowo do 
domu. Na 4 kwietnia miałam wezwa-
nie na komendę w sprawie wymiany 
dokumentów z polskich na rosyjskie. 
Wsiadłam na rower i pojechałam do 
miasta. Poszłam na milicje, a tam mi 
powiedzieli: „Jesteś aresztowana”… 
Byłam jeszcze na Łotwie 3 miesiące, 
a że nie mieli mnie gdzie podziać, to 
wsadzili mnie do złodziejek i ze zło-
dziejkami siedziałam. Te kobiety brali 
codziennie na samochód i wieźli za 

miasto, do PGRu, do pracy. Ja jeździ-
łam z nimi. 

Był 14 czerwiec 1945 roku kiedy 
miałam rozprawę sądową. Wprowa-
dzono mnie do pięknej sali teatralnej. 
Przede mną była scena, a mnie kazano 
usiąść w pierwszym rzędzie. A na scenie 
był stół i 3 fotele. Stół był czerwonym 
obrusem zaścielony. Ja niczego się nie 
bałam, do niczego się nie poczuwa-
łam przecież. Potem przyszło trzech 
wojskowych, ruskich. Oni przyszli  
z takimi dużymi brzuchami, brodami, 
z pagonami i medalami. Siedli za tym 
stołem. Teraz już wiem, że jeden był 
ławnikiem, drugi prokuratorem a trzeci 
sędzią. Wtedy nie wiedziałam.

I mnie kazali wstać. Ja w tym pierw-
szym rzędzie, niżej byłam. Stanęłam  
i czytają: że ja się ukrywałam w lesie z 
bandytami i im tam jeść donosiłam. 
Panie, mnie się takie coś nie śniło. Ja  
w pisk, w krzyk, to nieprawda! Cicho!  
I walił prokurator w stół: nie lzja kri-
czać! Nie lzja kriczać! [nie można 

krzyczeć]. Tyle było. Poszli znowu w te 
drzwi – to dłużej niż piętnaście minut 
nie trwało. Wrócili z taką grubą księgą. 
Stanęli i czytają mi z niej: za takie prze-
winienie – że się ukrywałam w lesie  
z bandytami i im jeść donosiłam – 
skazana na dziesięć lat ciężkich robót  
w dalekich syberyjskich obozach. Stanę-
li przede mną z księgą i każą podpisać. 
Ja nic nie widziałam, łzy mi oczy zala-
ły. Wzięłam ten atramentowy ołówek  
i podpisałam. Zamknęli księgę i poszli. 
A mnie strażnik mówi: pójdziemy. Wy-
chodzimy na ulicę, proszę pana, a tam 
czarna chmura, błyska się, deszcz leje, 
grzmoty. Ulica była brukowana kocimi 
łbami, pełno wody. Mnie się zdawało, 
że cały świat płacze, niebo płacze nad 
moim losem. Takie uczucie miałam…

I wywieźli mnie na Sybir, tam gdzie 
już białe niedźwiedzie…

Dalsza część wspomnień Agnieszki 
Barabasz w kolejnym numerze „Kultu-
ry”

Opracował: Dominik Róg

Sołtysem sołectwa Rapy Dylań-
skie jest Dariusz Bieńko, Brodziaków 
Piotr Brodziak, Nadrzecza Beata Gar-
bacz, Korczowa Paulina Grabias, Soli 
II Wiesław Grabias, Soli I Wiesław 
Niemiec, Dereźni Zagrody Piotr Ha-
rasim, Dereźni Solskiej Jan Rataj, He-
dwiżyna Justyna Jargieło, Woli Dużej 
i Woli Małej Andrzej Kiesz, Majdanu 
Gromadzkiego Władysława Ligaj, 
Kajetanówki Mieczysław Łukasik, 
Dąbrowicy Wiesław Maciocha, Buko-
wej Małysza Janusz, Ignatówki Teresa 
Mazurek, Dyl Wiesława Mazurek, Ko-
rytkowa Dużego Leszek Myszak, Rudy 
Solskiej Rafał Piela, Ciosmów Jan Ra-
taj, Okrągłego Krystyna Różańska, 
Nowego Bidaczowa Jakub Rymarz, 

Woli Dereźniańskiej Henryk Rzeź-
nik, Gromady Jerzy Skubis, Wolanin 
Mieczysław Skura, Smólska Dużego 
Marek Sprysak, Smólska Małego War-
dach Stanisław, Andrzejówki Krystyna 
Strzałka, natomiast sołtysem sołectwa 
Stary Bidaczów został Szabat Marcin.

Po raz pierwszy w nowo wybra-
nym składzie obradowali sołtysi pod-
czas uroczystej Sesji w dniu 19 lutego 
2015 r. Była to pierwsza po stycznio-
wych wyborach sesja sołtysów z tere-
nu Gminy Biłgoraj. Przedstawicieli 28 
sołectw przywitał w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Grminy Biłgoraj Wójt 
Wiesław Różyński, podkreślając jed-
nocześnie ważną rolę w życiu lokalnej 
społeczności jaką odgrywają sołtysi.

Zaproszeni na sesję goście w skła-
dzie Wiesława Gronowska - Siek  
z KRUS-u, Stefan Krauz, kierownik 
Zespołu Doradztwa Rolniczego, Zdzi-
sław Zwolak także z ZDR, Krzysztof 
Kapica z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa oraz przed-
stawiciele UG Biłgoraj, omówili m. in. 
nowy system dopłat obszarowych na 
2015 r., zasady regulujące możliwość 
zawierania umów-zlecenie przez rol-
ników, a także szczegóły dotyczące 
spraw podatkowych.

Sołtysi otrzymali również aktówkę 
z pomocnym w pracy wyposażeniem.

Dominik Róg

Sesja Sołtysów w Gminie Biłgoraj
Od 9 stycznia do 4 lutego trwały w Gminie Biłgoraj zebrania sołeckie, na których mieszkańcy wybie-
rali przedstawicieli swoich społeczności – czyli sołtysów. Mieszkańcy 17 sołectw zadecydowali, że soł-
tysi wybrani w poprzedniej kadencji pozostają na swoich stanowiskach. Natomiast w 11 sołectwach 
mieszkańcy wybrali swoich nowych przedstawicieli.
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Pierwszym celem naszego koła 
było utworzenie siłowni w remizie 
w Brodziakach. Dlatego w marcu na 
prośbę wójta Gminy sprzątaliśmy 
śmieci przy drodze w miejscowości 
Edwardów oraz dalej przy drodze po-
wiatowej w Brodziakach, aż do Smól-
ska Małego. Zajęło nam to kilka dni, 
ale opłacało się – jest teraz o wiele ład-
niej. Planujemy powtórzyć to sprzą-
tanie na wiosnę tego roku. W marcu 
pomagaliśmy również przy ociepleniu 
remizy strażackiej, wykonywanym  
w czynie społecznym przez miesz-
kańców Brodziaków i Edwardowa. 
M. in. dzięki naszemu zaangażowaniu 
dostaliśmy obiecane przez wójta Wie-
sława Różyńskiego pieniądze (2000 

zł) i wyposażyliśmy pomieszczenie po 
dawnym sklepie w remizie na siłow-
nię. Dużą część sprzętu pozyskaliśmy 
od młodzieży, która przekazała go 
bezpłatnie do naszej siłowni.

W Noc Świętojańską, 21 czerw-
ca 2014 roku wraz z Kołem ZMW  
w Smólsku, zorganizowaliśmy wspól-
nymi siłami integracyjne ogni-
sko młodzieżowe przy leśniczówce  
w Brodziakach. Na ognisko zjecha-
ła młodzież nie tylko z naszej Gmi-
ny, ale również pojedyncze osoby  
z całego powiatu. W kulminacyjnym 
momencie w ognisku brało udział  
40 osób. W ognisku uczestniczył rów-
nież nasz wójt Wiesław Różyński.  
W tym samym czasie razem z Ko-

Zadbajmy o naszą
przeszłość i przyszłość
Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Brodziakach powstało rok temu – w marcu 2014 roku i liczy  
w tej chwili 25 członków. Młodzież z naszego ZMW od początku aktywnie włączyła się w życie lokalnej 
społeczności. Członkowie grupy pochodzą z Brodziaków, Edwardowa i Smólska Małego, a większość 
z nich jest członkami OSP w Brodziakach.
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łem ZMW ze Smólska pomagaliśmy  
w przygotowywaniu boiska przy Szko-
le Podstawowej w Smólsku do Turnie-
ju Piłki Nożnej „Wakacje tuż, tuż…”.

Od lipca 2014 roku nasze koło 
ZMW współorganizowało razem  
z OSP Brodziaki i ZMW Smólsko pro-
jekt „Placówka – ożywić partyzancki 
obóz” w ramach konkursu grantowe-
go „Działaj Lokalnie VIII”. W ramach 
projektu zorganizowaliśmy Wieczor-
nicę Partyzancką i  Marsz Pamię-
ci. Pomagaliśmy także w stawianiu 
kapliczki ufundowanej przez PTTK  
w Biłgoraju oraz tablicy informacyjnej 
w miejscu obozu Józefa Steglińskiego 
„Corda”. Wraz z leśniczym Witoldem 
Zakościelnym w pracach montażo-
wych brało udział kilka osób z nasze-
go ZMW i OSP. W ramach projektu 
zorganizowaliśmy także Młodzieżowy 

Rajd Rowerowy oraz wydaliśmy bro-
szurę informacyjną o obozie „Corda”, 
którą rozprowadzamy po szkołach  
i bibliotekach. Jak widać, nasza mło-
dzież mocno angażuje się w zachowa-
nie dziedzictwa narodowego i propa-
gowanie historii lokalnej.

We wrześniu i październiku Koło 
ZMW w Brodziakach jako grupa nie-
formalna realizowała kolejny projekt 
pt. „Piknik rodzinny – zobaczyć hi-
storię, ożywić pamięć”. Główną atrak-
cją pikniku była inscenizacja potyczki 
partyzantów z Niemcami, odegrana 
na moście przy leśniczówce w Bro-
dziakach przez Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej „Wir” w Biłgoraju. Im-
preza, która odbyła się w niedzielę  
19 października, nie mogłaby mieć 
miejsca bez pomocy młodzieży  
z ZMW i OSP w Brodziakach. Dopi-

sała pogoda. Takiej frekwencji się nie 
spodziewaliśmy (około 200 osób). Na 
piknik przybyli okoliczni mieszkań-
cy, kombatanci, młodzież oraz dzieci, 
których kilkadziesiąt wzięło udział  
w konkursie sprawnościowym „Ćwi-
czenia partyzanckie” pokonując spe-
cjalnie przygotowany tor przeszkód.

W roku 2015 chcemy powtórzyć 
opisane powyżej imprezy i chcemy, 
aby wpisały się one w kalendarz gmin-
nych imprez.

Oprócz tych działań co miesiąc 
spotykamy się w remizie i dyskutuje-
my na najróżniejsze tematy. Młodzież 
z naszego koła bierze udział w roz-
grywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej 
„o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj” oraz 
Gminnej Ligi Piłki Halowej 2015 jako 
drużyna „Brodziaki”.

Sylwia Zań - członek Koła
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Koło Związku Młodzieży Wiejskiej w Gromadzie 
zostało reaktywowane w 2012 roku, i od tego czasu 
działa na rzecz młodzieży z Gromady i Majdanu Gro-
madzkiego, skupiając się na aktywizacji młodych ludzi 
oraz organizowaniu dla nich czasu wolnego. 

Jako główne wydarzenie, które zorganizowało ZMW 
Gromada, było zdecydowanie stworzenie strefy kibi-
ca dla młodzieży w Remizie OSP w Gromadzie podczas 
Euro 2012. Co więcej, przedstawiciele Koła biorą aktyw-
ny udział w zjazdach oraz wydarzeniach organizowanych 
przez Związek Wojewódzki ZMW Województwa Lubel-
skiego. 

Podczas Turnieju Drużyn Niezrzeszonych „O Pu-
char Wójta Gminy Biłgoraj” w Gromadzie, członkowie 
stworzyli stoisko promocyjne, aby promować Związek  
i udzielać informacji dla potencjalnych członków. Warto 
wspomnieć również o reprezentacji koła podczas ,,Marszu 
Pamięci” w Brodziakach.

Kacper Różyński, prezes Koła

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, do wody Cię 
wrzucamy bo Zimę żegnamy.”

Topienie Marzanny jest staropolskim zwyczajem zwią-
zanym z pierwszym dniem wiosny. Sama kukła jest symbo-
lem zimy, zaś ceremonia jej utopienia według zwyczaju ma 
spowodować jej odejście, przebudzenie przyrody do życia  
i powodzenie w uprawie roślin i hodowli zwierząt.  

20 marca 2015r. dzieci z Ogniska Artystycznego w Gro-
madzie przywitały tradycyjnie Wiosnę. Przedszkolaki wraz 
z Marzanną wyruszyły na spacer by z uśmiechem na twarzy 
powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy 
z niecierpliwością a mianowicie wiosnę.  Dzieci zaśpiewa-
ły piosenki i kolorową ekologiczną Marzannę  pozostawiły  
w koszu żegnając tym samym zimę. I tak dumne i zadowolo-
ne przedszkolaki mogły wrócić do przedszkola.

Bugała Anna

W dniach 28 i 29 stycznia 2015 
roku odbyły się Turnieje w Piłkę 
Halową dla Gimnazjum i Szkół Pod-
stawowych. Zawody organizowane 
przez nauczyciela w-fu Mariusza 
Hadama przy wsparciu finansowym 
Gminy Biłgoraj, były rozgrywane 
w Salach Gimnastycznych ZSPiG  
w Gromadzie oraz Dereźni.

W rywalizacji Gimnazjów wzięło 
udział 7 drużyn. Po zaciętym meczu 
finałowym pomiędzy Gromadą oraz 
Korytkowem Dużym (2-3) Puchar za 
I miejsce zdobyła drużyna z Korytko-
wa. Natomiast wśród szkół podstawo-
wych zwyciężyli chłopcy z Dereźni, 
pokonując w finale po serii rzutów 
karnych drużynę z Dąbrowicy.

Turniej Gimnazjum:
I miejsce - Korytków Duży
II miejsce – Gromada
III miejsce – Dąbrowica
IV miejsce - Bukowa

Turniej Szkół Podstawowych:
I miejsce - Dereźnia
II miejsce - Dąbrowica
III miejsce – Stary Bidaczów
IV miejsce - Hedwiżyn 

Dominik Róg

Zimowe granie w piłkę 
halową w Gminie Biłgoraj

Związek Młodzieży
Wiejskiej w Gromadzie

Topienie Marzanny
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Na początku reprezentacje obu 
miejscowości grały osobno. Ruda 
Solska zaczęła od II Turnieju w 2002 
r., zaś Wola Dereźniańska rok póź-
niej, od razu osiągając sukces w po-
staci III miejsca w turnieju. Brak suk-
cesów w kolejnych turniejach skłonił 
obie miejscowości w 2007 r. do stwo-
rzenia wspólnej drużyny i komplet-
nego odmłodzenia składu.

Początki nowej drużyny nie były 
łatwe, ale powoli zdobywane do-
świadczenie młodych zawodników 
pozwoliło w 2010 r. na pomyślny wy-
nik w postaci kolejnego III miejsca 
w Turnieju Drużyn Niezrzeszonych. 
Następne lata to między innymi 6., 7., 
a w tym roku 5. miejsce.

Drużyna grała również w in-
nych rozgrywkach, takich jak: Bił-
gorajska Liga Halowej Piłki Nożnej 
2010/2011, Gminna Liga Piłki Noż-
nej 2011/2012 i 2012/2013 w Ko-
rytkowie Dużym, Turniej o Puchar 
Prezesa OSP w Korytkowie Dużym 
w 2012 i 2013r. Obecnie uczestniczy-
my w Gminnej Lidze Piłki Nożnej na 
orlikach, a w zakończonej Gminnej 
Lidze Piłki Halowej 2015 zdobyliśmy 
srebrne medale.

Największe sukcesy:
• III Turniej Piłki Nożnej Dru-

żyn Niezrzeszonych o Puchar Wójta 
Gminy Biłgoraj – III miejsce,

• IX Turniej Piłki Nożnej Dru-
żyn Niezrzeszonych o Puchar Wójta 
Gminy Biłgoraj – III miejsce,

• Biłgorajska Liga Halowej Piłki 
Nożnej 2010/2011 – IX miejsce i ty-
tuł najlepszego zawodnika drużyny 

dla Wojciecha Lachowskiego,
• Turniej o Puchar Prezesa OSP  

w Korytkowie Dużym 2012 r. – II 
miejsce i tytuł króla strzelców dla 
Dominika Lachowskiego,

• Gminna Liga Piłki Nożnej  
w Korytkowie Dużym 2012/2013 r. – 
IV miejsce i tytuł króla strzelców dla 
Dominika Lachowskiego,

• Turniej o Puchar Prezesa OSP 
w Korytkowie Dużym 2013 r. – III 
miejsce i tytuł najlepszego zawodni-
ka dla Dominika Lachowskiego.

• Gminna Liga Piłki Halowej  
„o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj” se-
zon 2015 – II miejsce i tytuł „Króla 
strzelców” dla Patryka Wilkosa.

Obecna Kadra:
• Tomasz Nowacki – bramkarz, 

kluby: Orion Dereźnia Solska, Tanew 
Majdan Stary, Albatros Biszcza;

• Daniel Młynarz – bramkarz, 
kluby: Orion Dereźnia Solska (junio-
rzy), najmłodszy zawodnik 13 lat;

• Sławomir Rzeźnik – obrońca, 
kluby: Gigant (Osiedlowa Liga Lu-
belska);

• Wojciech Lachowski – obrońca, 
kluby: Orion Dereźnia Solska, Bille-
nium (Osiedlowa Liga Lubelska);

• Michał Oleszczak – obrońca, 
kluby: Orion Dereźnia Solska (junio-
rzy);

• Patryk Chorębała – obrońca, 
kluby: Olender Sól (juniorzy), OSiR 
Biłgoraj, Łada Biłgoraj (juniorzy);

• Janusz Birut – pomocnik, kluby: 
OSiR Biłgoraj, Łada Biłgoraj (junio-
rzy);

• Mateusz Chorębała – pomocnik, 

kluby: Olender Sól (juniorzy), Orion 
Dereźnia Solska (juniorzy);

• Adam Ulidowski – pomocnik, 
kluby: Orion Dereźnia Solska (junio-
rzy), obecnie bez klubu;

• Jacek Garbaty – pomocnik, klu-
by: Orion Dereźnia Solska;

• Patryk Wilkos – pomocnik, 
kluby: Orion Dereźnia Solska (naj-
lepszy zawodnik Orionu w sezonie 
2013/2014);

• Sławomir Garbaty – pomocnik, 
bez klubu;

• Mirosław Chorębała – napast-
nik, kluby: Olender Sól (juniorzy), 
obecnie bez klubu;

• Dominik Lachowski – napast-
nik, kluby Orion Dereźnia Solska, 
Fat Boys Team (Liga Biłgorajska);

Dobre wyniki w ostatnich latach 
drużyny z Woli Dereźniańskiej i Rudy 
Solskiej były bodźcem motywującym 
do grania w piłkę nożną dla wielu 
młodych chłopaków z obu miejsco-
wości. Obecnie w kadrze juniorów  
i trampkarzy Orionu Dereźnia Solska 
znajduje się ich aż 8: Daniel Młynarz 
(13 lat), Grzegorz Terlecki (13 lat), 
Mateusz Chorębała (15 lat), Michał 
Oleszczak (15 lat), Karol Kulanin 
(15 lat), Sławomir Pułapa (16 lat), 
Damian Ćwikła (15 lat), Bartłomiej 
Kanty (14 lat).

Utalentowana młodzież napawa 
optymizmem – drużyna WOLA-
-RUDA z pewnością w najbliższych 
latach osiągnie kolejne sukcesy.

Dominik Lachowski
- kapitan drużyny Wola-Ruda

Młodzi utalentowani
– drużyna Wola-Ruda

Drużyna Wola-Ruda to skrót  dwóch miejscowości naszej gminy: Woli Dereźniańskiej i Rudy Solskiej. 
Początek istnienia obecnej drużyny, tak jak większości pozostałych drużyn z Gminnej Ligi Piłki Noż-
nej, miał miejsce na pierwszych Turniejach Drużyn Niezrzeszonych „O Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”. 
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W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn z Gminy Biłgo-
raj: Gromada, Dereźnia, Sól, Wola-Ruda, Spartakus Team, 
Korytków Duży, Junior Team, LZS Dąbrowica, Sparta 
Smólsko, Hedwiżyn, Brodziaki oraz Bidaczów (wycofał 
się). Zawodnicy rozegrali łącznie 61 meczów, toczonych  
w salach gimnastycznych ZSPiG w Gromadzie oraz ZSPiG 
w Dereźni. 

Na uroczystym zakończeniu rozgrywek Wójt Wiesław 
Różyński mówił: - Poziom meczów z każdą kolejką był co-
raz wyższy. Cieszymy się, że pomysł Gminnej Ligi Halo-
wej znalazł duże zainteresowanie wśród naszej młodzieży,  
a także osób starszych. Mamy nadzieję na kontynuację Ligi 
w przyszłości – zaznaczył.

Ostatecznie tytuł mistrza Gminnej Ligi Piłki Halowej 
zdobyła drużyna Gromady. Srebrne medale odebrali za-
wodnicy z Woli-Rudy, a brązowe z Dereźni. Tuż za podium 
uplasowały się zespoły Spartakus Team oraz Sól. Na pod-
sumowaniu Ligi wręczono również indywidualne nagro-

dy dla najlepszych zawodników poszczególnych drużyn,  
a także dla „Króla Strzelców Ligi” (Patryk Wilkos z dru-
żyny Wola-Ruda), „Najlepszego bramkarza Ligi” (Emilian 
Zygmunt z drużyny Korytków Duży) oraz „Najlepszego 
zawodnika Ligi” (Michał Skubis z drużyny Gromada).

Gminna Liga Piłki Halowej
Od początku stycznia do końca marca 2015 roku trwały emocjonujące rozgrywki Gminnej Ligi Piłki 
Halowej „o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”. W dniu 25 marca 2015 roku rozegrana została ostatnia  ko-
lejka Ligi, po której nastąpiło uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród. 

Wyniki:
1. Kolejka - 15.01.2015 r. 
BIDACZÓW 0 - 3 (walk.) BRODZIAKI
(wynik anulowany)
DEREŹNIA 13 - 2 HEDWIŻYN
GROMADA 6 - 3 LZS DĄBROWICA
KORYTKÓW DUŻY 2 - 6 WOLA-RUDA
SÓL 21 - 5 SPARTA SMÓLSKO
JUNIOR TEAM 1 - 5 SPARTAKUS TEAM

2. Kolejka - 22.01.2015 r. 

GROMADA 10 - 2 BIDACZÓW
(wynik anulowany)
JUNIOR TEAM 5 - 1 BRODZIAKI
SPARTA SMÓLSKO 0 - 20 KORYTKÓW DUŻY
SÓL 8 - 2 LZS DĄBROWICA
HEDWIŻYN 2 - 2 WOLA-RUDA
SPARTAKUS TEAM 10 - 1 DEREŹNIA

3. Kolejka - 29.01.2015 r. 
KORYTKÓW DUŻY 8 - 2 HEDWIŻYN
LZS DĄBROWICA 13 - 3 SPARTA SMÓLSKO
WOLA-RUDA 17 - 7 BRODZIAKI
JUNIOR TEAM 3 - 7 DEREŹNIA
BIDACZÓW 0 - 11 SÓL (wynik anulowany)
GROMADA 4 - 3 SPARTAKUS TEAM

4. Kolejka - 5.02.2015 r. 

GROMADA 3 - 2 KORYTKÓW DUŻY
JUNIOR TEAM 6 - 2 WOLA-RUDA
LZS DĄBROWICA 6 - 2 BRODZIAKI
SPARTA SMÓLSKO 1 - 12 HEDWIŻYN
BIDACZÓW 0 - 17 DEREŹNIA
(wynik anulowany)
SPARTAKUS TEAM 2 - 2 SÓL

5. Kolejka - 12.02.2015 r. 

KORYTKÓW DUŻY 3 - 11 SÓL
BIDACZÓW 0 - 3 (walk.) WOLA-RUDA
(wynik anulowany)
DEREŹNIA 14 - 3 SPARTA SMÓLSKO
HEDWIŻYN 3 - 5 GROMADA
JUNIOR TEAM 5 - 7 LZS DĄBROWICA
BRODZIAKI 2 - 13 SPARTAKUS TEAM

6. Kolejka - 19.02.2015 r. 

BRODZIAKI 4 - 2 KORYTKÓW DUŻY
JUNIOR TEAM 4 - 2 SPARTA SMÓLSKO
LZS DĄBROWICA 3 - 2 HEDWIŻYN
GROMADA 2 - 4 WOLA-RUDA
DEREŹNIA 7 - 5 SÓL
SPARTAKUS TEAM 3 - 0 (walk.) BIDACZÓW 
(wynik anulowany)

7. Kolejka - 26.02.2015 r. 

LZS DĄBROWICA 5 - 11 WOLA-RUDA
HEDWIŻYN 8 - 4 JUNIOR TEAM
SÓL 8 - 5 BRODZIAKI
GROMADA 4 - 2 DEREŹNIA
KORYTKÓW DUŻY 5 - 6 SPARTAKUS TEAM
PAUZA: SPARTA SMÓLSKO

8. Kolejka - 5.03.2015 r. 

LZS DĄBROWICA 2 - 6 KORYTKÓW DUŻY
HEDWIŻYN 3 - 3 SÓL
GROMADA 4 - 2 SPARTA SMÓLSKO
DEREŹNIA 8 - 3 BRODZIAKI
SPARTAKUS TEAM 3 - 8 WOLA-RUDA
PAUZA: JUNIOR TEAM

9. Kolejka - 12.03.2015 r. 

BRODZIAKI 6 - 8 SPARTA SMÓLSKO
JUNIOR TEAM 4 - 2 GROMADA
SÓL 3 - 7 WOLA-RUDA
LZS DĄBROWICA 2 - 7 DEREŹNIA
HEDWIŻYN 2 - 12 SPARTAKUS TEAM
PAUZA: KORYTKÓW DUŻY

10. Kolejka - 19.03.2015 

KORYTKÓW DUŻY 6 - 2 JUNIOR TEAM
DEREŹNIA 5 - 3 WOLA-RUDA
HEDWIŻYN 6 - 3 BRODZIAKI
SÓL 2 - 7 GROMADA
SPARTAKUS TEAM 12 - 1 SPARTA SMÓLSKO
PAUZA: LZS DĄBROWICA

11. Kolejka - 25.03.2015 r. 
DEREŹNIA 3 - 4 KORYTKÓW DUŻY
SÓL 7 - 5 JUNIOR TEAM
SPARTA SMÓLSKO 3 - 15 WOLA-RUDA
GROMADA 5 - 3 BRODZIAKI
LZS DĄBROWICA 6 - 5 SPARTAKUS TEAM
PAUZA: HEDWIŻYN

Dominik Róg
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Drużyny Gminnej Ligi Piłki Halowej

LZS Dąbrowica

Brodziaki

Dereźnia

Sparta Smólsko

Hedwiżyn

Gromada

Sól

Korytków Duży

Spartakus team

Junior Team

Wola - Ruda
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Ostatni Standard w Gminie Biłgoraj 

Od początku 2014 roku Gmina Biłgoraj realizuje projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” mający na celu poszerzenie 

zakresu współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gmin: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec 

oraz Lubycza Królewska. W ramach projektu przedstawiciele gmin wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

opracowują i wdrażają odpowiednie Standardy, mające na celu poprawić wzajemną współpracę.

Obecnie w Gminie Biłgoraj trwają prace nad szóstym (ostatnim) Standardem, dotyczącym wspierania procesów integracji 
sektora organizacji pozarządowych. W ramach prac nad Standardem odbywa się 5 paneli ekspertów, warsztat NGO i JST 

(na który ogłoszona zostanie dodatkowa rekrutacja), oraz spotkanie podsumowujące. 

Oto harmonogram kolejnych spotkań w ramach VI Standardu:

•   26 marca 2015 r., godz. 11.15 - 15.15 (czwartek)
•   10 kwietnia 2015 r., godz. 11.15 – 15.15 (piątek)
•   17 kwietnia 2015 r. (warsztat NGO i JST), godz. 15.00 - 20.00 (piątek)
•   21 kwietnia 2015 r. (spotkanie podsumowujące), godz. 11.15 - 16.15 (wtorek)

Do tej pory opracowano w Gminie Biłgoraj Standardy następującej treści:

1.   Wzajemne informowanie się JST i NGO o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 

2.   Prowadzenie konsultacji założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć

3.   Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych

4.   Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

5.   Wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych

Projekt „Współpracujemy profesjonalnie!” zakończy się 30 czerwca 2014 roku. Do tego czasu w każdej z czterech Gmin zostanie 

uchwalonych po 6 Standardów. Wszystkie działania przewidziane w projekcie są bezpłatne. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie www.gminabilgoraj.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” 

oraz pod numerem tel. 84 688 28 38.

UG Biłgoraj
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WYDARZENIA

Celina Skromak

Chóralny koncert kolęd w Majdanie Starym

W niedzielę 18 stycznia b.r. kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym bezpośrednio  po mszy świętej 
odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów. W koncercie wystąpiły cztery chóry: Chór GOK w Biłgoraju i Parafii Matki 
Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym, Chór Parafii Św. Bartłomieja w Goraju,  Chór Parafii Św. Jana Nepomucena i M-GOK we 
Frampolu oraz Chór Męski „Klucz” z Majdanu Starego. Organizatorem kolędowego spotkania chórów była Parafia w Majdanie 
Starym i Chór „Klucz” .

„Jarzębina” na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych 

W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2015r. odbywał się w Tarnogrodzie 40 Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów 
Teatralnych. Wzięło w nim udział 14 grup teatralnych z województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego  
i mazowieckiego. Powiat biłgorajski reprezentował zespół śpiewaczo-obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej, który wystąpił  
w piątek, czyli pierwszego dnia, tarnogrodzkiego sejmiku. Zespół „Jarzębina” pokazał fragment obrzędu weselnego pt. „A jak 
to dawniej z wianuszkami było”. Widowisko spotkało się z bardzo przychylną oceną Rady Artystycznej Sejmiku.

Oliwia Maciejewska - Recenzja Roku 2014 

Oliwia Maciejewska, lat 7, z Dyskusyjnego Klubu Książki przy filii bibliotecznej w Dąbrowicy, została laureatką Recenzji Roku 
2014 w kategorii recenzja rysunkowa. Nagroda została jej przyznana za ilustrację do książki Złota rybka. Z uzasadnienia 
werdyktu organizatorów konkursu wynika, że doceniona została „trudna technika łącząca różne elementy, nie tylko plastyczne, 
staranne wykonanie pracy, młody wiek laureatki, na tle innych rysunków wyróżnia się zdecydowanie!”.  Gratulujemy!!!

Zespoły z gminy Biłgoraj na Świętym Krzyżu

7 marca 2015r. na zaproszenie organizatorów dwa zespoły z Gminy Biłgoraj wzięły udział w II Regionalnym Przeglądzie Pieśni 
Pasyjnej i Pokutnej w kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego, w najstarszym polskim sanktuarium na Świętym Krzyżu. Swój 
udział w eliminacjach zgłosiło 32 podmioty w czterech kategoriach: soliści, zespoły ludowe, zespoły wokalne i chóry. Naszą 
gminę reprezentował zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Chór z Korytkowa Dużego. Zespół z Bukowej 
wrócił z Przeglądu ze statuetką, a Chór z Korytkowa Dużego został laureatem III nagrody w kategorii chórów. Gratulacje!!!
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Nadchodzące wydarzenia
(kwiecień – czerwiec 2015r.)

• 9 kwietnia 2015r. –  VI Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne w Smólsku
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa w Smólsku

• 28 kwietnia 2015r. – Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

• 17 maja 2015r. – Jubileusz 40 – lecia zespołu śpiewaczego z Bidaczowa Starego
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Zespół śpiewaczy z Bidaczowa Starego,
                      Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie

• 14 czerwca 2015r. – Festiwal Sztuki Lokalnej i Kulinarnej „Biłgorajska Nuta”
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju,
                      Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”, Gminy zrzeszone w LGD,
                     

• czerwiec 2015r, – XI Turniej Wsi „ Blaski i cienie życia w PRL” w miejscowości Okrągłe
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju, Mieszkańcy Okrągłego

• czerwiec 2015r. – Memoriał ś.p. ks. Zbigniewa Antosza w Dąbrowicy
Organizator: LKS, OSP i KGW w Dąbrowicy oraz Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy


