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Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju realizuje 
dwa projekty, których efektem będą nowe wy-
dawnictwa. „Przy starym młynie” i „Baby z ko-
pytem” to tytuły dwóch nowych płyt, które zosta-
ną wydane, by służyć promocji kultury ludowej 
Ziemi Biłgorajskiej.
Obecnie GOK zrzesza pod swoją opieką 12 zespo-
łów śpiewaczych i obrzędowo- śpiewaczych, chór, 
kapelę ludową i młodzieżowy zespół folkowy. 
Wszystkich zespołów można posłuchać na takich 
gminnych uroczystościach jak: Przegląd Kolęd  
i Pastorałek w Hedwiżynie, Festiwal Sztuki Lo-
kalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach, Gminne Do-
żynki czy Jesienna Biesiada Kulturalna. Ich nie-
słabnąca pasja i zapał artystyczny są wielokrotnie 
doceniane na wszelkiego rodzaju festiwalach  
i przeglądach. Stanowią one wizytówkę gminy 
i reprezentują ją na wszelkich uroczystościach  
o charakterze gminnym i ponadlokalnym, odno-
sząc sukcesy i zdobywając wiele nagród i wyróż-

nień. Stąd wziął się pomysł, by zebrać na płycie pt. „Przy starym młynie” próbkę możliwości 
gminnych zespołów prezentując 16 wybranych utworów. Tytułowy utwór wykonują wspólnie 
wszystkie zespoły. Promocja płyty odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w Gromadzie  
31 sierpnia 2014r. Projekt, dzięki któremu zostanie ona wydana, został dofinansowany z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów w kwocie 9559,74 zł.
Płyta „Baby z kopytem” to połączenie sił dwóch zespołów: doświadczenia Pań z Zespołu Śpie-
waczego z Rudy Solskiej i energii młodych muzyków z zespołu folkowego „Podkowa”. Na płycie 
usłyszymy nowe aranżacje i odmienione brzmienia pięknych, tradycyjnych biłgorajskich pieśni. 
Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej to jeden z najdłużej działających i najbardziej utytuło-
wany zespół działający na terenie Gminy Biłgoraj. Ponad 30 - lat działalności śpiewaczej  
i obrzędowej, występy na prestiżowych scenach Polski, udział w wielu projektach muzycznych  
i niezliczona ilość nagród i wyróżnień. Charakteryzuje go archaiczny biały śpiew, tradycyjny 
repertuar i surowy, ale bardzo dostojny biały strój biłgorajski. Zespół ma na koncie nagrane 
płyty „Czyście radzi czy nie radzi …”, „Dolo, moja dolo…”, a film „Zespół Śpiewaczy z Rudy 
Solskiej – Jasio konie poił… „ został uhonorowany Ludowym Oskarem w kategorii najciekaw-
sze wydawnictwo w Polsce w 2010r. Współpracował on i tworzył ciekawe kreacje sceniczne  
z Samborem Dudzińskim, z kapelą „Drewutnia” i z Darkiem Makarukiem. Współpraca  
z ostatnim artystą zaowocowała nagraniem płyty „Erotyki Ludowe”.
 „Podkowa” jest najmłodszym, zarówno stażem jak i wiekiem zespołem działającym w Gminie 
Biłgoraj. Powstał w 2013r. jako efekt projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju „Na 
folkową nutę”. Zadebiutował w czerwcu tego samego roku podczas Festiwalu Sztuki Lokalnej 
„Biłgorajska Nuta” w Dylach i od razu podbił serca publiczności. Młodzi muzycy przywiązani 
do tradycji muzycznych Ziemi Biłgorajskiej od początku czerpali inspiracje od mistrzyń z Ze-
społu Śpiewaczego z Rudy Solskiej.
W ramach realizacji projektu „Baby z kopytem” odbędą się wspólne występy obydwu zespołów 
oraz warsztaty białego śpiewu i tradycyjnego muzykowania poprowadzone przez państwa Bu-
trymów ze „Szkoły Suki Biłgorajskiej”.
Realizacja zadania została dofinansowana przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgoraj-
skiej realizującą  Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 
6 tys. zł.
Promocja płyty odbędzie się 11 listopada 2014r. podczas Jesiennej Biesiady Kulturalnej.

Celina Skromak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju 

recepta
polubić rzeczy martwe

ale nie zanadto
aby nie zażądały duszy

poznać świat na tyle
żeby odróżnić

konieczność od przypadku
a przymus od wyboru granic

być otwartym żeby wpuścić
najmniejsze światło

i przezroczystym
żeby mogło świecić dalej

kochać kwiat paproci
który wymyślono

tylko po to
żeby był baśnią

szukać źródła
uważnie

żeby nie przegapić
kropli

Iwona Danuta Startek



3KULTURA 10/2014

Spis treści:

 Koncert Pieśni Pasyjnej i Pokutnej  ................................... 4

Pierwsza pomoc – spotkanie ze strażakami  ..................... 4

Warsztaty pisankarskie dla maluchów  .............................. 5

Konkurs Wielkanocny na palmę i pisankę  ....................... 6

XXXIII Mały Konkurs Recytatorski  ...................................... 7

IV Turniej Piłki Nożnej „Wakacje tuż, tuż...”  ................... 7

Szkolne sukcesy i wydarzenia ............................................. 8

Kino Familijne w świetlicach Programu SOS

Wiosek Dziecięcych Biłgoraj  ................................................. 13

Co nowego w bibliotece?  .................................................. 14

IX Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w Smólsku  ............ 16

„Zasmakuj w tradycji” - warsztaty kulinarne

w Bukowej  .......................................................................... 17

Jubileusz 40 - lecia zespołu śpiewaczo - obrzędowego

„Jarzębina” z Bukowej  ....................................................... 18

Gminne Święto Strażaka w Korytkowie Dużym  ........... 19

Jubileusz 90-lecia OSP SÓL  .............................................. 20

Wysiedleni  .......................................................................... 21

Zawody sportowo – pożarnicze Gminy Biłgoraj  ........... 22

X Turniej Wsi w Okrągłym 

– „Świat seriali i telenowel”  .............................................. 23

V Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta”

w Dylach  ............................................................................. 24

Na dzień świętego Jana zawżdy sobótka palana  ............ 26

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego  .. 27

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego

w Gromadzie  ...................................................................... 28

Wójt Gminy Biłgoraj Lubelskim Orłem Biznesu  ........... 28

Uroczyste obchody 25 – lecia Wolnej Polski

oraz wyniki konkursu grantowego FFLZB ..................... 29

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 

Derenia - Zagrody,  Dereźnia Solska, 

Dereźnia Majdańska, Gromada  ....................................... 30

Wydarzenia  ......................................................................... 31

3 maja zespół śpiewaczo 
- obrzędowy „Jarzębina” z 
Bukowej świętował Jubile-
usz 40 - lecia działalności. 
W udekorowanej sali re-
mizy OSP, na tle okolicz-
nościowej scenografii i przy 
wystawie pamiątek związa-
nych z 40 - letnią działalno-
ścią zespołu rozpoczęło się 
święto „Jarzębiny”.

 str. 18

 str. 24

21 i 22 czerwca już po raz 
piąty odbywał się w Dylach 
Festiwal Sztuki Lokalnej 
„Biłgorajska Nuta”. W tym 
roku w jeszcze bogatszej 
oprawie dzięki partnerskie-
mu projektowi LGD Ziemia 
Biłgorajska, LGD Kraina 
Wokół Lublina i LGD Ziemi 
Kraśnickiej.

 str. 23
Podczas jubileuszowego,   
X Turnieju Wsi,  na  bo-
isko w Okrągłym zawitały 
gwiazdy polskiej telewi-
zji – całe „rodziny Kiep-
skich”, bohaterowie seria-
lowego „Rancza”, „Nocy 
i Dni”, „Stawki większej 
niż życie”, „Czterech pan-
cernych” oraz mnóstwo 
personelu medycznego  
z „Daleko od noszy”.

 str. 28
Miło nam jest poinformo-
wać, że Samorządowcem 
Roku 2013 został Wójt 
Gminy Biłgoraj – Wiesław 
Różyński. Wyróżnienie w 
tej kategorii otrzymał on 
już po raz drugi, a co za tym 
idzie otrzymał on statuetkę 
Lubelskiego Orła Biznesu 
XI – lecia z Diamentami.

 str. 20
Mszą św. w intencji straża-
ków ochotników, a w szcze-
gólności członków Jednostki 
OSP Sól, rozpoczęły się uro-
czyste obchody Jubileuszu 
90 – lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Soli, które miały 
miejsce 2 czerwca na stadio-
nie sportowym.
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W koncercie wystąpiło  osiem chó-
rów, a każdy zaprezentował po trzy 
pieśni. Mieliśmy okazję posłuchać: 
Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej 
„ECHO”, Chóru Kameralnego Para-
fii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju, Chó-
ru p.w. Św. Jana Nepomucena i M-
-GOK we Frampolu, Chóru Męskiego 
„KLUCZ” z Majdanu Starego, Chóru 
Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Goraju, 
Chóru „CORDIS” Parafii p.w. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny  
w Biłgoraju, Chóru „CANTATE 
DEO” Parafii p.w. Św. Marii Magdale-
ny w Biłgoraju oraz Chóru Parafii p.w. 
Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie 
Dużym. 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 w Korytkowie 
Dużym oraz Jednostka OSP w Koryt-
kowie Dużym przy wsparciu Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. 

Koncert odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Biłgoraj Wiesława Różyń-
skiego i Proboszcza Parafii w Korytko-
wie Dużym ks. Krzysztofa Gajewskiego. 
Całość prowadził Paweł Krawczyk.

Celina Skromak

Koncert Pieśni Pasyjnej i Pokutnej
W niedzielę 6 kwietnia w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym miał miejsce 
niezwykły koncert. W wykonaniu Chórów Ziemi Biłgorajskiej wysłuchaliśmy pieśni pasyjnych  
i pokutnych.

24 czerwca w Placówce Wspar-
cia Dziennego „Skrzydła” – w filii w 
Gromadzie, funkcjonującej w ramach 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj, odbyło się spotkanie  ze stra-
żakami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gromadzie: z naczelnikiem p. To-
maszem Wiśniewskim i  p. Amade-
uszem Bugajskim. 

Tematem spotkania było udzielanie 
pierwszej pomocy poszkodowanym.  
W zorganizowanym pokazie wzięli 
udział uczniowie  z klasy 0 – 3 z wycho-
wawcami z ZSPiG w Gromadzie oraz 
dzieci przedszkolne z rodzicami. Pano-
wie uświadomili dzieci jak ważne jest  
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
w sytuacji zagrożenia, przypomnie-
li numery alarmowe i poinformowali 
do kogo można  zwrócić się o pomoc. 

Dzieci pod profesjonalnym okiem ćwi-
czyły, w jaki sposób udzielić pierwszej 
pomocy poszkodowanemu. Wszyscy  
z dużym zainteresowaniem uczestni-

czyli w spotkaniu. Dodatkowo każdy 
chętny mógł  wejść do wozu strażackie-
go, obejrzeć z bliska jego wyposażenie 
oraz włożyć na głowę prawdziwy hełm 
strażacki. 

Dorośli, którzy wzięli udział w spo-
tkaniu z uwagą słuchali zasad udzie-
lania pierwszej pomocy np. w sytuacji 
podtopienia, zadławienia czy ukąsze-
nia przez żmiję. Dzięki zakupie pro-
jektora sfinansowanego przez MPiPS 
mogli obejrzeć krótki film „Pierwsza 
pomoc”. Rodzice chętnie ćwiczyli ze 
swoimi dziećmi oraz zadawali pytania 
ekspertom z dziedziny ratownictwa  
i pożarnictwa. 

Serdeczne podziękowania dla dru-
hów: p. Tomka i p. Amadeusza. 

Monika Wojda 
– wychowawca PWDZ „Skrzydła”

Pierwsza pomoc – spotkanie ze strażakami  
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2 kwietnia przeprowadzone zostały 
warsztaty zdobienia pisanek dla dzieci 
przedszkolnych w Korczowie, 3 kwiet-
nia w Soli dla dzieci uczestniczących  
w zajęciach Ogniska Artystycznego  
i dla oddziału przedszkolnego 5 - lat-
ków, a 7 kwietnia dla Ogniska Arty-
stycznego w Gromadzie.

Dzieci zapoznały się z batikową 
techniką  zdobienia jajek. Miały oka-
zję obejrzeć piękne pisanki i palmę 
wielkanocną wykonane przez uzna-
ną i utytułowaną twórczynię ludową  
z Korytkowa Dużego panią Katarzynę 
Zygmunt, porozmawiać o obrzędowo-
ści świąt wielkanocnych oraz  ich nie-
odłącznych symbolach  jakimi są wła-
śnie palmy i pisanki. Dzieci poznały 
technikę pisania woskiem i barwienia 
jajek. Na ich oczach białe skorupki jaj 
przeistaczały się w przepiękne, wielo-
barwne  wielkanocne cuda. Z pomo-
cą instruktorów i pań przedszkolanek 
próbowały swoich sił w pisaniu wo-
skiem na jajkach, a następnie obser-
wowały proces barwienia jajek i ście-
rania wosku z namalowanego wzoru.

Dodatkowo, żeby uatrakcyjnić za-
jęcia, pobudzić wyobraźnię dziecięcą  
i sprawność manualną maluchów, 
każde dziecko otrzymało styropiano-
we jajko i zdobiło je plasteliną według 
własnego uznania i swojej inwencji 
twórczej. W ten sposób powstawały 
kolejne, tym razem bardzo artystycz-
nie wykonane pisanki, które znala-
zły swoje miejsce w przedszkolnych 
świątecznych koszyczkach. Wspólną 
palmę na konkurs wielkanocny dzieci 
już wykonywały same, z pomocą pań 

przedszkolanek lub rodziców. Dwie 
godziny warsztatów bardzo szybko 
mijały i nadchodziła w przedszkolu 
pora obiadu.

Zaskakujące i najprzyjemniejsze 
w zajęciach z tymi 3, 4 i 5 - letnimi 
maluszkami było to, z jak wielką uwa-

gą, zainteresowaniem i aktywnością  
uczestniczyły w zajęciach i jak bardzo 
były dumne z efektów swojej pracy. 
W zajęciach wzięło udział ponad 50 
maluchów, a warsztaty przeprowadzili 
Jerzy Odrzywolski i Celina Skromak.

Red.

Warsztaty pisankarskie 
dla maluchów

Początek kwietnia w gminnych przedszkolach to czas przygotowywania dekoracji świątecznych oraz 
ozdób na organizowany przez  Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju Konkurs Wielkanocny. Wycho-
dząc temu naprzeciw GOK zorganizował dla maluchów warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek. 
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11 kwietnia rozstrzygnięto kon-
kurs na palmę i pisankę. Na konkurs 
wpłynęło 160 prac z 11 szkół. Prace 
oceniane były w dwóch kategoriach 
wiekowych oraz z podziałem na pal-
mę i pisankę wykonaną metodą tra-
dycyjną i palmę i pisankę artystyczną. 
Komisja po obejrzeniu wszystkich 
prac przyznała łącznie 29 nagród i 25 
wyróżnień.

Kategoria: 
ogniska artystyczne, przedszkola, 

klasy I-III szkoły podstawowej.

Pisanka tradycyjna: I nagrodę 
zdobył Gabriel Zygmunt z kl. I SP  
w Korytkowie Dużym, II przypa-
dła Jagodzie Pawlos z przedszkola  
w Korytkowie Dużym, a III nagrodę 
zdobyła Oliwia Małek z kl. III ze SP 
w Ciosmach. Nagrody za palmy wy-
konane metodą tradycyjną otrzymali: 
pierwszą Milena Pawlos z przedszkola 
w Korytkowie Dużym, drugą  Hubert 
Dzido z kl. II SP w Dereżni, a trzecią 
zdobył Dawid Minkiewicz z kl. I SP  
w Smólsku. Wyróżnienia za palmę 
tradycyjną otrzymali: Kinga Skubis  
z kl. II SP w Dąbrowicy, Kacper Ku-
rzyna z kl. III SP w Woli Dereźniań-
skiej i Daniel Morawicki z kl. I SP 
w Smólsku. Za pisankę artystyczną 
nagrody zdobyli: pierwszą Aleksan-
dra Odrzywolska i Gabriel Grabias  
z przedszkola w Korytkowie Dużym, 
Kinga Broda z kl. III SP w Woli De-
reźniańskiej. II nagrodę  zdobyły 
dzieci z ogniska artystycznego w Soli 
za  pracę zbiorową a trzecia nagroda 
przypadła Joannie Grabias z kl. III SP 

w Korczowie. Wyróżnienia za pisan-
kę artystyczną otrzymali: przedszko-
laki z Korczowa  za pracę zbiorową, 
Damian Rapa z ogniska artystycz-
nego w Gromadzie, Liliana Kapka  
z kl. II SP i Maksymilian Mróz z   kl. 
I SP w Dereźni, Jakub Bielak z kl. I SP  
w Dąbrowicy, Martyna Broda z kl. III  
SP w Woli Dereźniańskiej, Malwina 
Babij z przedszkola w Bidaczowie, 
Michał Obrębski z kl. I SP w Hedwi-
żynie, Emilia Szemraj i Maja Rataj 
przedszkole w Ciosmach,  Julia Małek 

z kl. III SP w Bukowej, Michał Solak  
i Wiktoria Micyk z kl. 0  i Kacper Sen-
derek z kl. III w Smólsku. Za palmę 
artystyczną I nagrodę otrzymała Julia 
Surma z kl. 0 i Hanna Wolanin z kl. I 
SP  w Gromadzie, II nagrodę Wikto-
ria Dziura z kl. I SP w Korczowie, a III 
nagrodę  Michał Pankowicz z przed-
szkola w Gromadzie. Wyróżnienia za 
palmę artystyczną otrzymali: Roksa-
na Wolanin z ogniska artystycznego  
w Gromadzie, Barbara Piestrzenie-
wicz z przedszkola w Bidaczowie, Mi-
chał  Obrębski z kl. I SP w Hedwiżynie  
i Krystian Kaczor z kl. 0 SP w Bukowej.

Kategoria: 
klasy IV-VI szkoły podstawowej  

i gimnazjum.

Pisanka tradycyjna: I nagroda dla 
Agaty Zygmunt z kl. VI SP w Koryt-
kowie Dużym, II nagrodę otrzyma-
li Katarzyna Rapa z kl. VI i Damian 
Stopyra kl. V SP w Gromadzie, a III 
nagroda przypadła Patrycji Ciosmak  
z kl. VI SP w Bidaczowie. Wyróżnie-
nie za pisankę tradycyjną otrzymał 
Krystian Karczmarzyk z kl. I gimna-
zjum w Gromadzie. Nagrody za pal-
my tradycyjne zdobyli: pierwszą Aga-
ta Zygmunt z kl. VI SP w Korytkowie 
Dużym, drugą Dominika Małysza  
z kl. V SP w Soli, trzecią Jakub Nizio  
z kl. VI SP w Soli. Za pisankę artystycz-
ną nagrody przyznano: pierwszą Kin-
dze Paluch z kl. IV SP w Dąbrowicy  
i Angelice Głaz z kl. III gimnazjum  
w Bukowej, drugą Wiktorii Sałaban 
z kl. I gimnazjum w Hedwiżynie,  
a trzecią Natalii Małek z kl. VI SP  
w Korczowie. Wyróżniono prace: Mo-
niki Dziduch z kl. V  SP w Korczo-
wie oraz pisankę Wojciecha Kowala  
z kl. V SP w Smólsku. Za palmę arty-
styczną pierwszą nagrodę zdobył Kry-
stian Karczmarzyk z kl. I gimnazjum 
w Gromadzie, drugą otrzymali Na-
talia Małek z kl. VI SP w Korczowie 
i Kinga Paluch z kl. IV SP w Dąbro-
wicy,  trzecią nagrodę wygrała praca 
Edyty Bogdanowicz z kl. III gimna-
zjum w Hedwiżynie. Serdecznie gra-
tulujemy!!!

Celina Skromak

Konkurs Wielkanocny 
na palmę i pisankę

Kultywując tradycje świątecznego zdobienia jajek i wykonywania palm wielkanocnych Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju przeprowadził kolejną edycję konkursu wielkanocnego dla szkół z terenu 
Gminy Biłgoraj.
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Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się 41 recytatorów z 8 Szkół Pod-
stawowych. Komisja w składzie Ewa 
Bordzań - poetka, członek Biłgoraj-
skiej Plejady Literackiej i Zofia Ni-
zio – dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Biłgoraju z/s w Soli, zgodnie z re-
gulaminem, do etapu powiatowego 
konkursu zakwalifikowała troje re-
cytatorów: Wojciecha Kyca ucznia 
Szkoły Podstawowej w Dereźni, Wik-
torię Poznańską uczennicę SP w Gro-
madzie i Zuzannę Kimak uczennicę 
SP w Dereźni. Ponadto wyróżnienia 
otrzymało sześcioro recytatorów: 
Klaudia Paluch ze SP w Dąbrowicy, 
Agata Zygmunt ze SP w Korytkowie 
Dużym, Magdalena Mazurek uczen-

nica SP w Hedwiżynie, Anna Grabek 
ze SP w Smólsku, Gabriela Okoń ze 
SP w Dereźni i Mikołaj Kowal uczeń  
SP w Smólsku. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali nagrody książkowe i dyplo-
my za udział w konkursie. Laureatom 
konkursu gratulujemy!!!

Celina Skromak 

XXXIII Mały Konkurs Recytatorski
Pielęgnując tradycje żywego słowa i pięknego mówienia Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju prze-
prowadził Gminne Eliminacje XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Biłgoraj.

W turnieju współfinansowanym ze środków Gminy Bił-
goraj wzięło udział 8 drużyn: Smólsko-Korczów, Dąbrowica, 
Gromada, Hedwiżyn, Korytków Duży, Sól, Dereźnia i Bida-
czów. 

Cenne nagrody drużynom wręczył wójt Gminy Biłgoraj 
Wiesław Różyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Smól-
sku pani Barbara Wojciechowska i insp. ds. kultury sportu 
i turystyki pani Joanna Szkutnik. Turniej podsumował na-
uczyciel wychowania fizycznego w SP Smólsku i Korczowie 
i jeden z głównych organizatorów pan Edward Furlepa.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce: SP HEDWIŻYN
II miejsce: SP KORYTKÓW DUŻY
III miejsce: SP GROMADA
IV miejsce: SP DĄBROWICA
V – VII miejsca: SP SMÓLSKO – KORCZÓW, SP SÓL, 
                               SP BIDACZÓW, SP DEREŹNIA

Najlepszy zawodnik turnieju:
Marcin Myszak z SP Korytków Duży.
Najlepszy bramkarz turnieju:
Artur Skiba z SP Korytków Duży.
Najlepszym strzelec turnieju:
Paweł Kapuśniak z SP Hedwiżyn.

Red.

IV Turniej Piłki Nożnej „Wakacje tuż, tuż...”
IV turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj i Prezesa OSP w Smólsku „Wakacje tuż, tuż…” 
zakończył się zwycięstwem drużyny ze Szkoły Podstawowej w Hedwiżynie. Na drugim miejscu po-
dium uplasowała się młodzież z SP Korytków Duży, a brązowe medale powędrowały do uczniów  
z Gromady.
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Czas przed zakończeniem roku szkolnego to dla społeczności szkolnych okres wytężonej pracy, 
podsumowań całorocznych starań, ale też dobrej zabawy i świętowania.

Szkolne sukcesy i wydarzenia

Dzień Wiosny
w  Zespole Szkół w Soli 

Tradycją Zespołu Szkół w Soli jest  
Szkolny „Festiwal Talentów”. Impreza 
już od 4 lat jest stałym punktem w ka-
lendarzu  uroczystości szkolnych. W na-
wiązaniu do Pierwszego Dnia Wiosny 
festiwal rozpoczął się Wiosennym qu-
izem, w którym brali udział przedstawi-
ciele wszystkich klas szkoły podstawo-
wej. Uczniowie wykazali się wspaniałą 
wiedzą dotyczącą tematyki wiosennej. 

W drugiej części imprezy uczestnicy 
konkursu  mieli okazję zaprezentować 
swe umiejętności w różnorodnych dzie-
dzinach. Były popisy  taneczne, wokal-
ne, plastyczne, recytatorskie oraz gim-
nastyczne. Dzieci, prezentujące swoje 
pasje, mogły liczyć na ciepłe przyjęcie ze 
strony publiczności. Impreza przyniosła 
mnóstwo radości  wszystkim jej uczest-
nikom. Była to niepowtarzalna  okazja, 
aby poznać talenty i zainteresowania 
swoich  uczniów.   

Wszyscy uczestnicy festiwalu zapre-
zentowali się w ciekawy i jedyny w swo-
im rodzaju sposób. Komisja konkurso-
wa miała nielada zadanie, aby wybrać 
laureatów. Ocenie podlegały przede 
wszystkim umiejętności zaprezento-
wane na scenie,  jak również ekspresja, 
kontakt z publicznością oraz  ogólne 
wrażenia artystyczne. Po obradach jury 
ustaliło, iż zwycięzcami IV edycji Szkol-

nego Konkursu ”Nasze Talenty” w kate-
gorii klas I-III zostali:
I miejsce – Kacper Grabias
                  – kl.II (recytacja)
II miejsce – Mateusz Zań
                   – kl.I (prace plastyczne)                                                                                             
III miejsce – kabaret „Babcia  
                   i nauczyciel” (uczniowie kl.II)                                                                  
Wyróżnienie – Aleksandra Żak
                   – kl.III (recytacja)
W kategorii klas IV – VI:                                                                                                                                            
I miejsce – Klaudia Więcław
                  – kl.VI (pokaz gimnastyczny)
II miejsce – układ taneczny  
                   – uczennice kl.V                                                                                                      
III miejsce – Kacper Kapka  
                     –kl.V (gra na akordeonie)                                                                       
Wyróżnienia: Jakub Nizio – kl.VI 
(śpiew) oraz  Dawid Przytuła – kl.VI  
(sztuczki magiczne).

W tym dniu odbył się również kon-
kurs na plakat o tematyce wiosennej, 
w którym wszystkie klasy szkoły pod-
stawowej  zasłużyły na upominki. Pod-
czas festiwalu wszyscy bawili się bardzo 
dobrze. Dzięki temu przedsięwzięciu 
talenty naszych uczniów mogły ujrzeć 
światło dzienne. Wszyscy jesteśmy 
dumni z ich występów.

Dzień Wiosny to także publiczna 
prezentacja efektów pracy w ramach 
realizacji gimnazjalnych  projektów 
edukacyjnych, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży. 
W projekty zaangażowani byli wszyscy 
uczniowie drugich klas gimnazjum, 
którzy pod opieką nauczycieli, w wy-
branych przez siebie zespołach zrealizo-
wali różnorodne tematy: „ Jak ciekawie 
spędzić wakacje w Niemczech”, „Bajka 
uczy i wychowuje. Jaki jest odbiór bajek 
w XXI wieku”, „Jak wyglądała historia 
komputera od starożytności do dnia 
dzisiejszego?- strona www.”, „W jaki 

sposób promować zdrowy styl życia”, 
„Kim jest papież Franciszek? –historia 
życia Jorge Bergoglio”, „Muzyka filmo-
wa- czy wiem jaką pełni rolę”, „Co Sól, 
Wola Dereźniańska i Ruda Solska za-
wdzięczają Unii Europejskiej?”.

Opracowywanie projektów  rozpo-
częli  już w grudniu 2013 r. – wybrali te-
maty, dobrali się w grupy i skonsultowali 
z nauczycielami prowadzącymi. Należa-
ło  pogłębić wiedzę, rozwinąć wyobraź-
nię, znaleźć czas i pokonać trudności 
z wykonaniem zaplanowanych zadań. 
Podczas Dnia Wiosny uczniowie przed-
stawili na forum szkoły efekty swojej 
pracy. Można było obejrzeć prezentacje 
multimedialne i pokazy artystyczne. 
Młodzież realizując swoje projekty wy-
kazała się dużą inwencją i pomysłowo-
ścią.

Jolanta Kurzyńska

I Rajd Rodzinny 
w Bukowej

Rodzinny Rajd Rowerowy, który od-
był się 11 maja w Bukowej stał się okazją 
do podsumowania dwóch projektów 
realizowanych w Szkole Podstawowej  
i Gimnazjum w Bukowej, a mianowicie 
„Szkoła Współpracy” oraz  „Samorząd 
Uczniowski na plus”. 

O godz. 13.00 wszyscy uczestnicy 
rajdu, czyli rodzice, uczniowie i na-
uczyciele, wyruszyli ścieżką rowerową 
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do miejscowości Ciosmy. Tam, na te-
renie szkoły czekały na nich wyjątkowe 
atrakcje sportowe, „wyprawa na pusty-
nię” i pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Zakończeniem imprezy było wręcze-
nie dyplomów i pucharów przez panią 
dyrektor Teresę Kowal oraz wspólne 
zdjęcie wszystkich uczestników rajdu. 
Następnie uczestnicy rajdu udali się  
w drogę powrotną do Bukowej. Mamy 
nadzieję, że tegoroczna impreza sporto-
wa wpisze się na stałe w kalendarz uro-
czystości szkolnych. 

Małgorzata Małysza
 

Mamo, Tato
bardzo was kochamy

27 maja br. przedszkolaki i ucznio-
wie klas 0-III Szkoły Podstawowej  
w Gromadzie powitali w szkolnych mu-
rach  najwspanialszych gości na świecie 
– swoich Kochanych Rodziców. 

Z okazji Dnia Mamy i Taty przy-
gotowali dla nich wiele niespodzianek: 
wiersze, piosenki, przedstawienie, upo-
minki… Udowodnili, że mama i tata 
wiele dla nich znaczą, jak bardzo ich 
kochają i z okazji ich święta chcieli im 
za to wszystko podziękować. Uroczysta 
atmosfera udzieliła się także rodzicom.  
W niejednym oku zakręciła się łezka 
wzruszenia. Uściskom i całusom nie 
było końca. Wszak mama i tata to dla 
dziecka najważniejsze osoby, a dzie-
ciaki dla rodziców są przecież „całym 
światem” i sensem życia. Czas spędzony 
wspólnie z pociechami przy ciasteczku 
i herbatce był okazją do wzajemnej in-
tegracji i zacieśnienia więzi rodzinnych. 

Ewa Bednarz

Wręczenie Gwiazd Szeryfa 
Praw Dziecka 

w ZSPiG w Gromadzie

W ramach akcji Unicef „Szkoła  
z Prawami Dziecka” w ZSPiG w Gro-
madzie zostały przyznane i wręczone 
Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka. Od-
znaczenie nadano w kontekście 25 
rocznicy uchwalenia praw dziecka. 

Jest ono wyróżnieniem dla tych, którzy  
w swojej codziennej pracy realnie dzia-
łają na rzecz dzieci i wykazują szczegól-
ne zainteresowanie ich sprawami. Jest 
formą podziękowania za wyjątkowe 
uwzględnienie dziecięcych interesów 
w działalności lokalnej.

Wyróżnienie tytułem „Szeryfa Praw 
Dziecka” jest szczególnym wyróżnie-
niem, ponieważ to najmłodsi obywate-
le lokalnej społeczności zadecydowali, 
komu się ono należy. Odznaczenie jest 
przyznawane po raz pierwszy w Polsce. 

Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka 
uhonorowani zostali: pan Wiesław 
Różyński - Wójt Gminy Biłgoraj, pani 
Agnieszka Bąk – pedagog szkolny, 
pan Mariusz Łęcki – Dyrektor ZSPiG  
w Gromadzie.

Uzasadniając nominację  pana Wie-
sława Różyńskiego  uczniowie podkre-
ślili jego szczególną  dbałość o dzieci  
i młodzież, a także otwartość na ich 
potrzeby. W swej pracy p. wójt stara się  
o  fundusze na realizację przedsię-
wzięć mających wpływ na edukację, 
rozwój sportowy, kulturalny, zdrowie. 
Te przedsięwzięcia to m.in. wielofunk-
cyjne boisko, plac zabaw dla dzieci, 
sala gimnastyczna. Dzieci mają gdzie 
spędzać wolny czas, mogą  rozwijać 
swoje sportowe zdolności, wspaniale 
się bawić. 

W ramach akcji Szkoła z Prawami 
Dziecka  uczniowie wzięli  udział w cy-
klu lekcji poświęconych tematyce praw 
dziecka, podczas których dowiedzie-
li się jakie prawa im przysługują, na 
czym polega różnica między prawem,  
a obowiązkiem, jakie są granice, któ-
rych nie można przekraczać, a także 
gdzie mogą się zwrócić w sytuacji, kie-
dy poczują,  że ich prawa nie są respek-
towane. 

Ewa Bednarz

Szkolne gazetki z ZSPiG 
w Dereźni najlepsze

w województwie 

W Zespole Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  

w Dereźni od kilkunastu lat  wydawane 
są dwie gazetki „Eko – Wiadomości” 

i „Szkolne Nowinki”. W gazetkach 
zamieszczane są aktualne wiadomości 
z życia szkoły oraz artykuły przygoto-
wane przez uczniów z zespołu redak-
cyjnego. To oni zgłaszają propozycje 
tematów, weryfikują je i pracują nad 
ich redagowaniem.

Redakcje gazetek w br. szkolnym 
przystąpiły do Wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologiczno – Regionalnego 
„LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA 
OJCZYZNA” pod patronatem Lubel-
skiego Kuratora Oświaty. Celem tego 
konkursu jest poszerzanie wiedzy 
przyrodniczej o regionie wykracza-
jącej poza treści zawarte w szkolnych 
programach nauczania, promowa-
nie walorów  środowiska naturalnego 
Lubelszczyzny, kształtowanie postaw 
poczucia tożsamości regionalnej, wy-
korzystanie umiejętności TI i pracy  
w zespole w poprawnym redagowaniu 
gazetki

4 czerwca w Zespole Szkół Publicz-
nych w Suścu odbyła się uroczystość 
podsumowująca VI edycję konkur-
su  przebiegającego w roku szkolnym 
2013/2014 pod hasłem „Eko-instytucje 
Lubelszczyzny”.  

W tegorocznej edycji konkur-
su uczestniczyło 28 zespołów, tj. 84 
uczniów ze szkół województwa lubel-
skiego. Uczennice klasy V Martyna 
Brodziak, Maria Duer, Sara Węgrzyn 
opracowały okolicznościowy numer 
„Eko – Wiadomości”.  Uczennice  klasy 
III Aleksandra Szczęśniak, Estera Stec 
i Dominika Palikot  przygotowały spe-
cjalny numer wydania „Szkolne No-
winki Ekologicznie”. W opracowaniach 
znalazły się wywiady m.in.  z kierowni-
kiem Sekcji Higieny Komunalnej PSSE 
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w Biłgoraju Lidią Łukasik, kierowni-
kiem Referatu Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa w Gminie Biłgoraj Stanisła-
wem Lewandowskim, sprawozdania, 
relacje z zajęć ekologiczno - przyrod-
niczych, akcji, projektów, programów, 
inscenizacji, konkursów, wycieczek 
przyrodniczych, rajdów pieszych i ro-
werowych, zlotów turystycznych oraz 
samodzielnie zredagowane notatki, 
artykuły zgodne z zakresem tematycz-
nym konkursu.

Komisja konkursowa w składzie: 
Wiesław Lipiec-Rzecznik Dyrekcji La-
sów Państwowych w Lublinie; Aneta 
Ukalska - starszy specjalista ds. edu-
kacji w Roztoczańskim Parku Naro-
dowym; Maria Winiarska-konsultant 
Lubelskiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Zamo-
ściu przyznała  zespołom redakcyjnym  
I miejsce w kategorii szkoły podstawo-
wej i kategorii gimnazjum.  Przy ocenie 
brano pod uwagę: informacje meryto-
ryczne, działania podjęte przez szkołę, 
samodzielność pracy uczniów, stronę 
graficzną gazetki, warsztat dziennikar-
ski. 

W poprzedniej edycji konkursu ze-
społy redakcyjne z ZSPiG w Dereźni 
zajęły miejsce II. 

Zofia Bielak

Szkolne dni promocji zdrowia 
w ZSPiG im. Jana Pawła II

w Dereźni

W dniach 28 marca – 9 kwietnia.  
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im Papieża Jana Pawła II w De-
reźni odbyła się piąta edycja Szkolnych 
Dni Promocji Zdrowia prowadzona 
pod hasłem „Prawidłowo się odżywiaj 
i aktywnie wypoczywaj”. Myślą prze-
wodnią zorganizowanych akcji było 
poszerzenie wiedzy o właściwym sty-
lu życia, a szczególnie o prawidłowym 
odżywianiu się i znaczeniu aktywności 
fizycznej.  

Pierwszego dnia akcji uczniowie 
klasy IV i członkowie Koła Ekologicz-
no-Turystycznego z klasy V zaprezen-
towali inscenizacje o tematyce pro-

mującej zdrowie. Za pomocą tekstów 
zaprezentowanych w przedstawieniach 
młodzi aktorzy zachęcali swoich kole-
gów i koleżanki do dbania o zdrowie 
poprzez odpowiednie odżywianie, 
spożywanie witamin w postaci owo-
ców i warzyw, a także potrzebę ruchu 
i gimnastyki. 

W kolejnych dniach 44 uczniów 
klas IV–VI i 40 gimnazjalistów uczest-
niczyło w ósmej edycji Olimpiady 
Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „ABC 
zdrowia”. 

W kategorii klas IV – VI I miejsce 
zajęła  Joanna Okoń z kl. VI, w katego-
rii gimnazjum zwyciężyły Aleksandra 
Szczęśniak i Agnieszka Okoń z kl. III

W konkursie  literackim „Zdrowie 
w wierszach i rymowankach”  I miejsce 
zajęła Zuzanna Niemiec z kl. IV, II–Pa-
trycja Różanska z kl. VI,  a III–Patrycja 
Grzybowska z kl. VI.  Laureatkami kon-
kursu na najciekawszy album, folder, 
prezentację multimedialną pod hasłem 
„ABC zdrowego odżywiania”  zostały– 
Zuzanna Niemiec kl. IV, Wiktoria Li-
twin i Patrycja Różańska z kl. VI. 

W konkursie plastycznym „Dbam 
o zdrowie, bo wiem, co jem” I nagrodę 
zdobyli Jarosław Zdunek (kl. IV) i Pa-
trycja Różańska (kl. VI)

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 
który miał miejsce 7 kwietnia, ucznio-
wie uczestniczyli w Międzyklasowym 
Turnieju Wiedzy o Zdrowiu pod ha-
słem „Recepta na Zdrowie”. Głównym 
celem turnieju było: zachęcanie do 
zdrowego stylu życia, aktywności fi-
zycznej i intelektualnej, motywowanie 
do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
kształtowanie postawy współdziałania 
zespołowego, wdrażanie zasady „fair 
play” w rywalizacji sportowej. Turniej 
obejmował cztery konkurencje:  „Sobą 
być – zdrowo żyć”– test teoretyczny  

z zakresu tematyki prozdrowotnej , wi-
taminowy quiz, krzyżówkę - sprawdza-
jącą wiedzę z zakresu zdrowego odży-
wiania i sprawnościowy tor przeszkód 

Rywalizacja przebiegała  w dwóch 
kategoriach: uczniowie klas IV – VI  
i klas gimnazjalnych. W zmaganiach 
turniejowych wzięło udział 14 (3-oso-
bowych) drużyn z kl. IV– VI i 13 z klas 
gimnazjalnych.  I miejsce w kategorii 
klas IV – VI  zajęły – Mirela Dziduch, 
Magdalena Ciosmak i Zuzanna Nie-
miec ( kl. IV). W kategorii gimnazjum 
wygrały Aleksandra Szczęśniak, Do-
minika Palikot i  Estera Stec  ( kl. III)

Szkolne Dni Promocji Zdrowia, jak 
zawsze były czasem intensywnej edu-
kacji, ale i też dobrej i rozwijającej zaba-
wy. Organizatorzy serdecznie gratulują 
i dziękują   całej społeczności szkolnej 
za wykazanie się wiedzą i umiejętno-
ściami oraz za aktywny udział i zaan-
gażowanie.

Małgorzata Palikot

MiMaK - Milusińskich
Matematyczny Konkurs
w Szkole Podstawowej

w Woli Dereźniańskiej

9 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Woli Dereźniańskiej odbył się drugi 
etap gminnego konkursu matematycz-
nego MiMaK dla uczniów klas III szkół 
podstawowych. 

Organizatorem konkursu jest Lu-
belskie Samorządowe Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli  Oddział w Za-
mościu. MiMaK przebiega w czterech 
etapach:

I. Klasowy
II. Gminny (międzyszkolny)
III. Powiatowy
III. Finał
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Celem konkursu jest wyłonienie 
najzdolniejszych uczniów w zakre-
sie matematyki na szczeblu edukacji 
wczesnoszkolnej, rozwijanie talentów 
oraz promowanie osiągnięć uczniów. 

W gminnych eliminacjach wzięło 
udział 34 uczniów z 12 szkół Gminy 
Biłgoraj. Komisja konkursowa wyłoni-
ła 6 laureatów, którzy uzyskali powyżej 
80% możliwych do zdobycia punktów.

Do powiatowego etapu konkursu 
zakwalifikowali się uczniowie:
1. Łukasz  Zań 
     - Zespół Szkół w Soli
2. Krzysztof  Mielnik
     - Zespół Szkół w Soli
3. Martyna  Paleczna 
     - Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
4. Kacper  Wolanin
     - Zespół Szkoły Podstawowej
       i Gimnazjum w Dereźni
5. Smyk  Maciej
     - Szkoła Podstawowa w Korczowie
6. Aleksandra  Solak
     - Szkoła Podstawowa w Korczowie

Uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, a laureaci nagrody 
książkowe wraz z dyplomami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Woli Dereźniańskiej Waldemar Za-
jączkowski serdecznie podziękował 
wszystkim uczestnikom, nauczycielom 
oraz członkom komisji. Życzył laure-
atom dalszych sukcesów. 

Red.

„Oblicza Małej Ojczyzny”

10 czerwca w Młodzieżowym 
Domu Kultury „Pod Akacją”  w Lu-
blinie odbył  się finał XIV edycji Kon-
kursu Wiedzy o Regionie Lubelskim 
„Oblicza Małej Ojczyzny”. Patronat 
honorowy nad konkursem objęli:  
Marszałek Województwa Lubelskiego 
– Krzysztof  Hetmana, Prezydent Mia-
sta Lublin – Krzysztof Żuk  i Lubelski 
Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz, 

Test konkursowy obejmował  
50 pytań otwartych, w tym 20 dotyczy-
ło powiatu biłgorajskiego, a 30 całego 
województwa lubelskiego. Uczestnicy 

musieli wykazać się wiedzą dotyczącą 
środowiska przyrodniczego, historii, 
kultury i szlaków turystycznych Lu-
belszczyzny.

Wśród tegorocznych laureatów 
konkursu znalazły się dwie uczen-
nice  Zespołu Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Dereźni.  W kategorii uczniów gim-
nazjum Agnieszka Okoń z klasy III 
zajęła II miejsce. W kategorii uczniów 
klas V-VI III miejsce zajęła Joanna 
Okoń z klasy VI. Ponadto w konkur-
sie uczestniczyły Maria Duer, Zuzanna 
Kimak,  Katarzyna Niemiec i Patrycja 
Magdziak.  

Dyplomy i nagrody rzeczowe wrę-
czali przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego, Lubelskiego Kuratora 
Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lu-
blin. 

Dla uczestników konkursu zorga-
nizowano wycieczkę z przewodnikiem 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-
-Turystycznego, podczas której zwie-
dzili zabytki Starego Miasta w Lublinie.

Małgorzata Palikot

Rowerowy czerwiec

Edukacja  krajoznawczo – tury-
styczna jest jedną z wielu prowadzo-
nych w ZSPiG w Dereźni. Bogata ofer-
ta realizowanych  zadań w tym zakresie 
jest   atrakcyjną stroną  szkoły, w której  
od wielu lat działa Szkolne Koło Krajo-
znawczo-Turystyczne  PTTK  i Szkolne 
Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych. 

W ZSPiG w Dereźni od dwóch lat 
jest realizowany projekt edukacyjny 
pod hasłem „ROWEROWY CZER-
WIEC”, w ramach którego są organi-

zowane rajdy rowerowe szlakami Zie-
mi Biłgorajskiej połączone z zajęciami 
edukacyjnymi w terenie. Dzięki temu 
uczestnicy poznają piękno swojej „Ma-
łej Ojczyzny”, jej historię, dziedzictwo 
kulturowe i środowisko przyrodnicze.  
Celem projektu jest również promocja 
zdrowego stylu życia oraz bezpiecznej 
jazdy rowerem.

W tym roku uczniowie i ich opie-
kunowie uczestniczyli już w pięciu wy-
prawach rowerowych:  

• Rajd rowerowy trasą Dereźnia – 
Majdan Stary – Zanie – dolina rzeki 
Tanew – Wola Dereźniańska – Dereź-
nia

• Rajd rowerowy Dereźnia – Pod-
lesie – Biłgoraj – Wola Mała – Wola 
Duża – Źródła rzeki Stok

• Rajd rowerowy „Żurawinowym 
szlakiem” 

• Rajd rowerowy szlakiem Dereź-
nia – Kolonia Sól – Rezerwat „Obary” 
– Dąbrowica – Dereźnia

• II edycja Integracyjnego Rajdu 
Rowerowego uczniów ZSPiG w De-
reźni i Zespołu Szkół w Księżpolu szla-
kiem niebieskim Puszczy Solskiej

Turystykę rowerową można upra-
wiać prawie w każdym wieku. Wę-
drując rowerem możemy przeżyć 
wspaniałe przygody, poznawać uroki 
ojczystego kraju, ciekawe miejsca i lu-
dzi, podziwiać piękno przyrody. Niko-
go  nie trzeba przekonywać, że jazda na 
rowerze to najzdrowszy i najbardziej 
ekologiczny sposób przemieszczania 
się. Zachęcam wszystkich do jazdy ro-
werem. 

Małgorzata Palikot
– opiekun Szkolnego Koła Krajo-
znawczo - Turystycznego  ZSPiG

w Dereźni

Wielki sukces uczniów 
szkół regionu biłgorajskiego

W sobotę 26 kwietnia w Rosyjskim 
Ośrodku Nauki i Kultury w Warsza-
wie odbył się Ogólnopolski finał II 
Międzynarodowego Konkursu  Mło-
dych Recytatorów „Żywa klasyka”.  
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W konkursie udział wzięli ucznio-
wie klas szóstych z całej Polski. Każdy 
uczestnik recytował wybrany fragment 
prozy rosyjskich lub zagranicznych pi-
sarzy w języku rosyjskim. Region biłgo-
rajski reprezentowały uczennice: Mał-
gorzata Wawszczak i Paulina Szczęch 
z Samorządowego Zespołu Szkolnego 
we Frampolu (nauczyciel przygoto-
wujący – Alfreda Saj), Katarzyna Bo-
rowy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju 
(nauczyciel przygotowujący – Barba-
ra Borowy), Klaudia Paluch z Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Dąbrowicy (nauczyciel przygotowu-
jący – Agnieszka Maciocha) i Wiktoria 
Dubiel z Zespołu Szkół w Majdanie 
Starym (nauczyciel przygotowujący – 
Joanna Ferens).

Jury pod przewodnictwem Lud-
miły Szypielewicz po wysłuchaniu 
wszystkich utworów przyznało trzy 
nagrody Grand Prix za najpiękniejszą 
recytację, I, II i III miejsce oraz wyróż-
nienia. Nagrodę Grand Prix otrzyma-
ła uczennica Małgorzata Wawszczak  
z Frampola. Małgosia będzie repre-
zentowała Polskę na Międzynarodo-
wym finale, który odbędzie się w Mo-
skwie w dniach 3-7 czerwca 2014 roku  
i wykona tam utwór Szarla Pierro  
pt. „Czerwony Kapturek” w wersji ro-
syjskiej. I miejsce  wywalczyła Klaudia 
Paluch z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Dąbrowicy. II miej-
sce przyznano Katarzynie Borowy ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju. 
III miejsce zajęła Wiktoria Dubiel ze 
Szkoły Podstawowej w Księżpolu. Wy-
różnienie otrzymała Paulina Szczęch 
z Samorządowego Zespołu Szkolnego 
we Frampolu.

Agnieszka Maciocha

Nauczmy się na pamięć
tego kraju 

– rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja

3 maja 1791 r. w Warszawie pol-
scy patrioci czekali na decyzję Sejmu, 
który miał uchwalić konstytucję. Tego 
dnia rodacy świętowali i śpiewali: „Wi-
taj, Majowa jutrzenko”. Słów tej pieśni 
nie zabrakło podczas obchodów 223. 
rocznicy uchwalenia pierwszej w Eu-
ropie i drugiej na świecie konstytucji  
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II  
w Dereźni.

Uczniowie kl. II i kl. V szkoły pod-
stawowej pod opieką pani Anny Rębacz 
zaprezentowali montaż słowno – mu-
zyczny.

Do podniosłego charakteru uro-
czystości przyczyniło się wspólne 
śpiewanie hymnu oraz obecność 
pocztu sztandarowego szkoły. Nie mo-
gło zabraknąć pieśni patriotycznych  
w wykonaniu chórku szkolnego. Nato-
miast narratorzy przybliżyli obecnym 
historię obchodów Święta Konstytucji 
3 maja, a także okoliczności jej uchwa-
lenia.

Drugoklasiści zaprezentowali się  
w tańcu poloneza, a jedna z dziewcząt 
recytowała fragment „Koncertu Jankie-
la” z „Pana Tadeusza”. Zarówno taniec, 

jak i fragment epopei oddały radosny 
nastrój tamtych chwil patriotycznej czę-
ści społeczeństwa polskiego.

Dzięki uroczystości młodsi ucznio-
wie poznali, natomiast starsi przypo-
mnieli sobie jedną z chlubnych kart  
historii  Polski oraz patriotów – twór-
ców konstytucji, np. S. Staszica, S. Mała-
chowskiego czy H. Kołłątaja.

D. Łukaszczyk

Humanitarnie w Bukowej

Gimnazjum w Bukowej 13 czerw-
ca uzyskało tytuł Szkoły Humanitar-
nej. Wydarzenie to było podsumowa-
niem całorocznej pracy uczestników 
projektu obywatelskiego  „Aktywne 
szkoły na rzecz globalnej odpowie-

dzialności”. Głównymi założeniami 
przedsięwzięcia było propagowanie 
i uświadamianie wpływu każdego 
obywatela na problemy naszej pla-
nety. Dzięki tej inicjatywie ucznio-
wie  pogłębili wiedzę na temat glo-
balnego ocieplenia, wpływu każdego 
człowieka na zasoby wody na świecie  
i jakość życia ludzi w krajach Afryki 
Południowej. W ramach projektu od-
były się lekcje wychowawcze poświę-
cone edukacji globalnej, warsztaty 
prowadzone przez trenerów PAH, 
a także wideokonferencja i e-lear-
ning. Podczas ostatniej konferencji 
w Warszawie uczestnicy mieli okazję 
spotkać się z Janiną Ochojską – pre-
zesem Polskiej Akcji Humanitarnej  
i usłyszeć skąd wzięła się idea niesienia 
pomocy ludziom, którzy znaleźli się  
w trudnej sytuacji życiowej. 

M. Małysza
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Uczennica z Dąbrowicy
laureatką XXI Konkursu Wiedzy

o Biblii i Historii Kościoła

Uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowicy Daria Puchalik 
w roku szkolnym 2013/14 uzyskała 
tytuł laureata XXI Konkursu Wie-
dzy o Biblii i Historii Kościoła orga-
nizowanego przez Wydział Nauki 
i Wychowania Katolickiego Kurii 
Diecezjalnej w Zamościu we współ-
pracy z Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie Oddział w Zamościu oraz Lu-
belskim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Oddział  
w Zamościu. W finale konkursu  

w dniu 8 maja 2014r. uczennica zdo-
była 40 pkt. na 48 pkt. możliwych do 
zdobycia.

Nagroda Marszałka
dla Otylii Kobielarz

W dniach 16-18 maja 2014r. pod-
czas Wojewódzkiego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpie-
wający Słowik” w Rykach, w którym 
wystąpiło 80 wokalistów, finalistów 
konkursów powiatowych I miejsce  
i nagrodę Marszałka Województwa 
Lubelskiego zdobyła Otylia Kobielarz 
z Ciosmów.

Radość Czytania

W dniu 5 czerwca 2014r. w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Biłgoraju przeprowadzono XIII 
edycję konkursu „Radość czytania”,  
w której wzięło udział 19 przedsta-
wicieli bibliotek publicznych, wyło-
nionych w eliminacjach gminnych  
i miejskich.  Uczestnikami konkur-
su byli uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych z powiatu biłgoraj-
skiego. III nagrodę otrzymała Klau-
dia Paluch z kl. VI ZSPiG w Dąbro-
wicy. 

Red.

23 maja w Placówce Wsparcia 
Dziennego „SKRZYDŁA” w Bu-
kowej oraz w filiach w Gromadzie  
i Woli Dereźniańskiej, funkcjonują-
cych w ramach Programu SOS Wio-
sek Dziecięcych Biłgoraj przygoto-
wane zostało Kino Familijne.

Zorganizowane seanse filmowe 
były  okazją do wspólnego świętowa-

nia dnia mamy, taty i dziecka. Podczas 
wyświetlania filmów wykorzystano  
rzutniki multimedialne zakupione  
z dotacji z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej z resortowego Progra-
mu dofinansowania standardów pla-
cówek wsparcia dziennego w 2013r. 
W rodzinnych spotkaniach mających 
na celu kształtowanie postawy i umie-
jętności wspólnego spędzania cza-

su wolnego z dzieckiem w świetlicy  
w Bukowej uczestniczyło 47 osób,  
w Gromadzie 44 a Woli Dereźniań-
skiej 38 osób. Humory i dobra rodzin-
na zabawa z popcornem w tle,  towa-
rzyszyły wszystkim zebranym.  

Marta Kimak – kierownik PWDZ. 
„Skrzydła” w Bukowej z filiami

w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej

Kino Familijne w świetlicach Programu 
SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
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Gminne filie biblioteczne prześcigają się w działaniach na rzecz aktywizacji swoich bywalców  
i czytelników. Zobaczmy co działo się w tych prężnie działających placówkach.

Co nowego w bibliotece?

„Rodzinna Bitwa o Książkę”

„Rodzinna Bitwa o Książkę” to tytuł 
imprezy bibliotecznej zorganizowanej  
przez Bibliotekę Publiczną  w Dąbro-
wicy w Tygodniu Bibliotek który był 
obchodzony w dniach 8 – 15 maja. Ha-
sło tegorocznych obchodów brzmiało 
„Czytanie łączy pokolenia” i nawiązy-
wało do Jubileuszu 650 – lecia książki 
polskiej.

12 maja 1364 r. został wydany akt 
fundacyjny Studium Generale – usta-
nawiający pierwszy polski uniwersytet 
– Wielką Akademię Krakowską, czyli 
późniejszy Uniwersytet Jagielloński. 
Był to zarazem pierwszy dokument, 
w którym wymienia się oficjalnie 
funkcjonariusza powołanego do upo-
wszechniania ksiąg – stacjonariusza, 
który pod nadzorem uczelni organizo-
wał wytwarzanie, udostępnianie i roz-
prowadzanie ksiąg rękopiśmiennych, 
pełniąc jednocześnie funkcje wydawcy, 
księgarza i bibliotekarza. Dla upamięt-
nienia tej ważnej dla nauki i kultury 
polskiej daty Komitet Porozumiewaw-
czy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydaw-
ców postanowił podjąć szereg działań, 
które pozwolą z jednej strony ocalić od 

zapomnienia naszą wspólną historię, 
a z drugiej przybliżyć społeczeństwu 
historię powstania książki i jej rolę  
w rozwoju intelektualnym i społecz-
nym, ogłaszając Rok Jubileuszowy pod 
hasłem „Rok 2014 rokiem czytelnika”.

Ideą obchodów, które oznaczać 
powinny czas szczególnie zintensyfi-
kowanych działań całego środowiska, 
jest promocja książki i zawodów z nią 
związanych – bibliotekarzy, księgarzy, 
wydawców, drukarzy. Celem jubile-
uszowego roku 2014  jest zwrócenie 
uwagi, zwłaszcza młodego pokolenia 
na bogatą historię książki polskiej, 
w kontekście obecnej sytuacji, kie-
dy spada czytelnictwo książek , kiedy 
pojawiają się nowe jej formy (książka 
elektroniczna, audiobooki) oraz kiedy 
wieści się koniec epoki Gutenberga.

Biblioteka Publiczna w Dąbrowicy 
chcąc uświetnić tę piękną datę zorga-
nizowała imprezę biblioteczną mającą 
na celu promocję rodzinnego czytania 
–  literacki  turniej  „Rodzinna Bitwa  
o Książkę”.

Do udziału w turnieju zaproszono 
grupy dzieci i młodzieży, czytelników 
naszej biblioteki wraz ze swoimi ma-
mami. Zadaniem mam było przebranie 
dziecka za postać literacką. Mamy mu-
siały także sięgnąć pamięcią do ulubio-
nej książki z dzieciństwa. Poza tym było 
wiele mini konkursów z historii pisma, 
książki i biblioteki, zmagania sprawno-
ściowe tj. bieg po książkę, ukryte roz-
sypanki ze znajomości tytułów książek 
itp. Wszyscy mogli również obejrzeć 
multimedialną prezentację pt. „Histo-
ria książki w Polsce”, występ muzyczny 
przedszkolaków oraz  uczniów kl. III 
gimnazjum pt. „Książka na wesoło”.

Rozstrzygnięto także  konkurs pla-
styczny „Moja ulubiona książka”, na 
który wpłynęło 18 prac. Prace  moż-

na obejrzeć na wystawie konkursowej 
w bibliotece. W konkursie nagrody 
otrzymali: Rejman Karolina, Palka 
Aleksandra, Dziura Dawid i Oliwia 
Maciejewska.

W turnieju „Rodzinna Bitwa  
o Książkę” zwyciężyły drużyny Ire-
ny Surma z córką Agnieszką, Jadwigi 
Duma z córką Kornelią oraz Ewy Bie-
lak z synem Jakubem. Wszyscy dostali 
wspaniałe nagrody ufundowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgo-
raju z/s w Soli  oraz Gminny Ośrodek 
Kultury  w Biłgoraju.

Organizatorem imprezy była fi-
lia biblioteki Publicznej w Dąbrowicy 
przy współpracy Biblioteki Szkolnej.

Lucyna Bielak

Spotkanie z Ewą Nowak 

W piątkowe popołudnie 16 maja  
w Filii Bibliotecznej w Korytkowie 
Dużym  młodzi czytelnicy mieli oka-

zję spotkać się z ich ulubioną pisarką 
Ewą Nowak.

Autorka jest osobą bardzo pogod-
ną, z  ogromnym poczuciem humoru. 
Wulkan energii, czytająca w myślach  
i oczach młodzieży, natychmiast za-
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czarowała i oczarowała publiczność. 
Młodzież nie miała ani chwili na 
nudę, ponieważ spotkanie wymagało 
nie tylko słuchania, ale prowokowa-
ło do myślenia i wyrażania własnych 
opinii.

Pisarka zaproponowała szybką 
lekcję pisania powieści, podczas któ-
rej przy aktywnym współudziale mło-
dzieży wymyśliła przykładowe posta-
cie. Zwracając uwagę na to jakie będą 
relacje między postaciami, udało się 
Ewie Nowak rozbudzić emocje znane 
każdemu piszącemu, gdy uświadamia 
sobie siłę i odpowiedzialność płynącą 
z powoływania do istnienia nowego 
literackiego bytu. Następnie chętnie  
i wyczerpująco odpowiadała na za-
dawane pytania. Na zakończenie 
spotkania czytelnicy otrzymali auto-
grafy a biblioteka pamiątkowy wpis 
do kroniki.

Jestem fanką twórczości Pani Ewy 
Nowak – opowiada jedna z uczestni-
czek spotkania, Ilona Leń -  to spo-
tkanie jest dla mnie fascynującym  
i niezapomnianym przeżyciem.

Ewa Nowak to urodzona 21 grud-
nia 1966 w Warszawie polska pisar-
ka i publicystka. Autorka felietonów, 
opowiadań oraz powieści dla dzieci  
i młodzieży. Z wykształcenia jest peda-
gogiem terapeutą. Mieszka z mężem  
i córką na warszawskim Tarchomi-
nie. Zadebiutowała w 1997 r. w „Fili-
pince” tekstem dotyczącym zdawania 
egzaminów ustnych pt. „100% sku-
teczności”. Współpracuje z pisma-
mi „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, 
„Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. 
W 2002 r. ukazał się jej debiut książ-
kowy pt. „Wszystko, tylko nie mięta”. 
Obecnie na rynku dostępnych jest już 
ponad trzydzieści tytułów. Jej książki 
są niezwykle popularne wśród czy-
telników ze względu na ciepły hu-
mor, a także dlatego, że poruszają 
ważkie dla współczesnej młodzieży 
problemy i podpowiadają, jak sobie 
radzić w domu i w szkole, w dobrych 
i złych chwilach, z przyjaciółmi  
i z rodzicami. Autorka w swojej twór-
czości odnosi się do wartości takich 
jak uczciwość, szczerość wobec siebie 

i innych, przyjaźń, miłość i szacunek 
dla drugiego człowieka.

Spotkanie z Ewą Nowak odbyło 
się w ramach projektu Dyskusyjne 
Kluby Książki, realizowanego przez 
Instytut Książki i biblioteki woje-
wódzkie.

Zofia Karczmarzyk

„Pociąg do czytania”  
- bajkowe podróże po literaturze

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Biłgoraju z/s w Soli jest partne-
rem Fundacji Fundusz Lokalny Zie-
mi Biłgorajskiej w realizacji projektu 
„Przestrzeń S.O.W.A”. W jego ramach 
biblioteka zorganizowała w tygodniu 
bibliotek między innymi imprezę ple-
nerową dla njmłodszych czytelników. 
W ubiegłym roku odbył się pierwszy 
„Pociąg do czytania”. W tym roku „Po-
ciąg do czytania”  przebiegał pod ha-
słem „Bajkowe podróże po literaturze”. 
Impreza została przygotowana wspól-
nie z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi 

Biłgorajskiej oraz Fundacją „Krzyk”  
w Biłgoraju. W imprezie, która odbyła 
się w Parku Solidarności w Biłgoraju, 
uczestniczyły najmłodsze dzieciaki  
z Zespołu Szkół w Soli oraz biłgoraj-
skie przedszkolaki. Na uczestników 
czekała moc atrakcji: puszczanie ba-
niek dużych i małych, zabawy rucho-
we, konkursy plastyczne i literackie, 
wspólne czytanie bajek. Dodatkowy-
mi atrakcjami były postacie bajkowe, 
z którymi można było zrobić sobie 

zdjęcie. Takie działania mają na celu 
promocję czytelnictwa i biblioteki,  
w której doświadczenie współgra  
z nowym spojrzeniem na rzeczywi-
stość. 

Zofia Nizio

„Radość czytania”
– cykliczny konkurs czytelniczy

15 maja odbyły się gminne elimina-
cje XIII edycji konkursu, 14 uczniów 
z kl.IV-VI z 7 szkół podstawowych  
z terenu Gminy Biłgoraj rywalizo-
wało czytając ze zrozumieniem frag-
menty wybranych utworów. Uczest-
ników oceniała komisja w składzie 
Ewa Bordzań- poetka i regionalist-
ka oraz Celina Skromak- dyrektor 
GOK Biłgoraj. Główną nagrodę  
i awans do etapu powiatowego 
otrzymała Klaudia Paluch, uczen-
nica kl.VI ze Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Dąbrowicy . II miej-
sce – Gabriela Okoń ze Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Dereźni  
a III miejsce – Magdalena Mazurek 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Hedwiżynie. Wyróżnienia otrzy-
mali – Agata Zygmunt ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Koryt-
kowie Dużym, Karolina Waliwander 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Gromadzie, Konrad Knapik ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Dereźni. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody ksiązkowe i pa-
miatkowe dyplomy. 

Zofia Nizio
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Turniej był współfinansowany przez Gminę Biłgo-
raj. Wzięło w nim udział 84 uczestników, w tym grupa 
osób niepełnosprawnych (ze Stowarzyszenia „SIRON”).  
W większości młodzi zawodnicy reprezentowali kilkana-
ście miejscowości Gminy Biłgoraj (m. in. Brodziaki, Dą-
browicę, Ciosmy, Hedwiżyn, Gromadę, Dereźnię, Kor-
czów, Wolę Dereźniańską, Smólsko, Bukowę, a także Sól).

Jak zaznaczył jeden z organizatorów turnieju Edward 
Furlepa, nauczyciel wychowania fizycznego w Smólsku  
i Korczowie, głównym celem zawodów była promocja 
zdrowego trybu życia i dobrej zabawy. Pierwsze osiem edy-
cji turnieju zostały przyjęte bardzo pozytywnie przez lokal-
ną społeczność, dlatego wspólnie z gronem nauczycielskim  
w porozumieniu z Wójtem Gminy Biłgoraj i Prezesem  
OSP w Smólsku Dużym postanowiliśmy kontynuować za-
bawę z tenisem stołowym. Turniej został połączony z kam-
panią promującą zdrowy i aktywny styl życia w ramach 
realizacji programu „Trzymaj formę” – informuje Edward 
Furlepa.

DZIEWCZĘTA z KLAS IV I MŁODSZYCH:
1. Koczot Agata – SP Hedwiżyn
2. Maciocha Milena – SP Dąbrowica
3. Marzec Wiktoria – SP Smólsko

CHŁOPCY z KLAS IV I MŁODSZYCH:
1. Żbikowski Szymon – SP Hedwiżyn
2. Kobel Kacper – SP Hedwiżyn
3. Flis Jakub – SP Stary Bidaczów

DZIEWCZĘTA z KLAS V-VI:
1. Ciosmak Patrycja – SP Stary Bidaczów
2. Kulik Natalia – SP Smólsko
3. Flis Weronika – SP Stary Bidaczów 

CHŁOPCY z KLAS V-VI:
1. Daniel Młynarz – SP Wola Dereźniańska
2. Żerebiec Mateusz – SP Hedwiżyn
3. Jagiełło Adrian – SP Hedwiżyn

DZIEWCZĘTA z GIMNAZJUM i SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Małek Sandra – Gimnazjum w Dąbrowicy 
2. Błaszczak Patrycja – Gimnazjum w Dąbrowicy 
3. Baryła Joanna – Gimnazjum w Soli

CHŁOPCY z GIMNAZJUM i SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH:
1. Małek Szymon – Gimnazjum w Hedwiżynie 
2. Kręt Dominik – Gimnazjum w Dereźni
3. Dziura Karol – Gimnazjum w Korczowie

SENIORZY (kategoria „OPEN”):
1. Edward Furlepa – nauczyciel wychowania
fizycznego w Smólsku i Korczowie
2. Pardo Krzysztof – nauczyciel wychowania
fizycznego w Hedwiżynie
3. Potocki Łukasz – prezes ZMW w Smólsku

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
1. Iwańczyk Dariusz
2. Potocki Łukasz
3. Kaźmierczak Piotr

Red.

IX Rodzinny Turniej 
Tenisa Stołowego w Smólsku

W piątek 11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Smólsku odbył się IX Rodzinny Turniej Tenisa Sto-
łowego o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj i Prezesa OSP w Smólsku. 
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Spotkanie w Bukowej rozpoczął 
Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyń-
ski, który witając uczestników  pod-
kreślił bogactwo tradycji kulturowych 
Gminy Biłgoraj, w tym tych kulinar-
nych. O założeniach projektowych 
wspomniał Waldemar Sawastynowicz, 
dyrektor LGD „Ziemia Biłgorajska”,  
a o smakach Lubelszczyzny opo-
wiedział Waldemar Sulisz, redaktor 
Dziennika Wschodniego i autor książ-
ki „Księga Smaków Lubelszczyzny”, 
Prezes Kresowej Akademii Smaku, 
organizator Krajowych Turniejów Na-
lewek, prowadzący w Radiu Lublin au-
dycję „Gotuj z Suliszem”.

Warsztaty w Gminie Biłgoraj zor-
ganizowane zostały w remizie OSP  
w Bukowej. Wzięły w nich udział czte-
ry siedmioosobowe drużyny, które 
pod kierunkiem Waldemara Sulisza, 
przygotowywały dwie tradycyjne po-
trawy. Dwie drużyny z Bukowej, ko-
bieca i  składająca się z druhów stra-
żaków OSP, gotowały na dwa sposoby 
maczankę krakowską. Natomiast dzie-
łem Stowarzyszenia „Moje Nadrzecze”  
i Stowarzyszenia „Dąb” w Ciosmach 
były przepyszne chłodniki litewskie 
z dodatkiem majowej pokrzywy. Na 
regionalnym stole przygotowanym 
głównie przez bukowskie gospodynie 
znalazły się nasze lokalne specjały: pie-
rogi biłgorajskie, domowe chleby, bułki 
drożdżowe, domowe masło w liściu 
chrzanu, smalec w chlebku z kiszonym 
ogórkiem, łupcie, pierogi z kapustą  
i grzybami, konfitury, słodkie wypieki 
z borówką i żurawiną oraz nalewki. Po-
nadto strażacy częstowali uczestników 
spotkania grillowaną kiełbaską, a panie 

smażyły dla wszystkich pachnące ra-
cuszki.

Warsztaty kulinarne połączone zo-
stały z obchodami Dnia Matki i Pik-
nikiem Rodzinnym. W oprawie ar-
tystycznej znalazły się występy dzieci 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Bukowej, widowisko obrzędowe 
„Darcie pierza pannie młodej na pie-
rzynę” w wykonaniu zespołu „Cze-

remcha” z Gromady, koncert zespołu 
folkowego „Podkowa” oraz zabawy  
i konkursy dla dzieci.

Organizatorami spotkania byli: 
LGD „Ziemia Biłgorajska”, jednost-
ka OSP w Bukowej, SPiG w Bukowej, 
mieszkańcy Bukowej i Gminny Ośro-
dek Kultury w Biłgoraju.

Celina Skromak

„Zasmakuj w tradycji” 
- warsztaty kulinarne w Bukowej

W niedzielne popołudnie 25 maja odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu „Zasmakuj 
w tradycji”, którego autorem  jest LGD „Ziemia Biłgorajska”, LGD Ziemi Kraśnickiej i LGD „Kraina 
wokół Lublina”. 
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Jubilaci powitali gości śpiewająco, 
wykonując dwa utwory „Najpiękniej-
szy miesiąc maj” i „Wiosenka”. Dla 
społeczności lokalnej i zaproszonych 
gości zespół „Jarzębina” zaprezento-
wał  również, bardzo ciepło przyjęte, 
widowisko obrzędowe pt. „Wianczy-
ny”.  Prawdziwe salwy śmiechu, ale 
przede wszystkim wzruszeń wywo-
łały opowieści pani Marii Jargieło, 
założycielki i kierowniczki zespołu 
„Jarzębina”. Jej wspomnieniom towa-
rzyszyła prezentacja multimedialna 
z 40 letniej historii zespołu przygo-
towana przez panią Dorotę Malec. 
Jubileusz zespołu był okazją do pod-
sumowań. Dlatego w podziękowaniu 
za wkład zespołu w kultywowanie 
tradycji Ziemi Biłgorajskiej oraz pro-
mowanie Gminy Biłgoraj,  powstała 
publikacja „Jarzębina z Bukowej - 40 
lat z kulturą ludową Ziemi Biłgoraj-
skiej oraz została nagrana i wydana 
płyta zespołu „Jarzębina” z towarzy-
szeniem Kapeli Ludowej „Krążałka”. 
Na płycie znalazło się 15 utworów  
z bogatego repertuaru zespołu. Publi-
kacje zespołowi wraz z najlepszymi 
życzeniami kolejnych pięknych jubi-
leuszy, przekazał Wójt Gminy Biłgo-
raj Wiesław Różyński. Podziękował 
on również za te wszystkie udane lata 
działalności i obecności zespołu za-
równo wśród społeczności lokalnej 
jak i reprezentując swoją gminę na 
prestiżowych scenach Polski. Wspól-
ny koncert  „Jarzębiny” z kapelą „Krą-
żałka”  zapromował nowe wydaw-
nictwo Gminnego Ośrodka Kultury.  
W koncercie dla jubilatów i zgro-
madzonych gości wystąpiły zaprzy-

jaźnione gminne zespoły: Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej, zespół 
„Czeremcha” z Gromady,  Kapela 
Ludowa „Krążałka” i młodzieżowy 
zespół folkowy „Podkowa”. Przy ta-
kiej szczególnej okazji nie mogło 
zabraknąć kwiatów, serdeczności  
i życzeń od koleżanek i kolegów  
z zespołów, od przyjaciół i przybyłych 
gości. Zespół otrzymał  nagrodę od 
Marszałka Województwa Lubelskiego 
Krzysztofa Hetmana, którą wręczyła 
pani Janina Biegalska z Departamen-
tu Kultury, Edukacji i Sportu. Swoje 
życzenia przekazała zespołowi pani 
poseł Genowefa Tokarska, europoseł 
Arkadiusz Bratkowski, zaprzyjaźnieni 
księża, kapelan ks. Krzysztof Gajew-
ski, proboszcz parafii w Korytkowie 
Dużym, ks. Marek Kuśmierczyk, pro-
boszcz parafii w Gromadzie oraz ks. 
Stanisław Ciupak z parafii w Bukowej. 
W imieniu własnym i całej społeczno-
ści szkolnej życzenia złożyła dyrektor 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Bukowej pani Teresa Kowal, dele-

gacja pracowników Placówki Wspar-
cia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej  
i jej fillii w Gromadzie i Woli Dereź-
niańskiej, funkcjonującej w ramach 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
w Biłgoraju oraz radna Bukowej  
i Andrzejówki pani Krystyna Strzał-
ka. Padło wiele ciepłych słów i życzeń  
od przyjaciół zespołu m.in. pani Ma-
rysi Gęborys i pani Zosi Skakuj. Nie 
mogło więc zabraknąć jubileuszowe-
go tortu, którym zespół poczęstował 
wszystkich uczestników spotkania.  
O gościnności zespołu zaświadczyła 
też pyszna grochówka i domowe pie-
rogi. Po kolacji do tańca zagrał dla 
wszystkich zespół Volveremos. 

Gospodarzami uroczystości był 
zespół śpiewaczo - obrzędowy „Ja-
rzębina” z Bukowej i Jednostka OSP 
w Bukowej  przy współpracy Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Buko-
wej oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Biłgoraju.

Celina Skromak 

Jubileusz 40 - lecia zespołu śpiewaczo 
- obrzędowego „Jarzębina” z Bukowej

W uroczysty dzień 3 maja zespół śpiewaczo - obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej świętował Jubi-
leusz 40 - lecia działalności. W udekorowanej sali remizy OSP, na tle okolicznościowej scenografii 
i przy wystawie pamiątek związanych z 40 - letnią działalnością zespołu rozpoczęło się święto 
„Jarzębiny”.
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Obchody rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele p.w. Matki Bo-
żej Bolesnej w Korytkowie Dużym.  
W intencji strażaków ochotników 
modlił się ks. Marek Kuśmierczyk. 
Msza  odbyła się w oprawie Chóru  
z Korytkowa Dużego i Orkiestry Dę-
tej z Cieszanowa. Po mszy świętej  
w asyście pocztów sztandarowych  
i przy marszach orkiestry dętej obył się 
przemarsz jednostek, gości i mieszkań-
ców na plac przy remizie OSP, gdzie 
nastąpiła część dalsza uroczystych ob-
chodów Gminnego Święta Strażaka. 

Uroczystość zgodnie ze strażackim 
ceremoniałem poprowadził komen-
dant gminny dh Jan Małysza, który 
złożył na ręce Wiesława Kubickiego – 
członka Zarządu OSP RP meldunek. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
gości powitał prezes Zarządu Gmin-
nego OSP RP, Wójt Gminy Biłgoraj 
– Wiesław Różyński, a uroczystość 
swoją obecnością zaszczycili: Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Społecznej pani Elżbieta Se-
redyn, Członek Zarządu OSP RP, Wójt 
Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki, 
Zbigniew Januszek – Kierownik Od-
działu Wdrażania PROW,  Krzysztof 
Michoński – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Biłgora-
ju, Sławomir Zygmunt – Zastępca Ko-
mendanta PPSP , bryg. Mirosław Bury 
– Naczelnik Wydziału Operacyjno – 
Szkoleniowego  PPSP, Mieczysław Sku-
ra st. brygadier w st. spoczynku oraz  
ks. Krzysztof Gajewski Kapelan Powia-
towy Straży Pożarnych. 

Gminne Święto Strażaka było też 
okazją żeby podziękować druhom 
strażakom za ich oddaną społeczną 
służbę i wręczyć odznaczenia zasłu-
żonym. Uchwałą Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Lublinie „Za zasługi dla Pożarnic-

twa” odznaczeni zostali następujący 
druhowie:

I. Srebrnym medalem „Za zasługi 
dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali 
Krzysztof Gajewski - Kapelan Powia-
towy Straży Pożarnych i dh Krzysztof 
Kusz s. Jana - OSP Korytków Duży.

II. Brązowym medalem „Za zasługi 
dla Pożarnictwa” - Jerzy Odrzywolski s. 
Stanisława - OSP Korytków Duży

Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju 
Odznaką „Strażak Wzorowy” odzna-
czeni zostali następujący druhowie: 
Franciszek Socha s. Stefana, Krzysz-

tof Bednarz s. Jana, Bogusław Kaczor  
s. Mariana, Krzysztof Malec s. Józefa, 
Paweł Grabias s. Jana. Wszyscy z jed-
nostki OSP w Korytkowie Dużym. 
Po przemówieniach honorowych go-
ści odbył się koncert Orkiestry Dętej  
z Cieszanowa i zespołu folkowego 
„Podkowa” oraz spotkanie integracyj-
ne przy grillu. 

Organizatorami uroczystości byli 
Wójt Gminy Biłgoraj, Zarząd Gminny 
OSP RP, Jednostka OSP w Korytkowie 
Dużym i Gminny Ośrodek Kultury  
w Biłgoraju. Całość prowadził dh Pa-
weł Krawczyk.

Red.

Gminne Święto Strażaka w Korytkowie Dużym
W niedzielę 4 maja w Korytkowie Dużym, w dzień świętego Floriana –  patrona strażaków, zebrali 
się druhowie strażacy z gminnych jednostek OSP oraz jednostek z parafii Korytków Duży, druho-
wie z OSP w Korytkowie Małym i Karolówce, żeby razem świętować Gminny Dzień Strażaka.
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Jednostka OSP w Soli została za-
łożona w 1924 r. i przez 90 lat swojej 
działalności stała na straży życia i mie-
nia okolicznej ludności. Dziś jest jedną 
z najprężniej działających jednostek  
w Gminie Biłgoraj. Wpisana do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-
go dysponuje nowoczesnym sprzętem.

Jubileusz 90 – lecia działalności OSP 
Sól stał się okazją do przytoczenia histo-
rii jednostki oraz do wręczenia odzna-
czeń i wyróżnień. Uchwałą Prezydium 
Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Ochotnicza 
Straż Pożarna Sól została odznaczona 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa. Również Uchwałą Prezy-
dium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” po raz drugi odznaczeni zo-
stali: Dh Józef Nizio - OSP Sól oraz Dh 
Jerzy Dziduch – OSP Sól.

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP  
w Lublinie Złotym medalem „Za za-
sługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zo-
stali: 

1. Dh Wiesław Kłos - OSP Sól
2. Dh Marek Zarosa - OSP Smólsko
3. Dh Sylwester Piętak - OSP Smólsko
4. Dh Jerzy Tochowicz - OSP Smólsko

Srebrny medal „Za zasługi dla Po-
żarnictwa” został przyznany druhom:

1. Dh Krystian Obszański - OSP Sól
2. Dh Krzysztof Rymarz - OSP Sól
3. Dh Dawid Muzyka - OSP Sól
4. Dh Tadeusz Tyszko - OSP Sól
5. Dh Janusz Pierścionek - OSP Sól
6. Dh Janusz Strzałka - OSP Sól
7. Dh Adam Paluch - OSP Sól
8. Dh Andrzej Samulak - OSP Sól
9. Dh Grzegorz Dziduch - OSP Sól

Brązowym medalem „Za zasługi 
dla Pożarnictwa” uhonorowano:

1. Dh Leszka Palucha - OSP Sól
2. Dh Pawła Szczura - OSP Smólsko

Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Biłgoraju 
Odznaką „Strażak Wzorowy” odzna-
czeni zostali następujący druhowie:

1. Dh Bartłomiej Żerebiec s. Józefa 
- OSP Smólsko
2. Dh Grzegorz Hawryło s. Józefa 
- OSP Smólsko
3. Dh Adam Brdnarz s. Stanisława 
- OSP Smólsko
4. Dh Kamil Sprysak s. Marka 
- OSP Smólsko

Podczas uroczystości został wręczo-
ny jeszcze jeden Złoty Medal „Za Zasłu-
gi Dla Pożarnictwa”. Odznaczeniem tym 
uhonorowano dh Aleksandra Zarosę  
z jednostki OSP Smólsko, który z nara-
żeniem własnego życia uratował z poża-
ru drugiego strażaka. Wiesław Różyński 
– Wójt Gminy Biłgoraj i jednocześnie 
Prezes Powiatowego Oddziału Zarządu 

OSP RP w Biłgoraju bohaterską posta-
wę Olka Zarosy postawił za przykład dla 
wszystkich druhów strażaków. Ufundo-
wał również nagrodę rzeczową dla dh 
Zarosy.

Z okazji Jubileuszu Jednostka OSP 
Sól otrzymała od Wójta Gminy Biłgo-
raj zestaw oświetleniowy, a od przyby-
łych gości, w tym Artura Habzy – Dy-
rektora Departamentu Gospodarski  
i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, Jana Kowa-
lika – Radnego Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Stanisława Schodzińskiego 
– Wicestarosty Biłgorajskiego, st. bryg.  
w st. spocz. Mieczysława Skury – 
Członka Prezydium Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, 
płk. Mieczysława Skiby z Oddziału 
Związku OSP RP w Zamościu, st. bryg. 
Krzysztofa Michońskiego z Komen-
danta Powiatowego PSP w Biłgoraju, 
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz 
grawerunki i upominki. 

Jubileusz zakończył się występem 
Orkiestry Dętej z Potoka Górnego.

Ewelina Lemieszek

Jubileusz 90-lecia OSP SÓL
Mszą św. w intencji strażaków ochotników, a w szczególności członków Jednostki OSP Sól, rozpo-
częły się uroczyste obchody Jubileuszu 90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Soli, które miały 
miejsce 2 czerwca na stadionie sportowym.
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Wieczorem nas wywieźli. Przez 
Smólsko Duże, na Aleksandrów i do 
Zwierzyńca. Tam byliśmy dwa tygo-
dnie – straszna była bieda. Nie dawa-
li nam jedzenia. Jak przyszła paczka  
z Czerwonego Krzyża z jedzeniem, to 
ktoś (nie wiem kto, może ktoś ze śro-
dowiska polskiego?) zrzucał ją z wieży, 
a ludzie to się deptali, mordowali żeby 
ten kawałek chleba zdobyć. Taki był 
głód straszny…

Później, ze Zwierzyńca powieźli 
nas do Zamościa. Stamtąd pamiętam 
dobrze, jak Niemcy ustawiali ludzi 
(przeważnie mężczyzn, ale kobiety też) 
i wybierali ze spojrzenia: ten, ten, pro-
szę wystąpić. Tam była wybita trociną 
sala, w której, widziałam, Niemcy bili 
ludzi pałami aż do zabicia, a potem 
ich wynosili. Nie wiem czemu ich bili, 
może ktoś był nie pozorny z twarzy, 
może coś innego, nie wiadomo za co 
tak się mścili. I wtedy my z mamą po-

szliśmy po wodę, mieliśmy wiaderko. 
Przyszedł Niemiec, wydarł mamie to 
wiadro i mówi tak: „Pamiętaj, żebyś nie 
szła do tego pokoju, aż ich wyjdzie 12, 
bo to samo i z Tobą będzie”. Zabrał nam 
to wiaderko, a my bez tego zginęliby-
śmy z głodu, bo jak tam dawali zupę, to 
trzeba było mieć swoje naczynie.

I my tam staliśmy pod studnią, bo 
nie kazał nam Niemiec podchodzić,  
i czekaliśmy żeby odzyskać to wiader-
ko. I stoimy, liczymy. Jak już wszyscy 
wyszli, a my weszliśmy do tej sali, to 
pamiętam jak dziś, to było krwi z wodą 
po kolana! A w kącie była kupa troci-
ny – w niej wybity był człowiek, nor-
malnie wybity! O Jezu! Mama złapała 
to skrwawione wiadro, mnie za rękę  
i skoczyliśmy do studni i umyliśmy to 
wiadro. 

Z Zamościa wysłali nas do Lubli-
na. Tam byliśmy w obozie w Majdan-
ku, ale można powiedzieć, że prawie 

przejściowo, może 2 dni. Już ten ruch 
się zrobił, wszystko się rozlatywało, nie 
wiem co to się działo. Ale zaraz nas 
wzięli na bok, bo my byliśmy młodą 
rodziną, moja mama, siostra (miała 
dwadzieścia parę lat), szwagier podob-
nie, ja z bratem bliźniakiem (po 12 lat) 
i jeszcze jedno dziecko. Mama prosiła 
tych Niemców, żeby nas wzięli wszyst-
kich razem…

Podjechały wagony towarowe. Tyl-
ko przez malutkie szparki widać było 
trochę świata. Wsadzili nas w te wago-
ny i do Niemiec! Zawieźli nas aż 150 
km od francuskiej granicy. Jechaliśmy 
bardzo długo, kilka razy przystawa-
liśmy, po drodze wychodzili Niemcy 
– „Baory” i wybierali kogoś do pracy. 
Nas nie bardzo chcieli, bo u nas było 
troje dzieci i trzy osoby dorosłe. Wresz-
cie wybrał nas jeden. To była Nadrenia. 
Nasz gospodarz nazywał się Jochan 
Haine, dobry chłop był.

Wysiedleni
Bronisława Solak miała 12 lat kiedy Niemcy otoczyli jej rodzinną miejscowość i wywieźli jej rodzi-
nę w nieznane. Oto wzruszające wspomnienia mieszkanki Smólska Małego: „To było 24 czerwca 
1943 roku. Niemcy otoczyli wieś… U nas to tylko niektórzy się skryli w lesie (na Brodziakach wię-
cej osób). Kilka rodzin się skryło w lesie. Jeden umiał ciut po niemiecku to jego zostawili Niemcy 
jako tłumacza.
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Tradycyjnie już zawody otworzył 
Wiesław Różynski – Wójt Gminy Bił-
goraj i jednocześnie Prezes Powiato-
wego Oddziału ZOSP RP w Biłgoraju. 
W tym roku zaskoczeniem dla wszyst-
kich było przywrócenie, po kilkunastu 
latach przerwy, musztry jako jednej 
z konkurencji. Wyjątkowo punktacja 
z musztry nie była wliczana do klasy-
fikacji ogólnej, a konkurencja ta była 
jedynie pokazowa. 

W gminnych zawodach sportowo 
– pożarniczych zwyciężyła drużyna 
OSP Brodziaki, drugie miejsce zajęła 
OSP Sól, trzecie OSP Smólsko, czwarte 
OSP Dąbrowica a piąte OSP Korytków 
Duży. Drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a pierwszych pięć jednostek 

OSP również nagrody pieniężne. Po 
zakończeniu zawodów można było 
obejrzeć występy dzieci i młodzieży z 
Zespołu Szkół w Soli, koncert zespołu 

śpiewaczego „Więź”, a na zakończenie 
uczestniczyć w zabawie z zespołem So-
laris. 

Ewelina Lemieszek

Zawody sportowo – pożarnicze 
Gminy Biłgoraj

Musztra, sztafeta i zadania bojowe – w takich konkurencjach 2 czerwca na stadionie sportowym 
w Soli zmierzyło się 16 jednostek OSP z terenu Gminy Biłgoraj.

My, 12 letnie dzieci, to mieliśmy 
taką pracę: zbieraliśmy kłuski na po-
lach, zamiataliśmy podwórze wyłożo-
ne brukiem, skrobaliśmy kartofle dla 
Niemców – też pracy mieliśmy dużo. 
W pole to my z bratem nie chodziliśmy, 
tylko kłuski zbieraliśmy. A jak nieraz 
wieczorem przez pola jechały pociągi 
to tak marzyłam sobie, żeby któryś do 
Polski jechał i nas zabrał do domu.

Gdzieś w marcu zmarła siostra mo-
jej mamy, poszła do lekarza, lekarz dał 
zastrzyk i mówi: „Ty już tu nie przyj-
dziesz. I umarła. A moja mama zginę-
ła w ostatni dzień bombardowania na 
nasz dwór. Była wtedy na korytarzu  
a nie w piwnicy. Straszne było wtedy to 
bombardowanie. Zabiło moją mamę. 
Zostaliśmy oboje z bratem i szwagrem. 
Takie były przeżycia, nie chce się ga-
dać. Ale żyję się. 

Amerykanów widziałam, a jakże. 
Przyjechali takim malutkim samocho-
dem, gazikiem. Przyjechali dzień po 
tym bombardowaniu i myśmy bardzo 
płakali jeszcze… Dawali nam czekola-
dy, suchary, pytali nas się dlaczego my 
płaczemy. My tłumaczyliśmy po polsku 
tym Amerykanom dlaczego płaczemy. 

Od wiosny 1945 roku do listopa-
da tego samego roku byliśmy jeszcze 
w Niemczech. Dopiero jesienią ktoś 
zorganizował nam powrót. Najpierw 
wieźli nas pociągiem, a później samo-
chodami do Szczecina. Pamiętam jak 
dziś: wysiadamy w Szczecinie a tu gra 
orkiestra. Dostaliśmy prezenty, su-
chary, kakao i inne różne przysmaki, 
czekolady. Ze Szczecina na kolej i do 
domu, kto gdzie chciał – bezpłatnie.

Jak wróciłam to tu nic nie było. 
Chociaż były budynki stare po moich 

rodzicach to tu nie było nic. Nie chce 
się gadać nawet. Pozabierane było 
wszystko. Nawet wiadro do studni, 
porządne, okute i drewniane, znikło. 
Pozabierali ludzie wszystko. Bo u nas w 
domu nie było nikogo przez 2 lata. Pola 
leżały odłogiem.

Wróciliśmy tu na Smólsko, a jesz-
cze przecież dziećmi byliśmy. Ani 
konia, ani wozu, budynki się waliły. 
No to poszliśmy do rodziny mieszkać  
i przeczekać te najgorsze chwile. A jak 
już trochę dorosłam to ściągnęliśmy na 
swoje i jakoś żyliśmy. Tyle pracy trzeba 
było włożyć w to gospodarstwo żeby 
jakoś to odbudować… Ale co zrobić, ze 
wszystkim co w życiu się dzieje trzeba 
się pogodzić. ”

Wspomnienia Bronisławy Solak 
opracował Dominik Róg
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Turniej Wsi rokrocznie aktywizuje 
mieszkańców Gminy Biłgoraj, którzy 
prześcigają się pomysłami, żeby ich dru-
żyna wypadła jak najlepiej. Oprócz am-
bicji, na szczęście towarzyszy temu dużo 
poczucia humoru i dobra zabawa.

Do udziału w tegorocznym turnieju 
zgłosiło się 9 sołectw:  Dąbrowica, De-
reźnia, Gromada, Hedwiżyn, Korczów, 
Korytków Duży, Okrągłe, Sól i Wola 
Duża z Wolą Małą. Sołectwa rywalizo-
wały między sobą w konkursie kulinar-
nym i w konkurencjach turniejowych. 
Stoiska kulinarne cieszyły oko nie tyl-
ko  zawartością stolików ze specjałami 
lokalnymi ale też dostarczyły rozkoszy 
najbardziej wytrawnym podniebie-
niom. 

Konkurencje turniejowe rozpo-
częły się paradą drużyn – najbardziej 
barwną i budzącą najwięcej  radości  
i emocji konkurencją artystyczną. Rów-
nież dużym wyzwaniem dla drużyn 
była serialowa  scenka teatralna i popis 
pary tanecznej w wiązance serialowych 
melodii. Ponadto turniej zdominowały 
konkurencje sprawnościowe, w których 
drużyny rywalizowały o punktację do 
tytułu najlepszego sołectwa. Odbył się 
również konkurs plastyczny pt. „Mój 
ulubiony bohater serialowy” dla dzieci  
z poszczególnych miejscowości.

W konsekwencji w konkursie kuli-
narnym najlepsza okazała się drużyna 
z Korczowa, przed Okrągłym i Gro-
madą, a konkurencje turniejowe wy-
grała Dąbrowica, drugą nagrodę wy-
walczył Korczów, a trzecią Wola Duża 
z Wolą Małą. Gratulujemy!!! Pozostałe 
drużyny otrzymały nagrody za udział  
w Turnieju. Dodatkowym wyróżnie-

niem dla zwycięskich drużyn były dy-
plomy uznania   od Krzysztofa Hetmana 
Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Wręczył je Artur Habza - Dyrektor De-
partamentu Gospodarki i Innowacji 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

Dla dzieci biorących udział w Kon-
kursie plastycznym nagrody w postaci 
talonów na pizzę ufundowała Pizzeria 
Saffarii z Soli. Turniej Wsi wsparli także: 
Nauka Jazdy Henryk Cios i Centrum 
Turystyki Wiejskiej Alicja w Glinach. 
Dziękujemy!!!. 

Słowa podziękowania składamy  
również na ręce pani sołtys Okrągłego 
Krystyny Różańskiej i jej męża Włady-
sława, pana Lecha Różańskiego, pani 
Teresy Mazurek, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Korczowie. 
Szczególne wyrazy uznania kierujemy 
jednak w stronę radnych i sołtysów, 
którzy są największymi animatorami 
lokalnego środowiska, potrafią zmobi-
lizować miejscowość do udziału w Tur-
nieju Wsi, zachęcić  do działania i zor-
ganizować drużynę, która się zjednoczy 

i zintegruje, by jak najlepiej zaprezen-
tować swoją miejscowość w rywalizacji 
turniejowej.

Nagrodą dla wszystkich uczestni-
ków i gości X Turnieju Wsi był wy-
stęp kabaretu Kałamasz, składający się  
z aktorów serialu „Ranczo”,  oraz zabawa 
plenerowa z zespołem „STRYCH”.

Celina Skromak

X Turniej Wsi w Okrągłym 
– „Świat seriali i telenowel”

8 czerwca w Okrągłym odbył się jubileuszowy,  bo X Turniej Wsi. W tym roku odbywał się  pod ha-
słem „Świat seriali i telenowel”. Boisko w Okrągłym wypełniły gwiazdy polskiej telewizji, były całe 
„rodziny Kiepskich”, bohaterowie serialowego „Rancza”, „Nocy i Dni”, „Stawki większej niż życie”, 
„Czterech pancernych” oraz mnóstwo personelu medycznego z „Daleko od noszy”.
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W tej urokliwej i malowniczo po-
łożonej miejscowości koło Biłgoraja 
na dwa dni zagościła muzyka folkowa, 
biłgorajski folklor, pokazy i warszta-
ty sztuki ludowej, ginących rzemiosł 
oraz smaki regionów: biłgorajskiego, 
kraśnickiego i lubelskiego. Festiwal 
bowiem promuje nie tylko kulturę 
ludową Ziemi Biłgorajskiej ale także 
gości ciekawych artystów ze świata 
muzyki folkowej. 

Od początku organizowany  
w okolicy Nocy Świętojańskiej przy-
bliża tradycje sobótkowe, czyli święta 
wody i ognia, radości i miłości oraz 
puszczania wianków na wodę. W tym 
roku obrzędy sobótkowe w przepięk-
ny sposób przypomniały dzieci 3 i 4 
letnie z Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 w Biłgoraju. Piękne stroje małych 
słowianek, kolorowe wianki, fanta-
styczna oprawa muzyczna i wzrusza-
jąca opowieść o miłości, to wszystko 
zawarło się w widowisku sobótkowym 
biłgorajskich przedszkolaków. 

Muzyczne emocje zapewnił ze-
spół „Podkowa”, którego folkowe 
brzmienia tradycyjnych utworów 
biłgorajskich oraz aranżacje pieśni 
łemkowskich i ukraińskich zjednu-
ją sobie kolejnych fanów. Romskie 
utwory wykonał zespół Bonum Voces.  
W odnowionym, skupiającym zawo-
dowych muzyków, instrumentalnym 
składzie zagrali najpiękniejsze me-
lodie cygańskie z różnych zakątków 
świata. Koncert rzeszowskiego zespó-
łu Karczmarze, przepleciony poka-
zem tańca z ogniem, dopełnił atrakcji  
i wrażeń muzycznych na sobotni wie-
czór. Karczmarze grający szeroko po-

jętą muzykę pogranicza docierają  do  
wszystkich i porywają do tańca

Wyjątkowym gościem festiwalu  
w Dylach, był Daniel Cama Hinojosa 
– Peruwiańczyk z Araquipy wywo-
dzący się z plemienia Inków, który za-
grał na kena. Jego egzotyczna, kojąca 
serce i duszę muzyka, przepleciona 
charakterystycznym indiańskim śpie-
wem w naturalny sposób przeniosła 
wszystkich w  odległe zakątki świata 
poruszając swoją egzotyką i etnicz-
nym brzmieniem. Daniel zagrał dla 
wszystkich również w niedzielę. Cie-
kawostką jest to, że przyjechał z są-
siedniego Hedwiżyna, bo obecnie jest 
mieszkańcem Gminy Biłgoraj. 

Pokaz tańca z ogniem w wykona-
niu grupy Fantasmagorie z Niedrzwi-
cy Dużej, doprawiony nutą efektów 
pirotechnicznych dopełnił wrażeń  
i emocji sobotniego wieczoru w Dy-
lach. Fantasmagorie zapewniły też 
warsztaty i animacje dla najmłod-
szych uczestników imprezy.

Niedziela, podobnie jak sobota, 
była bardzo deszczowa. Na szczęście 
kapryśna aura ustąpiła i nie prze-
moczyła dylańskiej publiczności. 
Drewniane domki wypełniły się wy-
stawcami, prezentującymi specjały 
lokalnej kuchni. Stoiska przygotowali 
goście z Lublina, Kraśnika i 12 gmin 

V Festiwal Sztuki Lokalnej 
„Biłgorajska Nuta” w Dylach

W dniach 21 i 22 czerwca już po raz piąty odbywał się w Dylach Festiwal Sztuki Lokalnej „Biłgoraj-
ska Nuta”. W tym roku w jeszcze bogatszej oprawie dzięki partnerskiemu projektowi LGD Ziemia 
Biłgorajska, LGD Kraina Wokół Lublina i LGD Ziemi Kraśnickiej.
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powiatu biłgorajskiego zrzeszonych  
w LGD Ziemia Biłgorajska.  

Warsztaty rzeźby w plenerze popro-
wadzili rzeźbiarze ze Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Nadbużańskiej we 
Włodawie. Dzieci przez dwa dni mogły 
popróbować swoich umiejętności rzeź-
bienia dłutem. A wszystko to za sprawą 
dwóch przemiłych artystów, pana Syl-
westra Sowy i Zbigniewa Golca. 

Tadeusz Małysza i Antoni Frączek 
z Bukowej przygotowali pokazy gi-
nących rzemiosł. Wszyscy mogli po-
patrzeć na powstające na ich oczach 
drewniane łyżki,  cedzaki, widelce  
i łopatki wykonywane tradycyjną me-
todą dłubania oraz nauczyć się struga-
nia łubów, czyli drewnianych obręczy 
do sit i przetaków. Wióra powstałe 
przy ich produkcji posłużyły rzeźbia-
rzom z Włodawy do spontanicznych 
warsztatów tworzenia aniołów. Prze-
sympatycznych wiórzastych arcydzieł 
festiwalowych.

Scenę wypełnił folklor biłgorajski 
w wykonaniu zespołów śpiewaczych  
i kapel ludowych. W repertuarze mi-
łosnym wystąpili: zespół „Moje Nad-
rzecze”, „Lawenda” ze Smólska, „Stok” 
z Hedwiżyna, KGW z Dąbrowicy, 
„Polne kwiaty” z Dyl, zespół „Więź”  

z Soli, Chór z Korytkowa Dużego, 
„Złota Jesień” z Biłgoraja, Zespół Śpie-
waczy z Rudy Solskiej z zespołem fol-
kowym „Podkowa”, zespoły „Jarzębi-
na” z Bukowej i „Zorza” z Dereźni oraz 
kapela ludowa „Krążałka”. 

Barwne widowisko muzyczno – ta-
neczne zaprezentował Młodzieżowy 
Dom Kultury w Biłgoraju. Na scenie 
można było podziwiać Zespół Tańca 
Ludowego Tanew występujący wspól-
nie z kapelą Zawierucha. 

W Dylach zagrała ponadto Kape-
la Bornego z Podzamcza prezentując 
głównie tradycyjną muzykę Roztocza 
oraz przedwojennego lubelskiego pod-
zamcza. Repertuar kapeli został za-
czerpnięty od takich mistrzów jak Bro-
nisław Bida, Stanisław Głaz, Zbigniew 
Butryn czy Stanisław Fijałkowski.

Serca publiczności skradł Zespół 
Estradowy Pieśni Białoruskiej „Kalin-
ka”. Program muzyczny grupy oparty 
na klasycznym folklorze białoruskim, 
ukraińskim i rosyjskim, współczesne 
brzmienie, wzbogacone etnicznym 
instrumentarium, piękne stroje i pory-
wające taneczne aranżacje przyciągnę-
ły młodszych i starszych słuchaczy.

Niekwestionowaną gwiazdą wie-
czoru był energetyczny zespół Redlin. 

Przywiózł ze sobą muzykę świata, 
mocną dawkę światowego folku w no-
woczesnym, profesjonalnym i żywioło-
wym wykonaniu. Ze sceny rozbrzmia-
ła muzyka celtycka, skoczne utwory 
rosyjskie, węgierskie czardasze, ame-
rykańskie country i polska góralszczy-
zna. Redlin to pop-rockowe brzmie-
nie oraz wielka ekspresja muzyków, 
którzy schodząc ze sceny i bawiąc się  
z publicznością nawiązują z nią swoisty 
dialog, dzieląc się swoim entuzjazmem 
i energią.

O atrakcje dla dzieci zadbali artyści 
ze Sceny Juno. Dorośli mogli zadbać  
o swoje zdrowie i zbadać poziom cu-
kru dzięki stoisku Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Biłgoraju. 

Organizatorem V Festiwalu Sztuki 
Lokalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach 
był Wójt Gminy Biłgoraj i Gminny 
Ośrodek Kultury w Biłgoraju. Organi-
zatorem Festiwalu Smaków była Lokal-
na Grupa Działania „Ziemia Biłgoraj-
ska”, Lokalna Grupa Działania „Kraina 
wokół Lublina” i Grupa Działania Zie-
mi Krasnickiej. 

Słowa podziękowania za pomoc  
w organizacji Festiwalu kierowane są 
dla mieszkańców Dyl.

Celina Skromak 
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Sobótka, noc świętojańska, pal-
nocka, kupalnocka, kupała – jeden  
z najstarszych słowiańskich obrzę-
dów ludowych obchodzony  na cześć 
słońca i miłości. Są różne wersje skąd 
taka właśnie nazwa tego święta. Jed-
ni badacze twierdzą, że nazwa kupa-
ła ustaliła się pod wpływem języka 
ruskiego w którym kupała znaczy 
chrzciciel (Jan Chrzciciel – Iwan Ku-
pała), inni zaś przytaczają statut bi-
skupa poznańskiego Laskarza z XIV 
w. który to zakazuje tańców nocnych  
w wigilie przedświąteczne, t.j. w so-
boty i w wigilie uroczystości przypa-
dających w lecie, a zatem przed świę-
tem Jana Chrzciciela (24.06.) oraz 
apostołów Piotra i Pawła (29.06.). 

Niemniej jednak jest to noc wzmo-
żonych zalotów, amorów, wyznań 
miłosnych. Kawalerowie budowa-
li stosy ogniskowe na polach, łąkach  
i nad wodami, panny zbierały zioła  
i gałęzie drzew i maiły nimi dachy do-
mów. Na budynkach jak i na płotach 
wieszano również np. liście łopianu, 
które uważano za pomocne w bó-
lach głowy i boleściach żołądkowych.  
W Dąbrowicy z kolei w wigilie św. Jana 
gałązki leszczyny zatykano w czterech 
rogach dachu aby chroniły mieszkań-
ców od burz i piorunów. W Bukowej 
zaś leszczynę wtykało się w łany zbo-
ża  aby go wichura nie powaliła. Tej 
nocy ogień miał magiczne właściwo-
ści – oczyszczał, chronił, zapewniał 
życiodajną moc. Woda sobótkowa 
z kolei działała leczniczo na ludzi  
i zwierzęta (we wszystkich regionach 
Polski obowiązywał zakaz kąpieli  
w wodach, rzekach, jeziorach, stru-
mieniach przed nocą świętojańską. 
Złamanie tego zakazu groziło nawet 
śmiercią kąpiącemu się). Do ognia so-

bótkowego wrzucano bylicę, pokrzywy 
i piołun – zioła o znaczeniu leczniczym  
i magicznym mające uchronić od cho-
rób i nieszczęść. Ważnym elementem 
spotkań przy ognisku były skoki przez 
ogień. Uważano bowiem, że im wyż-
sze skoki tym większe będzie zboże. 
Kobiety tańczące i bawiące się przy 
ogniu opasywały się bylicą aby za-
pewnić sobie tym samym powodzenie  
w miłości, płodność i lekki poród. 
Przed wschodem słońca panny pusz-
czały na wodę dwa wianki uwite  
z macierzanki, rozchodnika lub mirtu 
ze świeczką w środku. Spotkanie wian-
ków miało zapewnić szybkie zamąż-
pójście. Jeśli wianek zatonął wróżyło 
to śmierć właścicielce wianka lub jej 
kawalerowi. 

Nieodłącznym elementem so-
bótkowych spotkań było także  po-
szukiwanie kwiatu paproci. Zakwitał 
on tylko w tą jedną noc w roku, miał 
niezwykłą barwę (purpurowy, błę-
kitny lub złocisty) i blask. Rozkwitał  
o północy i właśnie wtedy należało go 

zerwać, gdyż strzegły go złe moce, dia-
bły i czarownice. Jednak ten, kto zna-
lazł ów kwiat miał posiąść nadprzyro-
dzoną mądrość, szczęście i bogactwo. 

Obrzęd palenia ognisk w dniu 
przesilenia letniego znany jest rów-
nież w wielu krajach  Europy jak i poza 
nią. Czesi wierzą, że popiół z ogniska 
sobótkowego chroni domostwo od 
pożaru; Węgrzy uważali, że ogień św. 
Jana chroni bydło przed wiedźmami; 
Serbowie zaś po skończonej sobótce 
zapalali pochodnie brzozowe od do-
gasającego ogniska i obchodzili z nimi 
gospodarstwo dla wykurzenia złych 
duchów. W Danii i Norwegii palono 
ogniska na rozstajnych drogach, gdzie 
jak wierzono spotykały się wiedźmy 
z diabłami. W Rosji natomiast ska-
kano przez ognisko w parach. Para 
trzymała na rękach kukłę Kupały  
i skakała przez ogień. Jeśli kukła spa-
dła do ogniska wróżyło to rychły ko-
niec miłości. 

Irmina Ziętek

Na dzień świętego Jana 
zawżdy sobótka palana
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Na spotkaniu obok parlamen-
tarzystów i władz samorządowych 
obecni byli głównie przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Miasta Biłgoraj, a więc 
obszaru złożonego z terenu Gminy 
Biłgoraj, Gminy Miasto Biłgoraj oraz 
Gminy Księżpol.

Marszałek przedstawił uczestni-
kom podejmowane przez Samorząd 
Województwa liczne działania skie-
rowane do przedsiębiorców i po-
tencjalnych inwestorów mające na 
celu podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw z terenu wojewódz-

twa lubelskiego, pomoc w wejściu na 
nowe rynki czy zachęcenia do inwe-
stowania na terenie województwa lu-
belskiego.  Spotkanie stało się dobrą 
okazją do nawiązania dyskusji pomię-
dzy parlamentarzystami i władzami 
samorządowymi a przedsiębiorcami 
na temat barier i potencjałów roz-
woju przedsiębiorczości na terenie 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Biłgoraj.  Wszystkie zebra-
ne podczas spotkania uwagi, opinie 
i wnioski posłużyły do opracowania 
„Planu rozwoju przedsiębiorczości 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Biłgoraj”. Opracowanie tego 

dokumentu jest jednym z efektów 
projektu pn.: „Upowszechnienie po-
dejścia funkcjonalnego w planowaniu 
przestrzennym poprzez określenie 
granic i kierunków rozwoju obsza-
ru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” 
realizowanego w partnerstwie przez 
Gminę Biłgoraj (jako Lidera), Gminę 
Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol, 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2007 – 2013 oraz ze środków budżetu 
państwa.

Mateusz Bury 

Spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego

28 kwietnia w Nadrzeczu odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem 
Krzysztofem Hetmanem zorganizowane przez Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj, Gminę 
Księżpol oraz Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z opracowywaniem 
przez te trzy samorządy „Planu rozwoju przedsiębiorczości Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Miasta Biłgoraj”. 
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Na otwarcie boiska przybyli mię-
dzy innymi Genowefa Tokarska – 
Poseł na Sejm RP, Krzysztof Hetman 
– Marszałek Województwa Lubel-
skiego, Jan Kowalik – Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, Janusz 
Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj 
oraz samorządowcy, lokalni przed-
siębiorcy i cała społeczność Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Gromadzie.  Poza uroczystym 
przecięciem wstęgi  i tradycyjnymi 
strzałami do bramki przybyli goście 
mogli zobaczyć również popisy spor-
towe, taneczne i wokalne uczniów 
szkoły w Gromadzie. Nie zabrakło 
również pokazu karate w wykonaniu 
podopiecznych Biłgorajskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego z komentarzem 
Daniela Iwanka – mistrza świata w 
karate tradycyjnym. 

Boisko wielofunkcyjne w Gro-

madzie jest  5 tego typu obiektem w 
Gminie Biłgoraj. Jego budowa kosz-
towała ponad 919 tys. zł, z czego do-
finansowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej wyniosło 294 tys. 
zł. Gmina Biłgoraj złożyła również 
wniosek o dofinansowanie inwestycji 
z PROW. Wnioskowana kwota dota-
cji to 296 tys. zł.

Poza samym boiskiem cały kom-
pleks posiada zaplecze szatniowe oraz 
parking. Ten nowoczesny obiekt, na 
budowę którego czekały nie tylko naj-
młodsi mieszkańcy Gromady, będzie 
z powodzeniem służył również  doro-
słym miłośnikom sportu.

Ewelina Lemieszek

Uroczyste otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego w Gromadzie

28 kwietnia w Gromadzie miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Jest to już 
5 tego typu obiekt w Gminie Biłgoraj.

Konkurs o statuetkę „Lubelskiego 
Orła Biznesu” Pracodawców Ziemi 
Lubelskiej od 11 lat prezentuje naj-
lepsze, najbardziej dynamiczne firmy 
i oraz osobowości działające w woje-
wództwie lubelskim na rzecz rozwoju 
biznesu i przedsiębiorczości. 

Wręczane w ramach konkursu sta-
tuetki są potwierdzeniem szczególnych 
umiejętności w dziedzinie zarządzania, 
wyczucia rynku oraz odwagi w po-
dejmowaniu wyzwań gospodarczych. 
Są również świadectwem wysokich 
standardów przedsiębiorczości i za-
sad pozytywnego współzawodnictwa. 
Przyznawane są w kilku kategoriach,  

w tym również dla Samorządowca 
Roku. Miło nam jest poinformować, 
że Samorządowcem Roku 2013 został 
Wójt Gminy Biłgoraj – Wiesław Ró-
żyński. Wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymał on już po raz drugi, a co za 
tym idzie otrzymał on statuetkę Lubel-
skiego Orła Biznesu XI – lecia z Dia-
mentami. Jak Wójt sam przyznaje na-
groda, którą odebrał jest nagrodą dla 
całej Gminy Biłgoraj za stwarzanie wa-
runków dogodnych do rozwoju przed-
siębiorczości. Gala wręczenia nagród 
miała miejsce 5 czerwca w Lublinie.

Ewelina Lemieszek

Wójt Gminy Biłgoraj Lubelskim Orłem Biznesu
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Uroczystość nie bez przyczyny 
rozpoczęła się w samo południe. Było 
to nawiązaniem do plakatu Solidar-
ności z 1989 roku autorstwa Toma-
sza Sarneckiego z postacią Gary’ego 
Coopera. Były wspomnienia roku 
1989 i uczuć, jakie budziły się wtedy  
w młodym pokoleniu Polaków. 
Wśród wspominających pamiętny 
okres znalazł się również Wiesław Ró-
żyński – Wójt Gminy Biłgoraj, który 
wówczas po raz pierwszy w swoim ży-
ciu uczestniczył w głosowaniu, a prze-
miany, jakie dookoła obserwował da-
wały mu nadzieje na lepszą przyszłość 
Polski i Polaków.

Spotkanie w Parku Solidarności 
było również wspaniałą okazją do 
ogłoszenia wyników konkursu gran-
towego Fundacji Fundusz Lokalny 
Ziemi Biłgorajskiej. Jak co roku udział 
w nim wzięły również stowarzyszenia 
i grupy nieformalne z terenu Gminy 
Biłgoraj, którym przyznano dotacje 
pieniężne:

• Gminny Ośrodek Kultury  

w imieniu Zespołu Śpiewaczego  
z Rudy Solskiej i młodzieżowego ze-
społu folkowego „Podkowa” – projekt 
pt. „Baba z kopytem”: dotacja w wyso-
kości 6 tys. zł.

• Ochotnicza Straż Pożarna w Dą-
browicy- projekt pt. „Zmalujmy cos 
razem”: dotacja w wysokości 4 tys. zł

• Stowarzyszenie „Moje Nadrze-
cze” – projekt „Klub Młodego Straża-

ka”; dotacja w wysokości 4 tys. zł.
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-

ju Wsi Sól i Kolonia Sól „Wieź” – pro-
jekt pt. „Tulipanowy dywan pamięci”; 
dotacja w wysokości 2 700zł 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Bro-
dziakach – projekt pt. „Ożywiamy 
partyzancki obóz”; dotacja w wysoko-
ści 2 700zł.

Ewelina Lemieszek

Uroczyste obchody 25 – lecia Wolnej Polski 
oraz wyniki konkursu grantowego FFLZB

4 czerwca 2014r. w Parku Solidarności punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczyste ob-
chody 25 – lecia Wolnej Polski połączone z ogłoszeniem wyników konkursu grantowego Fundacji 
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Dereźnia - Zagrody,  

Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, Gromada

Gmina Biłgoraj już po raz trzeci zło-
żyła wniosek i otrzymała dofinasowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na realizację projektu 
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Dereźnia-Zagro-
dy, Dereźnia Solska, Dereźnia Maj-
dańska, Gromada”. Przedsięwzięcie 
to jest obecnie największą inwestycją 
prowadzoną przez Gminę Biłgoraj, bo-
wiem całkowita rzeczywista wartość 
Projektu opiewa na kwotę ok. 10,5 mln 
zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej, po uwzględnieniu 
rzeczywistych kosztów Projektu wynosi 
ponad 4,5 mln zł.

Realizacją i koordynacją projektu 
zajmuje Jednostka Realizująca Projekt 
(JRP) powołana w strukturach organi-
zacyjnych Gminy Biłgoraj. Wykonaw-
cą robót budowlanych jest wybrana  
w drodze przetargu firma PRIMBUD  
Sp. z o.o. z Niska.

Dzięki realizacji Projektu w miejsco-
wościach Dereźnia - Zagrody, Dereźnia 

Solska, Dereźnia Majdańska, Groma-
da zostanie wybudowana sieć kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
o łącznej długości 22,3 km. Do sieci 
kanalizacyjnej zostanie podłączonych  
ok 3 tysięcy mieszkańców.

Budowa kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Dereźnia - Za-
grody, Dereźnia Solska, Dereźnia 
Majdańska, Gromada jest inwesty-
cją bardzo ważną dla Gminy zarówno 
pod względem wielkości, jak i znacze-
nia. Wyposażenie tych miejscowości  
w zbiorczy system odprowadzenia 
ścieków wpłynie korzystnie na ich roz-
wój oraz na poprawę warunków życia  
ok 3 tyś. mieszkańców. Miejscowości te 
bowiem przylegając do granic miasta 
Biłgoraj, są faktyczną strefą podmiejską, 
co stwarza dobre warunki dla rozwoju 
osadnictwa, różnych form przedsiębior-
czości, funkcji rekreacyjnych i innych. 
Ponadto w wyniku realizacji przedsię-
wzięcia zwiększy się stopień skanalizo-
wania aglomeracji Biłgoraj do 97%.

Inwestycja ma również bardzo duże 
znaczenie dla ochrony środowiska.

Przez miejscowość Dereźnia - Za-
grody, przepływa rzeka Czarna Łada  
natomiast przez Gromadę  rzeka Biała 
Łada. Bogata sieć rzeczna tego terenu 
w połączeniu z wysokimi kosztami 
opróżniania zbiorników wozami aseni-
zacyjnymi jest przyczyną zrzutów nie-
oczyszczonych ścieków bezpośrednio 
do rzek i cieków wodnych, powodując 
ich skażenie. Budowa zbiorczego syste-
mu odprowadzenia ścieków wyelimi-
nuje to zagrożenie dla środowiska.

Planowany termin zakończenia 
inwestycji przypada na marzec 2015 
roku. 

Po zrealizowaniu tego projektu 
dzięki dofinasowaniu z UE z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko następne miejscowości Gminy 
Biłgoraj po Soli, Kolonii Sól, Dąbro-
wicy zostaną wyposażone w system 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Piotr Lewkowicz
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WYDARZENIA

Celina Skromak

Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej wystąpił w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
6 maja w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej odbyła się promocja publikacji „Tradycyjne 
stroje i zdobienia biłgorajskie” Elżbiety Piskorz - Branekovej. Była to trzecia 
publikacja Muzeum Zamojskiego podsumowująca wyniki wieloletnich badań 
naukowych i będąca jednocześnie katalogiem zbiorów muzealnych z tego okresu.
Jest kontynuacją wcześniejszych opracowań dotyczących stroju zamojskiego 
i hrubieszowsko-tomaszowskiego. Podczas spotkania z autorką,  Elżbieta 
Piskorz - Branekova powiedziała, że według niej „strój biłgorajski jest jednym  
z najpiękniejszych w Polsce, elegancki, wysmakowany”. 
Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz wsparciu Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i Wójta Gminy Biłgoraj. Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół 
Śpiewaczy z Rudy Solskiej doskonale  prezentujący się w stroju biłgorajsko - tarnogrodzkim.

Kapela Ludowa „Krążałka” na Pikniku z Jedyneczką
27 maja w Zagrodzie Sitarskiej w Biłgoraju odbył się Piknik z Jedyneczką, którego 
organizatorem było Przedszkole Nr 1 w Biłgoraju, przy współpracy Muzeum Ziemi 
Biłgorajskiej i Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.
Poszczególne grupy przedszkolne w różnorodnych i przebogatych strojach 
ludowych zaprezentowały się w programie artystycznym przedszkolaki 
na ludowo. Była inscenizacja Żałosnego, czyli sceny z pożegnania sitarzy 
biłgorajskich, przepleciona  obrzędami Nocy Świętojańskiej oraz tańce ludowe. 
Występy przedszkolaków urozmaicił występ zespołu śpiewaczego „Belferki”,  
a spotkanie koncertem rozpoczęła i całość muzycznie oprawiła Kapela Ludowa 
„Krążałka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

Eliminacje 48. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
20 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy odbyły się eliminacje powiatowe 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który odbywa się w Kazimierzu n. Wisłą. 
W Przeglądzie biorą udział  kapele ludowe, zespoły śpiewacze bez towarzyszenia 
instrumentalnego, instrumentaliści, śpiewacy oraz pretendenci do Konkursu Duży 
- Mały, który polega na prezentowaniu przez dzieci tradycji instrumentalnych  
i śpiewaczych przejętych od mistrzów. Według regulaminu uczestnicy konkursu 
prezentują po trzy tradycyjne, związane z regionem utwory. Gminę Biłgoraj 
podczas eliminacji reprezentowały dwa zespoły śpiewacze: zespół śpiewaczo 
- obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej, solistka 
Krystyna Wójcik i Krystyna Blacha z Kingą Broda i Martynką Broda. Jury po 

wysłuchaniu wszystkich prezentacji do etapu wojewódzkiego, który miał miejsce 1 czerwca w Muzeum Wsi Lubelskiej  
w Lublinie zakwalifikowała Krystynę Wójcik w kategorii solistka, Krystynę Blacha z Kingą i Martynką Broda w konkursie Duży - 
Mały i zespół Dorbozianki. 
W Wojewódzkich Eliminacjach 48. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych wzięło udział 38 najlepszych wykonawców 
reprezentujących poszczególne powiaty  województwa lubelskiego. Krystyna Wójcik została nominowana na finał ogólnopolski, 
gdzie na 48. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, w kategorii solistów wyśpiewała wyróżnienie . Gratulujemy!!!
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Nadchodzące wydarzenia
(lipiec – wrzesień 2014r.)

• 12-13 lipca 2014r. – Turniej Piłki Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Wójta w Gromadzie.
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, OSP w Gromadzie, Uczniowski Klub Sportowy, Mieszkańcy Gromady i Majdanu 
                     Gromadzkiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

• 20 lipca 2014r. – Bukowskie Jagodzianki w Bukowej.
Organizator: OSP w Bukowej, zespół „Jarzębina” z Bukowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. 

• 20 lipca 2014r. – Dzień Nadrzecza w Nadrzeczu. 
Organizator: Stowarzyszenie „Moje Nadrzecze” z Nadrzecza.

• 27 lipca 2014r. – Lato na Żurawinowym Szlaku w Ciosmach. 
Organizator : Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach, Mieszkańcy Ciosmów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. 

• 27 lipca 2014r. – Festiwal Piosenki Miłosnej w Dereźni.
Organizator: Zespół „Zorza” z Dereźni, Ludowy Klub Sportowy „Orion” Dereźnia, Gminny Ośrodek Kultury
                     w Biłgoraju.

• 17 sierpnia 2014r. – Turniej Koszykówki w Dąbrowicy.
Organizator: LZS w Dąbrowicy.

• 31 sierpnia 2014r. – Dożynki Gminno – Parafialne w Gromadzie.
Organizator: Wójt Gminy Biłgoraj, Mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego oraz
                     Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.


