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BĘDZIE LOKALNE PARTNERSTWO. 

    14 czerwca w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mirczu ponownie spotkali się 

wszyscy ci, dla których ważny jest rozwój 

społeczności Gminy Mircze. Ponad 20 osób, 

dyskutowało na temat utworzenia lokalnego 

partnerstwa, które ma wspierać działania 

prospołeczne. Wśród obecnych byli 

przedstawiciele samorządu, oświaty, kultury, 

pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych, służb mundurowych, 

samorządu uczniowskiego, seniorów, 

kościoła, biznesu oraz lokalni liderzy. 

                Przybyłych przywitała Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu – 

Marianna Sobczuk, zaś dalszą część 

spotkania poprowadził bibliotekarz z GBP 

Mircze – Damian Otkała. Na początek 

Kierownik biura Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze 

Jutro” – Marek Janczuk, zaprezentował 

możliwości współpracy LGD z tworzoną 

koalicją. Uzgodniono, iż na kolejnym 

spotkaniu zostanie przedstawiona oferta 

takiej współpracy. 

                Wszyscy obecni zadeklarowali chęć 

podejmowania wspólnych działań oraz 

poparli kształt koalicji jako obszaru wymiany 

umiejętności, zasobów, wiedzy 

i doświadczeń.  Wszystko to w połączeniu 

z analizowaniem i diagnozowaniem potrzeb 

 

lokalnego środowiska, pozwoli na szybką 

i trafną reakcję na jego wszelkie 

nowopowstające problemy. 

                Podtrzymano główne priorytety 

działań koalicji określone na wcześniejszym 

spotkaniu, czyli: aktywizacja i podniesienie 

jakości życia kulturalnego mieszkańców 

gminy; wspieranie rozwoju i edukacji dzieci 

i młodzieży; budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i obywatelskiego; 

kultywowanie lokalnych tradycji oraz 

promowanie walorów turystycznych 

i historycznych gminy; promocja 

czytelnictwa oraz działania wspierające 

rozwój gminnej sieci bibliotek. 

                 Każdy z obecnych otrzymał ankietę 

oraz materiały opisujące funkcjonowanie 

koalicji, priorytety, korzyści płynące 

z czynnego uczestnictwa w działaniach 

koalicji i zasady dobrego partnerstwa. 

UWAGA!!! 

Przypominamy o aktualnych 

godzinach pracy Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

w Mirczu 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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Materiały zgromadzone dzięki ankietom 

zostały przedstawione na kolejnym 

spotkaniu, które odbyło się 5 lipca.  

            W trakcie debaty uczestnicy 

zdecydowali o podjęciu pierwszego 

wspólnego działania w ramach koalicji. 

Będzie to rodzinna impreza integracyjna, 

która zachęci mieszkańców do 

częstszego kontaktu z kulturą i książką. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane 

19 sierpnia 2012 roku w Wiszniowie, 

przy miejscowej Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika od godziny 14:00 do 

20:00.  

             Koalicjanci przedstawili 

propozycje swoich działań jakie mogą 

zrealizować w ramach imprezy. 

Wstępnie ustalono, iż w programie 

znajdą się: stoisko Lokalnej Grupy 

Działania z Hrubieszowa, występ 

teatrzyku dziecięcego ze Szkoły 

Podstawowej w Wiszniowie, warsztaty  

z szydełkowania, wystawa malarska, 

pokazy służb mundurowych, stoiska 

kulinarne, warsztaty plastyczne, głośne 

czytanie, gry, zabawy, konkursy oraz 

stoiska twórców ludowych połączone  

z warsztatami. Ponadto impreza będzie 

okazją do uroczystego podpisania 

deklaracji powołującej Gminną Koalicję 

na rzecz Rozwoju Społeczności Gminy 

Mircze. Szczegóły zostaną ustalone na 

kolejnym spotkaniu partnerstwa 26 lipca 

o godz. 13:00. Dodatkowym elementem 

rozmów była prezentacja analizy ankiet 

wypełnionych przez koalicjantów, które 

pozwoliły jasno określić zasoby jakimi 

dysponuje nasze lokalne partnerstwo 

oraz wytypować zbiór proponowanych 

działań, a także problemów i potrzeb 

lokalnego środowiska. Ostatnie 

spotkanie zostało poświęcone włonieniu 

pierwszego działania dla Gminnej 

Koalicji, ale już następne pozwolą na 

skonstruowanie długofalowego planu 

działań. 

 

 

 

 

 

Fot. Spotkanie Gminnej Koalicji na rzecz 

Rozwoju Społeczności Gminy Mircze –  

5 lipca 2012 r. 

 

POLECAMY 

 

 

W Zachodnich Krainach  

o ośmiu tysiącach lat 

zapisanej historii widmo 

wojen i katastrofy 

nieustannie wisi nad 

ludźmi. Zbliża się zima, 

lodowate wichry wieją  

z północy, gdzie schroniły 

się wyparte przez ludzi 

pradawne rasy i starzy 

bogowie. 

Zbuntowani władcy na 

szczęście pokonali 

szalonego Smoczego 

Króla, Aerysa Targaryena, 

zasiadającego na Żelaznym 

Tronie Zachodnich Krain, 

lecz obalony władca 

pozostawił po sobie 

potomstwo, równie 

szalone jak on sam... 

Tron objął Robert - 

najznamienitszy  

z buntowników. Minęły już 

lata pokoju i oto 

możnowładcy zaczynają 

grę o tron. 
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POLECAMY 

 

Bohater Kaliguli 

wciągnięty w spisek 

groźniejszy od 

pałacowych intryg 

i krwawej wojny. 

Szkarłat ich tunik zalewa 

kraj jak krew. Ich siła 

rzuca na kolana 

najdumniejszych wodzów. 

Ani modły druidów, ani 

krwawe ofiary składane 

celtyckim bóstwom nie 

ocalą Brytanii. Nikt jeszcze 

nie oparł się potędze 

Rzymu... 

Legiony maszerują na 

Brytanię. Wraz z nim 

wyrusza Rufus - młody 

niewolnik, który od czasu 

śmierci szalonego Kaliguli 

służy nowemu cezarowi. 

Nie wie, że Klaudiusz 

przeznaczył mu specjalną 

rolę w niebezpiecznej 

wyprawie... 

SPOTKANIE WIELKANOCNE KLUBU SENIORA 

        12 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu członkowie Klubu 

Seniora wzięli udział w świątecznym spotkaniu wielkanocnym. Była to pierwsza 

zrealizowana inicjatywa klubu. 

         W spotkaniu udział wzięło 13 osób, w tym Dyrektor GOK Mircze - Marianna 

Sobczuk, która na wstępie skierowała kilka słów podziękowań i życzeń dla seniorów. 

Następnie po złożeniu życzeń i dzieleniu się wielkanocnym jajkiem przyszedł czas na 

wspólne świętowanie. Wszyscy stworzyli przemiłą atmosferę, która sprzyjała 

żartom, tańcom i wspomnieniom a także rozmowom nad kolejnymi działaniami 

klubu. Serdecznie dziękujemy  seniorom za wspaniałą zabawę integracyjną. 

Przypominamy, iż Klub Seniora ciągle czeka na kolejnych członków. 

Zainteresowanych zapraszamy w każdą środę o godz. 15:00. 

 

IV KONKURS RECYTATORSKI POEZJI LUDOWEJ 

        23 kwietnia odbył się już IV z kolei Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej. W sali 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu zaprezentowało się 25 recytatorów ze szkół 

podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Mircze. Wszystkich przybyłych 

powitała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu - Marianna Sobczuk. 

Tradycyjnie wśród jurorów znalazła się Pani Barbara Kryszczuk, malarka i poetka 

ludowa - inicjatorka konkursu. Oceny recytatorów podjęła się także Elżbieta 

Szopińska - Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu oraz 

Halina Góra p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dołhobyczowie. 

        Komisja konkursowa po wysłuchaniu i wnikliwej ocenie zaprezentowanych 

recytacji, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom: 

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych - klasy I-III): 

1. Kinga Kornas, 

2. Klaudia Dziug, 

3. Martyna Powęska, 
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POLECAMY 

 

Robert Ziółkowski w swym 

olśniewającym pisarskim 

debiucie godnym 

wprawnego pióra 

doświadczonego pisarza 

powieści sensacyjnych 

prowadzi nas po 

zakamarkach ludzkich dusz 

i kuluarach policyjnej 

pracy. Polskim 

kryminałom bardzo często 

zarzuca się 

powierzchowność  

w kreowaniu realiów 

pracy policyjnej. Łowcy 

głów temu zaprzeczają  

i po raz kolejny 

potwierdzają znaną 

prawdę, że najbardziej 

nieprawdopodobne 

historie dzieją się  

w prawdziwym życiu, tuż 

obok nas 

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI): 

1. Szymon Jędra, 

2. Weronika Kowalczuk, 

3. Anna Paczkowska, 

III grupa wiekowa (uczniowie gimnazjów): 

1. Konrad Kusztykiewicz, 

2. Agnieszka Szpyrka, 

3. Paulina Mielniczuk. 

Wyróżniono: 

Aleksandrę Szpak i Karolinę Laszuk w I grupie wiekowej, Emilię Tomaszewską  

w II grupie wiekowej oraz Magdalenę Dorocińską i Karola Szamotułę w III grupie 

wiekowej. 

        Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy od Dyrektora GOK 

Mircze, zaś pozostali pamiątkowe podziękowania. 

        Konkurs zakończył wspólny słodki poczęstunek. 

        Wszystkim zwycięzcom gratulujemy zaś pozostałym recytatorom, 

nauczycielom oraz szanownej komisji dziękujemy za udział w naszym konkursie. 
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POLECAMY 

 

Świat się zmienił. Zmarli 

powstali, by nawiedzać 

żywych. Tylko potężny 

Kościół Prawdy może 

ochronić ludzi przed 

duchami… 

Chess Putnam, czarownica 

na usługach Kościoła, ma 

prawdziwy talent do 

odsyłania duchów  

z powrotem do zaświatów. 

Ale ma i kłopotliwy sekret: 

ogromny dług za 

narkotyki. Żeby go 

odpracować, Chess musi 

oczyścić z duchów 

nawiedzone lotnisko.  

I pakuje się w piekielne 

kłopoty, przy których jej 

dotychczasowe problemy 

rozwiewają się jak zjawa 

potraktowana 

ektoplazmarkerem… 

ODJAZDOWE MIRCZE 

        10 maja 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu wspólnie z uczniami 

Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu świętowała Tydzień 

Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza w nietypowy sposób, bo na rowerze. 

        Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji „Odjazdowego Bibliotekarza” , za 

którą odpowiedzialna jest Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych 

w Łodzi. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w Łodzi w 2010 roku przy współpracy 

z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen. Inicjatywa miała na celu propagowanie 

roweru jako środka lokomocji oraz sposobu na aktywny wypoczynek, a także 

promocję biblioteki i walkę ze stereotypowym postrzeganiem zawodu 

bibliotekarza. 

        Rajd rozpoczął się o godzinie 12:00 pod budynkiem Urzędu Gminy w Mirczu, 

gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali naklejki na rowery i ubrania z logo akcji, a także 

ulotki informacyjne o bibliotece, które rozdawali w trakcie rajdu. Po zakończeniu 

spraw organizacyjnych ponad 20 rowerów ruszyło do akcji. Pomarańczowo-żółta 

grupa przejechała ul. Kryłowską w stronę biblioteki, gdzie wjechawszy na ścieżkę 

rowerową, pojawiła się także na ul. Ogrodowej, Kościelnej i Hrubieszowskiej. 

        Po powrocie pod bibliotekę, wszyscy wzięli udział we wspólnym grillu. Chętni 

mogli wziąć udział w małej grze terenowej poświęconej  Januszowi Korczakowi. 

Pięcioro najlepszych uczestników konkursu otrzymało nagrody książkowe 

ufundowane przez wydawnictwa Nisza i Kojro.  Parking przy bibliotece zamienił się 

kolorowymi malunkami. Na zakończenie wystąpił zespół „Smile” z Gminnego 

Ośrodka Kultury w Mirczu. Całej imprezie towarzyszyła akcja bookcrossingu oraz 

wystawa z okazji Roku Janusza Korczaka. 

        Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom naszego rajdu 

oraz Dyrektorowi i nauczycielom Gimnazjum w Mirczu za aktywne włączenie się 

w rowerową inicjatywę Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu. 
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 SENTYMENTALNA PODRÓŻ KLUBU SENIORA. 

        Podróż sentymentalna do Lwowa, to kolejna inicjatywa Klubu Seniora 

działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirczu. W wycieczce udział 

wzięły 24 osoby w różnym wieku, ponieważ oferta była skierowana do wszystkich 

zainteresowanych.  W trakcie dwóch dni, bo wycieczka odbyła się 11 i 12 maja, 

wszyscy mieli okazję zwiedzić Żółkiew, Krechów i Lwów. Oprócz zwiedzania 

muzeów, kościołów różnych wyznań oraz zabytkowej zabudowy miejskiej, 

wycieczka odwiedziła Operę Lwowską, gdzie wzięła udział w spektaklu baletowym 

„Esmeralda” oraz Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.  Wycieczkę 

zorganizowało biuro podróży „Laguna Tour” z Hrubieszowa. 

 

 

 

 

Fot. Kapliczka na wodzie w Krechowie, spektakl baletowy „Esmeralda” w operze 

Lwowskiej, Cmentarz Orląt Lwowskich. Więcej na www.gokmircze.pl  

POLECAMY 

 

Urodzona na Martynice 

Józefina miała w sobie 

nieodparty egzotyczny 

urok. Gorąca karaibska 

krew zapewniała jej 

powodzenie u wielu 

potężnych 

i wpływowych 

mężczyzn, 

a patrycjuszowskie 

maniery otwarły przed 

nią niejedne drzwi. Jej 

życie obfitowało 

w niebezpieczne 

rozgrywki, niespełnione 

ambicje, ale też 

i uśmiechy losu. Młodo 

wydana za mąż za 

aroganckiego 

francuskiego arystokratę 

niebawem owdowiała, 

sama nieomal tracąc 

życie na gilotynie. 

Jednak uroda, 

zmysłowość i wrodzony 

spryt Józefiny sprawiły, 

iż jej urokowi ulegali 

najświetniejsi politycy 

porewolucyjnej Francji. 
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POLECAMY 

 

Piękna i młoda doktor 
historii Diana Bishop 
studiuje alchemiczne 
księgi w oksfordzkiej 
Bibliotece Bodlejańskiej. 
Jeden manuskrypt 
promieniuje dziwnym 
lśnieniem. Brakuje mu 
kilku stron. A spod 
pisma wyłania się 
niemożliwy do 
odczytania inny tekst. 
 
Diana wie, że by go 
odczytać, musiałaby 
użyć swoich magicznych 
mocy. Pochodzi bowiem 
z potężnej rodziny  
o wielowiekowych 
czarnoksięskich 
tradycjach. Z rodziny 
pierwszej czarownicy 
straconej w Salem. 
Diana boi się swojej 
magii. Broni się przed 
nią. 
 
Tak rozpoczyna się 
przebogata opowieść  
o zakazanej potężnej 
miłości, wśród walki  
o tajemnicę, która być 
może zmieni świat… 
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CYPRIANY ROZDANE 

        Miesiąc maj jest czasem wzmożonego nacisku na promocję biblioteki z jej 

różnorodnymi kierunkami działania. Dlatego 18 maja Gminna Biblioteka 

Publiczna w Mirczu zaprosiła lokalną społeczność na III Wieczór Rodzinny 

w Bibliotece połączony w tym roku z V Galą „Cyprianów”. 

 

        Spotkanie w bibliotece zaszczycili swoją osobą: 

Zastępca Wójta Gminy Mircze – Sławomir Marciniuk, 

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy – Ryszard Zwolak, 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu – Anna Piluś, 

Wice-Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu – Elżbieta 

Szopińska. 

 

        Po powitaniu wszystkich przybyłych przez Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mirczu – Mariannę Sobczuk, przystąpiono do uhonorowania laureatów 

pamiątkowymi statuetkami. Nagrody przyznano w czterech kategoriach, a także 

przyznano tytuły „Przyjaciela Biblioteki” wszystkim sponsorom GBP w Mirczu. 

 

        Podczas V Gali „Cyprianów” Mircze 2012, statuetki otrzymali: 

 

w kategorii „Najaktywniejszy czytelnik” za rok 2011: 

Leokadia Skwarek, 

Lucyna Powęzka, 

Barbara Drózd, 

Helena Przybysz, 

Marianna Dziewura, 

Jan Zeń, 

Bogusława Rosołowska, 

Dyrda Marianna, 

Zdzisława Miedziocha, 

Józefa Furmanek. 

Należy tu nadmienić, iż pani Leokadia Skwarek przeczytała najwięcej książek 

w 2011 roku, bo ponad 400; 

w kategorii „Zasłużony Czytelnik” (osoby nierozstające się z naszą biblioteką 

i książką od przynajmniej 15 lat): 

Anna Dworniczak, 

Janusz Furmanek, 

Jolanta Dąbrowska, 

Elżbieta Marciniak, 

Bożena Smyk; 

w kategorii „Rodzic – Przyjaciel Książek” (rodzice odwiedzający bibliotekę 

wspólnie z dziećmi i wypożyczający im książki): 

Katarzyna Łoś, 

Sylwia Maj, 

Honorata Puc, 

Dorota Jakimczuk, 

Edyta Bończyk; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w kategorii „Złoty Cyprian” (czytelnicy najaktywniejsi 3 rok z rzędu): Marian 

Wygachiewicz, Józef Wydrych, Tadeusz Bicz, Beata Bartosiewicz. 

        Zaszczytny tytuł „Przyjaciela Biblioteki” otrzymali: Zdzisława i Piotr Cycowie 

– Przedsiębiorstwo „DREAMS” z Komarowa, Nadleśnictwo w Mirczu, Bank 

Spółdzielczy w Dołhobyczowie, Tomasz Tront – Niepubliczny Zakład Opiekuńczo 

Leczniczy „Droga Życia” w Smoligowie, Józef Wąsiel – MAX-PLON z Mircza, Jan 

Kuś – HUDRO-MET P.H.U. z Mircza, Adam Kustra – Zakład Remontowo – 

Budowlany z Zamościa, Paweł Talarowski – Sklep z artykułami 

elektrotechnicznymi z Mircza, Witold Poziomkowski – Usługi geodezyjne 

z Dziekanowa, Dariusz Małyszek i Mirosław Działa s.c. z Mircza. 

        Tegoroczną galę „Cyprianów” oprawił muzycznie zespół „SMILE” z Mircza 

pod kierunkiem Agnieszki Marczak. 

        Po wspólnym toaście Dyrektor GOK Mircze zaprezentowała wszystkim 

wystawę malarstwa amatorskiego Stanisława Olszewskiego z Mircza oraz 

wystawę o Januszu Korczaku. 

        Najmłodsi uczestnicy Wieczoru w Bibliotece wzięli udział w zabawach na 

świeżym powietrzu. 

        Następnie odbyła się projekcja filmu o Józefie Piłsudskim, po której przyszedł 

czas na muzyczny finał spotkania w bibliotece – plenerowy koncert zespołu 

KOKTAJL z Mircza przed budynkiem GBP. 

        Jeszcze raz gratulujemy laureatom tegorocznej gali. Dziękujemy wszystkim 

za przybycie, naszym młodym artystom za występy i zapraszamy na kolejne 

spotkania w bibliotece. 
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Co zaginęło, zostanie 

odnalezione… 

Waszyngton. Harvardzki 

specjalista od symboliki, 

Robert Langdon na 

prośbę swego 

przyjaciela i mentora, 

Petera Solomona, ma 

wygłosić wykład na 

Kapitolu. Kiedy dociera 

na miejsce, okazuje się, 

że na wieczór nie 

zaplanowano żadnego 

odczytu, a po chwili na 

środku rotundy odkryte 

zostaje makabryczne 

znalezisko, niepokojąco 

naznaczone pięcioma 

tajemniczymi 

symbolami. Jego 

przesłanie jest dla 

Langdona oczywiste – to 

zaproszenie do dawno 

zaginionego świata 

skrywającego 

ezoteryczną mądrość. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA DOROSŁYCH 

        26 maja kolejna grupa zakończyła kurs komputerowy w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mirczu. Swoją przygodę z komputerem rozpoczęło na dobre 9 osób, 

które zdobyły wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: podstawowej obsługi 

komputera i poruszania się w środowisku Windows, posługiwania się programem 

WORD, a także korzystania z zasobów sieci Internet. Każdy z uczestników  wyszedł 

z naszej biblioteki z założonym profilem na portalu Facebook oraz własną skrzynką 

e-mail'ową i profilem Skype. Ponadto wszyscy poznali sposoby na spędzanie 

wolnego czasu z wykorzystaniem Internetu oraz wyszukiwania potrzebnych 

informacji. Na sobotnim ostatnim spotkaniu kończącym kurs każdy z kursantów 

otrzymał pamiątkowy dyplom od Dyrektora GOK. Natomiast uczestnicy 

zorganizowali sobie małe grillowanie i wspólnie świętowali ukończenie kursu.

 

POLECAMY 

 

„Za plecami anioła” to 

współczesna powieść 

o poszukiwaniu swojego 

miejsca na ziemi 

i przezwyciężaniu 

losowych przeciwności.  

Marta niespodziewanie 

dla samej siebie 

zamieszkuje 

w niemieckim Tauburgu, 

sennym miasteczku, 

w którym czas zdaje się 

płynąć innym rytmem. 

Górujący nad miastem 

zamek, rodowa siedziba 

rodziny von Tauburgów, 

organizuje życie 

mieszkańcom, którzy, 

początkowo nieufni, 

stają się z czasem 

przyjaciółmi Marty. Ona 

sama, poznając 

członków 

arystokratycznego rodu, 

nieświadomie odkrywa 

mroczną, rodzinną 

tajemnicę. Nowo 

poznani ludzie kryją 

w sobie sekret, którego 

nie potrafi pojąć. 

I Młodzieżowy Festiwal Piosenki Religijnej w Mirczu 

drugie zajął zespół „Big Głos” z parafii 

w Tyszowcach, a trzecie „Cantate Deo” 

z parafii w Trzeszczanach. Występy 

oceniało jury w  składzie: dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu 

Marianna Sobczuk, polonistka 

z mireckiego gimnazjum Ewa Kot, 

wikariusz miejscowej parafii ksiądz 

Krzysztof Górniak i pasjonat muzyki 

Krzysztof Serafin. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali statuetki, słodkie upominki 

i dyplomy, a najlepsi także nagrody 

specjalne.  Oprócz wykonawców, którzy 

rywalizowali w konkursie, podczas obrad 

jury, wystąpiła grupa ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Modryniu oraz gospodarze imprezy, 

czyli zespół „Te Deum”. 

 

 

        Zespoły z Tomaszowa Lubelskiego, 

Tyszowiec i Trzeszczan zostały laureatami 

pierwszego Młodzieżowego Festiwalu 

Piosenki Religijnej, który w niedzielę 

10 czerwca odbył się w Mirczu. Jurorzy 

stwierdzili, że poziom artystyczny festiwalu 

był dość wysoki, ale w kolejnych edycjach 

zespoły powinny być oceniane w dwóch 

oddzielnych kategoriach, grup dziecięcych 

i młodzieżowych. Jedna z  organizatorek 

imprezy Agnieszka Marczak nie ma 

wątpliwości, że takie występy warto 

organizować, ponieważ już pierwszy 

festiwal cieszył się dużą popularnością 

zarówno wśród widzów jak i wykonawców.  

W niedzielne popołudnie na plenerowej 

scenie parafii Zmartwychwstania 

Pańskiego w Mirczu wystąpiło ponad 100 

artystów. W prezentacjach, odbywających 

się pod hasłem „Z tobą przez życie”, wzięło 

udział jedenaście grup wokalnych, 

wokalno-instrumentalnych, scholi i chórów 

z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, w tym 

m.in. z: Hrubieszowa, Dubienki, Hulcza, 

Dołhobyczowa, Zamościa i Mircza. 

Nagrodę za pierwsze miejsce otrzymał 

zespół z parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, 
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ZAPISY NA WYCIECZKĘ KRAKÓW-ZAKOPANE 

        Klub Seniora wspólnie z Gminna Biblioteką Publiczną w Mirczu prowadzi 

zapisy na 3-dniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego, która odbędzie się 

w dniach 10-12 września 2012 roku. Pierwszy dzień zostanie poświęcony na 

zwiedzanie Krakowa (Wzgórze Wawelskie, Katedra Wawelska, Dzwon Zygmunta, 

krypty, dziedziniec zamkowy, spacer po mieście - okno papieskie, Sukiennice, 

Rynek Główny, Bazylika Mariacka, ul. Floriańska, Barbakan). Drugiego dnia 

uczestnicy zwiedzą Zakopane - Krzeptówki, kościół Matki Boskiej Fatimskiej, 

cmentarz na Pęksowym Brzysku, Wielka Krokiew i na zakończenie wjazd kolejką 

linową na Gubałówkę i zjazd z Butorowego Wierchu. Natomiast trzeci dzień 

będzie czasem na swobodne zwiedzanie centrum Zakopanego. Dla chętnych 

zostanie zorganizowany wjazd i zjazd kolejką na Kasprowy Wierch. Cena za udział 

w wycieczce wynosi 360 zł od osoby. W tej kwocie zawiera się: transport, 

wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje i 1 obiad), nocleg, bilety wstępu, 

opiekę pilota i przewodników lokalnych, opłaty parkingowe i ubezpieczenie. 

Cena nie obejmuje wjazdu kolejką linową na Kasprowy Wierch. Zapisy przyjmuje 

pracownik biblioteki Damian Otkała pod numerem telefonu 84 65 190 72 lub 

osobiście w bibliotece. Liczba miejsc: 25. Zapisy prowadzimy do końca czerwca 

lub do wyczerpania wolnych miejsc. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów 

wycieczki na 3 raty płatne co miesiąc, czyli po 120 zł. Wycieczkę organizuje Biuro 

Podróży LagunaTour z Hrubieszowa. Zachęcamy do udziału!!! 

 

 

        16 i 17 czerwca Klub Seniora działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Mirczu wziął udział w wycieczce krajoznawczej po Roztoczu. Pierwszy dzień był 

dla wycieczkowiczów najbardziej intensywny. Na trasie wyprawy znalazły się: 

Zwierzyniec (kościół na wodzie, Pomnik Szarańczy), Górecko Kościelne 

(zabytkowy kościół, kapliczka na wodzie i rezerwat przyrody), Józefów 

(kamieniołomy z basztą widokową), Hamernia (rezerwat przyrody "Czartowe 

Pole") i Susiec (szumy).  

        Po całym dniu wędrówek po roztoczańskich rezerwatach i podziwianiu 

osobliwych miejsc, przyszedł czas na odpoczynek. W tym celu wycieczka udała 

się do Krasnobrodu, gdzie w pobliżu zalewu zakwaterowała się w gospodarstwie 

agroturystycznym pani Anny Dziury. Wieczorem wszyscy znaleźli jeszcze siły na 

wspólny poczęstunek i śpiew przy ognisku. Drugi dzień został poświęcony 

wyłącznie na zwiedzanie Krasnobrodu, które wszyscy rozpoczęli od udziału we 

mszy świętej w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ponadto 

Klub Seniora odwiedził park dinozaurów, górę św. Rocha, golgotę przy klasztorze, 

kapliczkę na wodzie, basztę widokową i kamieniołomy. W programie znalazł się 

także czas na relaks nad zalewem. Po zrealizowaniu całego programu wszyscy ze 

śpiewem na ustach wrócili do Mircza.  

        W wycieczce udział wzięły 24 osoby. Wyprawa na Roztocze była kolejną 

inicjatywą zrealizowaną przez seniorów z Mircza.  

KLUB SENIORA NA ROZTOCZU 

POLECAMY 

 

Akcja powieści rozpoczyna 

się w weekend 

poprzedzający Święto 

Pracy, które w USA wypada 

w pierwszy poniedziałek 

września. Właśnie wtedy, 

lokalnym centrum 

handlowym, do którego 

13-letni Henry wybrał się 

wraz z matką, 

zakrwawiony mężczyzna 

o imieniu Frank zaczepia 

chłopca, prosząc o pomoc. 

Matka Henry'ego zabiera 

mężczyznę do domu i zaraz 

potem dowiaduje się, że 

Frank jest zbiegłym 

skazańcem, człowiekiem 

oskarżonym o morderstwa, 

których jakoby nie 

popełnił. Od tej chwili 

między tą trójką zawiązuje 

się szczególna więź. 

Opuszczona przez męża 

i rozczarowana życiem 

Adele znajduje we Franku 

mężczyznę, który nauczy ją 

miłości; jej wrażliwy i nieco 

wyobcowany syn  

człowieka, który na krótko 

zastąpi mu ojca, a przy 

okazji nauczy go, jak rzucać 

piłkę baseballową, jak 

upiec idealne ciasto 

brzoskwiniowe i jak 

okazywać uczucia... 
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Fot. Klub Seniora na wycieczce po Roztoczu. 
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POLECAMY 

 

Wzruszające 

wspomnienia 

Magdaleny Zawadzkiej  

o wspólnym życiu  

z Gustawem 

Holoubkiem. 

Opowieść o pięknej 

historii miłości, 

małżeństwa,  wspólnego 

życia i pracy pary 

aktorów. 

Nieznane fakty, 

wspaniałe anegdoty, 

poruszające opowieści 

opisane w ujmującym, 

bardzo osobistym stylu 

tuż po śmierci Gustawa 

Holoubka. 

Książka ilustrowana 

nigdzie nie 

publikowanymi 

zdjęciami z archiwum 

rodzinnego oraz 

unikatowymi 

materiałami 

archiwalnymi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA MIRCZE POSYPAŁY SIĘ NAGRODY 

        Miesiąc maj był dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki bardzo owocny. Podczas 

II Międzypowiatowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach w dniu 

27 maja, zespół ARABESKA zdobył II nagrodę i w związku z tym otrzymał puchar oraz 

dyplom. Ponadto zespół SZYCHOWIANKI został wyróżniony przez komisję festiwalową 

i otrzymał pamiątkowy dyplom. 

        Kolejną dobrą wiadomością jest zdobyty przez młodszego bibliotekarza GBP Mircze 

Damiana Otkałę tytuł Bibliotekarza Roku powiatu hrubieszowskiego za rok 2011. Nagrodę 

tą przyznała Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie. Tytuł 

został uroczyście przyznany podczas Powiatowego Dnia Bibliotekarza w Strzyżowie. Nasz 

kolega otrzymał w związku z tym pamiątkowy dyplom. 

    Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

W piękny majowy dzień załoga Biblioteki Powiatowej wspólnie z bibliotekarzami bibliotek 

publicznych powiatu oraz  Przyjaciółmi, z którymi współpracują na co dzień: 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji, partnerów współpracujących przy 

różnych zadaniach publicznych i projektach, świętowali swoje święto. W tym roku 

postanowiliśmy poświętować trochę spektakularnie; przede wszystkim impreza była 

objazdowa. Rozpoczynała się od Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina  

w Hrubieszowie. Gości już od ulicy do „wrót” prowadziła wystawa fotograficzna „Piękno 

czytania”. Do wejścia w skromne progi biblioteki zapraszał Patron – Wiktor Zin, zerkając na 

zebranych z plansz wystawy, pt. „Wiktor Zin czyli Piórkiem i węglem i nie tylko…”. Kiedy już 

wszyscy goście dotarli „do miejsca zbiórki” ruszyliśmy w trasę …, a pilotowali nas (!!!) 

radiowóz Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, kierowany osobiście przez samego 

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Arkadiusza Ślusarczyka i motocykliści pod 

przewodnictwem Wiktora Deca. Pierwszy przystanek na naszej bibliotecznej trasie to 

Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach. Zosia Klocek, Dyrektor Biblioteki, mimo, że się 

nas spodziewała, to „zajazd z fasonem” odebrał jej na chwilę głos…, kiedy go wreszcie 

odzyskała, zaprezentowała wspaniale swoją placówkę oraz nakarmiła nas przepysznymi 

pączkami z mąki z uchańskich zbóż i poczęstowała kawą z miejscowej wody źródlanej. Po 

dokładnym spenetrowaniu Biblioteki udaliśmy się w dalszą drogę… następny przystanek to 

Biblioteka Publiczna gminy Werbkowice. Tutaj gości osobiście witał Wójt Gminy – Lech 

Bojko w asyście Sekretarza Gminy i Dyrektora GOK oraz oczywiście nasze koleżanki 

bibliotekarki Basia Lis i Lucynka Siedlecka. W tej bibliotece mogliśmy posmakować świeżych 

truskawek z werbkowickich ogrodów, a także poznać plany Organizatora, co do dalszych 

losów placówki. Dalsza trasa powiodła nas prosto do Strzyżowa, jeszcze po drodze 

obejrzeliśmy szybko postępującą budowę obwodnicy Hrubieszowa i… z fasonem 

zajechaliśmy pod Strzyżewicką Filię. A tam, cały sztab ludzi, Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Paweł Augustynek, Sekretarz Gminy Pani Anna Myk, dyrektorzy szkół, dyrektor GOK-u, 

wędkarze, strażacy, Klub Seniora, czytelnicy, Przyjaciele Biblioteki i… kapela dziarsko 

grająca powitalnego marsza … no i oczywiście „szefowa” Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Horodle i „Pani na włościach” w Strzyżowie – Stanisława Urszula Czujka. Były występy 

dzieci, były dyplomy Starosty Hrubieszowskiego dla wyróżniających się bibliotekarzy 

powiatu za wkład pracy włożony w rozwój bibliotekarstwa powiatu w roku 2011, Renaty 

Mochnaczewskiej z GBP w Horodle, Haliny Kurek dyrektora MBP w Hrubieszowie i Zofii 

Klocek dyrektora GBP w Uchaniach. Po raz pierwszy przyznano honorowy tytuł 

Bibliotekarza Roku powiatu hrubieszowskiego – Bibliotekarzem Roku 2011 z nominacji 

Powiatowej Biblioteki Publicznej został Damian Otkała pracownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mirczu. Uroczystość była też okazją do podziękowania za długoletnią owocną 

pracę byłej dyrektor Biblioteki w Horodle Pani Bolesławie Sadowskiej. 

Powiatowy Dzień Bibliotek i Bibliotekarza 

POLECAMY 

 

Redaktor naczelny 

tygodnika "The Economist" 

i jego felietonista pokazują, 

w jaki sposób i dlaczego 

religia przeżywa rozkwit na 

całym świecie, oraz 

ujawniają, jak duży wpływ 

ma ona na światową 

gospodarkę, politykę i inne 

dziedziny życia. Na całym 

świecie religia rozkwita na 

ulicy oraz w kuluarach 

władzy. Od Rosji przez 

Turcję po Indie narodami, 

które w zeszłym wieku 

zerwały z religią - czy 

nawet usiłowały ją 

wyplenić - obecnie kierują 

otwarcie religijni 

przywódcy. Dawniej 

świeckie konflikty, jak ten 

w Palestynie, przybrały 

zdecydowanie religijną 

formę. Książka Powrót 

Boga rzuca jasne światło 

na ten ogromny ukryty 

świat wiary, począwszy od 

egzorcyzmów w Sao Paulo, 

przez teleewangelizm 

w Kalifornii, po kościół 

domowy w Chinach. 
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        Pan Józef Kuropatwa Starosta Hrubieszowski swojej placówce, w uznaniu jej pracy na 

rzecz bibliotek powiatu, podarował wspaniały prezent, który bardzo ucieszył pracownice 

Biblioteki – lodówkę. DZIĘKUJEMY! 

        Jeszcze wręczenie nagród ufundowanych przez Pana Starostę i Bibliotekę Powiatową 

dla zwycięzców konkursu Internetowego „Znasz-li ten kraj” i wspólna biesiada na 

„wysepce” wszystkich uczestników spotkania… było bardzo przyjacielsko, swojsko  

i przyjemnie. 

        Dziękujemy wszystkim naszym zacnym gościom, którzy uświetnili tę bardzo ważną dla 

bibliotekarzy powiatu uroczystość; Małgosi Pieczykolan, Przewodniczącej Lubelskiego 

Zarządu Okręgu SBP, Dariuszowi Czujkowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 

Kultury fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Lechowi Bojko – 

Wójtowi Gminy Werbkowice, Ryszardowi Królowi – sekretarzowi Gminy Uchanie, Pawłowi 

Augustynkowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Horodło i Radnym Gminy Horodło, Annie 

Myk – Sekretarz Gminy Horodło, Jerzemu Krzyżewskiemu – Prezesowi Zarządu TRH, 

Włodzimierzowi Piątkowskiemu – Prezesowi Zarządu Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko 

Francuskiej im. K. i S. DuChateau, Markowi Rysiowi – Prezesowi Zarządu TFZH; Andrzejowi 

Osuchowi – dyrektorowi GOK w Werbkowicach i Józefowi Krzywińskiemu – dyrektorowi 

GOK w Horodle, naszym wspaniałym Przyjaciołom i Partnerom: Edycie Krystkowiak – KPP  

w Hrubieszowie, Korneli Kocira – SG w Hrubieszowie, Krzysztofowi Hajkiewiczowi – SM  

w Hrubieszowie, Elżbiecie Denys – Dyrektor Gimnazjum w Strzyżowie i Iwonie Dudka – 

Dyrektor Przedszkola w Strzyżowie, Janowi Dańczukowi – Komendantowi OSP Strzyżów, 

Towarzystwu Fotograficznemu Ziemi Hrubieszowskiej, Klubowi Seniora ze Strzyżowa, 

wędkarzom i strażakom ze Strzyżowa, bibliotekarkom Filii Biblioteki Pedagogicznej  

w Hrubieszowie, motocyklistom oraz tym wszystkim których tu nie wymieniliśmy, a którzy  

z nami świętowali i którzy na co dzień pomagają nam wypełniać nasze zadania. 

* tekst pochodzi ze strony PBP Hrubieszów – www.pbphrubieszow.pl DZIĘKUJEMY. 

 

 

        3 czerwca na placu obok stadionu w Mirczu, odbył się festyn "Powitanie Lata", którym 

rozpoczęliśmy sezon imprez plenerowych w naszej gminie. W programie festynu znalazły 

się: występ Konrada Michalaka – artysty z Łodzi, panel zabaw dla dzieci, który zrealizowali 

animatorzy kultury ze Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa, 

pokaz mody z udziałem Olgi Szypulskiej - Miss Foto Models Lubelszczyzny 2011 i laureatek 

konkursów Miss, występ zespołu KOKTAJL z Mircza. Ostatnim elementem była zabawa pod 

chmurką z zespołem LIFFE. Ponadto imprezie towarzyszyło wiele atrakcji dla dzieci, zaś 

o sferę smakową zadbali państwo Zdzisława i Piotr Cycowie – właściciele przedsiębiorstwa 

DREAMS z Komarowa. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne 

imprezy kulturalne w naszej gminie, o których na bieżąco informujemy na naszej stronie  

w dziale "Będzie się działo". 

 

POLECAMY 

 

W 1944 r. amerykańska 

superforteca B-29 

startująca z lotniska  

w Chinach przymusowo 

lądowała na terytorium 

Związku Radzieckiego. 

Załoga przetrzymywana 

była ponad trzy miesiące 

mimo protestów 

amerykańskiego sztabu 

generalnego, a samego 

samolotu nigdy nie 

zwrócono. Skopiowano go  

i w 1948 r. ukazała się jego 

wersja radziecka. (...) 

Autentyczne przygody 

siedmioosobowej załogi, 

która ugrzęzła  

w radzieckiej tiurmie, 

stanowią kanwę powieści. 

POWITANIE LATA w MIRCZU 

http://www.pbphrubieszow.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

Powieść rekomendowana 

przez najpopularniejszy na 

świecie telewizyjny 

program literacki – klub 

książki Oprah Winfrey. 

Prawa do ekranizacji 

kupione przez Scotta 

Rudina, producenta 

kinowych hitów takich jak 

„Lektor” czy „Droga do 

szczęścia”! 

Doskonała epopeja 

współczesnej miłości  

i małżeństwa, w sposób 

komiczny i tragiczny 

oddająca pokusy i udręki, 

jakie niesie  ze sobą 

dzisiejszy świat. 

SPEKTAKL W BIBLIOTECE 

        6 czerwca do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu zaprosiliśmy uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu na mały spektakl teatralny pt.: "Magiczna 

księga Czarodziejki Arielki". Była to baśniowa opowieść o niezwykłym świecie zapisanym na 

kartach książek. Spektakl podkreślał potrzebę nauki czytania przez dzieci oraz szereg 

możliwości wynikających z obcowania z literaturą. Dzieci dowiedziały się, że książki mogą 

nie tylko dostarczać nam potrzebnych informacji, ale mogą także zapewnić rozrywkę czy też 

przenieść czytelnika w odległe i magiczne krainy. W spektaklu uczestniczyło 46 dzieci z klas 

III "a" i "b". 

 

FESTYN "DZIEŃ MIĘTKIEGO" 

        17 czerwca na placu przy byłej szkole w Miętkiem, odbył się festyn "Dzień Miętkiego". 

Przedsięwzięcie było inicjatywą tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, które Gminny 

Ośrodek Kultury w Mirczu wsparł przy organizacji części artystycznej imprezy. W programie 

festynu znalazły się występy zespołów "Szychowianki" z Szychowic, "Arabeska", "Smile" 

oraz "Koktajl" z Mircza, a także kapeli "Moch-Band" i zespołu "Jago Young". Wieczorną 

dyskotekę pod gwiazdami poprowadził Dj SEX. Dla dzieci moc atrakcji przygotowało 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury z Hrubieszowa.  Całości imprezy 

towarzyszyły wystawy Kół Gospodyń Wiejskich. Natomiast KGW Miętkie przygotowało 

ponadto ciasta i grochówkę dla uczestników festynu. Organizację "Dnia Miętkiego" wsparli: 

Wójt Gminy Mircze - Lech Szopiński, Starosta Hrubieszowski - Józef Kuropatwa, Stanisław 

Fabrowski, Krzysztof Sapieja, Marcin Szkołut, Rafał Wójcik, Andrzej Płaza, Maria Kuta, Józef 

Wąsiel, Jan Kuś, Józef Łobocki, Jadwiga Tarcz, Dariusz Małyszek, Mirosław Działa, Maria 

Kostrubiec, Beata Gietka, Irena i Ryszard Furlepowie. Wszystkim, którzy wsparli organizację 

festynu oraz przybyłym serdecznie dziękujemy. Zaś Kole Gospodyń Wiejskich z Miętkiego 

gratulujemy wspaniałej inicjatywy. 
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"FESTYN WAKACYJNY" W MODRYNIU-KOLONII 

        W upalny dzień 1 lipca na placu przy świetlicy wiejskiej w Modryniu-Kolonii odbył się 

"Festyn Wakacyjny". Impreza ta została zainicjowana przez sołtysa - Adama Wójcik 

w ubiegłym roku. Organizację festynu w tym roku wsparli: Wójt Gminy Mircze, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Modryniu-Kolonii, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu i miejscowa 

Ochotnicza Straż Pożarna. Na program artystyczny złożyły się występ zespołu "Nadbużanki" 

z Gołębia i "Seniorzy" z Dołhobyczowa działające przy tamtejszym GOK-u, a także zespołów 

"Koktajl" i "Smile" z Mircza oraz kapeli "Moch-Band". Najmłodsi mogli wziąć w wielu 

zabawach i konkursach przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów 

Kultury w Hrubieszowie. Z kolei dla dorosłych zostały zorganizowane dwa konkursy 

z nagrodami. Wieczorną zabawę poprowadził zespół "Atrax". Panie z miejscowego Koła 

Gospodyń Wiejskich przygotowały grochówkę dla uczestników festynu. Sponsorami 

imprezy byli: Mateusz Margol - Idea Bank w Lublinie, Mariusz Kiryluk i Tomasz Muzyczka - 

Usługi hydrauliczno instalatorskie, Waldemar Lachiewicz - DOMET Hurtownia Artykułów 

Przemysłowych, Jan Kuś - zajazd DWOREK w Mirczu, Arkadiusz Góra - AR-SPEED przewozy 

międzynarodowe, Beata Gietka - piekarnia w Mirczu, Maria Kostrubiec - DELIKATESY 

CENTRUM w Mirczu, Mirosław Działa i Dariusz Małyszek s.c., Krystyna Tatys - Bar "U Gutka" 

w Białopolu oraz Jacek Szumiata. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

 

IV ŚWIĘTO SUMA w PREHORYŁEM 

        Już po raz czwarty pasjonaci wędkarstwa spotkali się na Święcie Suma w Prehoryłem. 

Tegoroczne święto składało się tradycyjnie z dwóch części – zawodów wędkarskich oraz 

części artystycznej. Rywalizacja na rzece Bug rozpoczęła się od godziny 2:00 15 lipca i trwała 

do godziny 15:00, kiedy to dokonano ważenia wszystkich zdobyczy. Największy okaz ważył 

prawie 2 kg. Wśród złowionych ryb niestety nie było suma. Co prawda wędkarzom udało 

się wyłowić kilka sztuk, ale nie miały one odpowiedniej wielkości i zgodnie z prawem 

musiały zostać wypuszczone na wolność. Ogółem wszystkie zdobycze uczestników 

zawodów łącznie ważyły ponad 100 kg. 

        O godzinie 16:00 dokonano uhonorowania zwycięzców zawodów wędkarskich 

i rozpoczęto część artystyczną imprezy. W programie znalazły się występy zespołów: 

„Nadbużanki” z Gołębia, „Arabeska” z Mircza, „Szychowianki” z Szychowic oraz kapeli 

„Horodlacy” z Horodła i „Moch-Band”. Dla najmłodszych uczestników Święta Suma moc 

atrakcji i zabaw przygotowało Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury 

z Hrubieszowa. Przedsiębiorstwo „Dreams” z Komarowa przygotowało dla wszystkich 

uczestników darmową grochówkę. Wieczorną zabawę poprowadził Dj SEX z zespołem „Jago 

Yang”. 

        Wszystkim zaangażowanym w organizację IV Święta Suma w Prehoryłem oraz 

mieszkańcom serdecznie dziękujemy i gratulujemy tak wspaniałej imprezy. 

POLECAMY 

 

Indie rok 1803. Cztery lata 

po bitwie o Seringapatam, 

Richard Sharpe wiedzie 

spokojne życie żołnierza Jej 

Królewskiej Mości. 

Wszystko zmienia się, gdy 

zostaje świadkiem zbrodni 

popełnionej przez renegata 

angielskiego, który 

przechodzi na stronę 

Mahrattów. 

 

Angielskie wojska ruszają 

w pogoń za zdrajcą. Sharpe 

musi zapuścić się w głąb 

terytorium wroga. 

Niestety, nawet we 

własnych szeregach nie 

może czuć się bezpiecznie, 

jego zaprzysięgły wróg 

sierżant Hakeswill stara się 

go zniszczyć. Podczas 

poszukiwań Sharpe 

znajdzie wreszcie kobietę 

swojego życia… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY 

 

Ciepła opowieść  

o kobiecie, której 

przeszłość zgotowała 

najwspanialszą 

niespodziankę – pomogła 

odnaleźć własne miejsce 

na ziemi. To historia,  

o której pomyślisz: 

chciałabym, żeby była 

moja... 

„Sosnowe dziedzictwo” to 

magiczna, pełna pogody 

ducha i życzliwości historia 

o tym, jak los czasami 

pomaga nam być 

szczęśliwymi. 

Sponsorzy IV Święta Suma: 

Wójt Gminy Mircze, Adam Wójcik, RSP „Nadbużanka” w Kryłowie, Stanisław Gietka, Nina 

Smolarz, Przedsiębiorstwo „Dreams” z Komarowa. 

Organizatorzy imprezy: 

Wójt Gminy Mircze, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu oraz Koło 

w Mirczu, Sołtys wsi Prehoryłe, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu. 

 

 

Program Rozwoju Bibliotek – co słychać? 

        Działania związane z udziałem Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu w Programie 

Rozwoju Bibliotek, wchodzą w decydującą fazę. Pracownicy bibliotek zakończyli udział 

w warsztatach z planowania rozwoju swoich placówek, czego efektem jest Plan Rozwoju 

Biblioteki na lata 2012-2015. Po zaprezentowaniu tego ważnego dokumentu na sesji Rady 

Gminy Mircze zostanie on opublikowany na stronie internetowej GOK i GBP oraz będzie 

dostępny w wersji papierowej na miejscu w bibliotece. Plan został poprzedzony analizą 

SWOT, badaniami i analizą potrzeb  oraz problemów lokalnego środowiska, zaś działania 

w nim zawarte obejmują całą gminną sieć bibliotek (GBP Mircze oraz filie w Kryłowie 

i Wiszniowie).  

        Obecnie bibliotekarze przygotowują się do udziału w szkoleniach specjalistycznych, 

dzięki którym zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w konkretnych dziedzinach pracy 

biblioteki. 

        W ramach Programu Rozwoju Bibliotek GBP Mircze aktualnie aplikuje o bezpłatne 

oprogramowanie komputerowe, które niewątpliwie wesprze działalność gminnej sieci 

bibliotek w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim w popularyzowaniu i wspieraniu 

korzystania z zasobów sieci Internet. 

        Kolejnymi bardzo ważnymi elementami będą: możliwość aplikowania o granty na 

realizację projektów w ramach programu „Aktywna biblioteka” – dwa granty po 5.000 zł 

każdy, nawiązanie współpracy z dwiema organizacjami pozarządowymi, które wesprą 

realizację działań zapisanych w Planie Rozwoju Biblioteki. Obecnie trwają prace nad 

wytypowaniem działań do realizacji w ramach wyżej wymienionych konkursów oraz 
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POLECAMY 

 

Bez wątpienia najwyżej 

oceniana, najgłośniejsza, 

najchętniej czytana 

powieść 2007 roku. 

Niekwestionowany 

bestseller # 1 w ponad  

20 krajach świata, 

sprzedany w imponującej 

ilości ponad 10 milionów 

egzemplarzy. Poprzednia 

książka Hosseiniego 

zatytułowana Chłopiec  

z latawcem także zdobyła 

niebywałą popularność,  

a ostatnio została 

zekranizowana przez 

Marca Forstera. Osią 

fabuły rozgrywającej się w 

Afganistanie w ciągu 

ćwierć wieku, są dzieje 

dwóch kobiet, które 

zrządzeniem losu poślubią 

tego samego mężczyznę, 

despotycznego Rasheeda. 

Mariam ma zaledwie  

15 lat, kiedy zostaje 

wysłana do Kabulu, by 

zostać żoną szewca. Druga 

bohaterka, ambitna  

i wykształcona Laila,  

w wyniku wybuchu bomby 

traci całą rodzinę. Po 

traumatycznych 

przejściach dochodzi do 

siebie w domu Rasheeda  

i Mariam. Stopniowo 

między kobietami rodzi się 

trudna przyjaźń. 

przygotowaniem wniosków aplikacyjnych. 

        Mikrogrant „Podaj dalej” to kolejny element z oferty skierowanej do bibliotek 

biorących udział w II rundzie PRB, który pozwoli na zorganizowanie czterech spotkań 

warsztatowo-szkoleniowych dla bibliotek naszego partnerstwa (GBP Mircze, 

GBP Dołhobyczów, GBP Kraśniczyn i GBP Susiec). Dzięki środkom finansowym pozyskanym 

w ramach tego konkursu pracownicy bibliotek wezmą udział w trzech spotkaniach, które 

odbędą się w placówkach partnerskich natomiast czwarte zostanie przeprowadzone 

za pośrednictwem Internetu w formie wideokonferencji. 

        Przed Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu czas wzmożonej pracy, która przełoży się 

na znaczne wzbogacenie jej oferty, co z kolei przybliży ją do osiągnięcia celów zapisanych 

w Planie Rozwoju Biblioteki. 
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POLECAMY 

 

Książka, od której nie 

sposób się oderwać. 

Tajemnica opisana przez 

bestsellerowego autora, 

Ralfa Isaua. 

Pierwszorzędny thriller 

fantastyczny o siłach 

ciemności związanych  

z najpotężniejszym 

utworem muzycznym 

wszech czasów, który 

pozostawał w ukryciu 

przez wiele lat... 

Słynna pianistka Sarah 

d’Albis posiada tajemniczy 

dar, który fascynuje 

naukowców – dar 

synestezji. To zaś oznacza, 

że widzi dźwięki jako 

barwy i kształty. Podczas 

premierowego wykonania 

nowo odkrytego utworu 

Franciszka Liszta  

w Weimarze jej oczom 

ukazuje się straszliwa 

wiadomość... 

EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA 2012 

        Kolejne Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów - Krecziv 2012 

przeszły do historii. Według organizatorów, którzy powołują się na szacunkowe dane 

przedstawicieli straży granicznej, ochrony i służb mundurowych, w tegorocznych 

imprezach, które odbywały się po obydwu stronach polsko-ukraińskiej granicy, wzięło 

udział około 20 tysięcy osób. Największą popularnością cieszył się koncert zespołu 

„Kombii", podczas którego bawiło się co najmniej 12 tysięcy widzów. 

        Po raz pierwszy w historii EDD, specjalna kapituła przyznała statuetkę „Kangura 

Kryłowskiego" za wspieranie zarówno organizacji imprezy, jak również szeroko rozumianej 

budowy mostów, przyjaźni i współpracy między Polakami i Ukraińcami. Wprawdzie jej 

pomysłodawcy zamierzają co roku wręczać cztery takie wyróżnienia, po dwa dla 

przedstawicieli krajów-współorganizatorów imprezy, ale w pierwszym roku została ona 

wręczona tylko jednej osobie. Przyznano ją jednomyślnie inicjatorowi transgranicznych 

spotkań księdzu mitratowi Stefanowi Batruchowi. W składzie kapituły znaleźli się 

przedstawiciele samorządów z polskiej strony granicy, ale w następnych latach grono to ma 

być poszerzone także o partnerów ukraińskich. 

        W tym roku cykl koncertów, zabaw, pokazów i innych atrakcji odbył się wcześniej niż 

zwykle, bo już w 24 czerwca i był wpisany na listę imprez towarzyszących Mistrzostwom 

Europy w Piłce Nożnej. Z tej okazji w ramach dni dobrosąsiedztwa rozegrano mecze 

polskich i ukraińskich samorządowców w Kryłowie oraz ośmiu innych drużyn w Kreczivie. 

Spotkanie samorządowców wygrała 6:1 reprezentacja Ukrainy, ale obydwa zespoły 

otrzymały puchary i dyplomy, ufundowane przez minister sportu Joannę Muchę. 

W turnieju, rozgrywanym po stronie ukraińskiej, jedyna polska reprezentacja, „Andoria" 

Mircze zajęła trzecie miejsce. Piłkarski program EDD uzupełniły pokazy sztuczek i trików 

piłkarskich. 

        Zgodnie z tradycją na czas dni dobrosąsiedztwa saperzy zbudowali na Bugu 

tymczasowy most pontonowy, który wraz z mobilnym przejściem granicznym, otworzyli 

przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Duchowni trzech obrządków: katolickiego, 

prawosławnego i grekokatolickiego, w tym roku po stronie ukraińskiej, odmówili modlitwę 

ekumeniczną. 

        Uczestnicy EDD mogli obejrzeć pokazy jazdy konnej i sztuk walk jeźdźców konnych, 

rzemiosła, obrzędów i życia Gotów, a także motocyklistów i archeologii eksperymentalnej 

w wykonaniu Marka Poznańskiego. Natomiast smakosze mogli posmakować tradycyjnych 

potraw z terenów pogranicza. 

        W części artystycznej, oprócz zespołu „Kombii", zaprezentowały się także: ukraińsko-

polska grupa folkowa „Horpyna", polskie i ukraińskie zespoły folklorystyczne, a także 

Lubelska Federacja Bardów i Kabaret „Świerszczychrząszcz" z Lublina. 

        Organizatorami Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kordon Kryłów - 

Krecziv 2012 byli: wójt gminy Mircze, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, wojewoda 

i marszałek województwa lubelskiego, starosta hrubieszowski, Nadbużański Oddział Straży 

Granicznej w Chełmie i Izba Celna w Białej Podlaskiej, a także Gminny Ośrodek Kultury 

i Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu oraz Towarzystwo Przyjaciół Kryłowa i Okolic. 

        Patronami medialnymi wydarzenia byli: Informacyjna Agencja Samorządowa, Radio 

Lublin, Katolickie Radio Zamość, lubiehrubie, Kronika Tygodnia i Tygodnik Zamojski. 

* Tekst pochodzi z portalu internetowego IAS 24 – www.ias24.eu DZIĘKUJEMY. 
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Czy w życiu niebrzydkiej, 

niegłupiej i niebanalnej 

Karoliny znajdzie się 

jeszcze czas na prawdziwe 

uczucia? Czy zbliżająca się 

czterdziestka to smuga 

cienia, czy początek 

Nowego? Czy najlepsza 

szafa w mieście, dyskoteki, 

imprezy i przygodni 

kochankowie to rzeczy 

zdolne zapełnić pustkę? 

Jak przestać myśleć  

o toksycznej miłości sprzed 

lat, jak nie zasypiać  

w samotnym mieszkaniu, 

jak nie zgorzknieć  

w kołowrocie 

pielęgniarskich dyżurów? 

EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA 2012 

 

 

 

 

* Fot. Urząd Gminy Mircze. 
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Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

 w Mirczu 

 

ul. Kryłowska 45 

22-530 Mircze 

 

Tel./fax 

/84/ 65 190 72 

 

Pracujemy: 

poniedziałek-czwartek 

od 7:30 do 15:30 

piątek 

od 7:30 do 18:00 

sobota 

od 8:00 do 16:00 

 

 

Adres e-mail: 

 biblioteka.mircze@vp.pl 

Witryna sieci Web: 

www.gokmircze.pl 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: 

Damian Otkała 
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KAMPANIA  "Czytaj! Zobacz więcej" 

 Przed Światowym Dniem Książki (23 kwietnia) ruszyła kampania wielce 

przewrotna, która ma zachęcić Polaków do częstszego kontaktu z  literaturą. 

W spocie filmowym kampanii „Czytaj! Zobacz więcej” występują m.in.:  Andrzej 

Seweryn, Tomasz Kammel, Michał Szpak, Joanna Brodzik, Paulina Holtz, Michał 

Żebrowski. Nie mówią o tym, jakie to książki są ważne itd. książki gryzą, są ciężkie 

i można zaciąć się kartką, czytanie uzależnia i jest stratą czasu ("i tak to kiedyś 

zekranizują"). Poza tym wystarczy, że inni czytają... 

 

Kampania to wspólny projekt Bibliocreatio i Biblioteki UW zrealizowany 

przez MyWorks Studio. Ogólnie rzecz biorąc spot jest zabawny i groteskowy, 

a niektóre argumenty w nim przytoczone jak np. „Czytałeś? Nie jedź…”, są 

naprawdę zabawne. 

 Znani aktorzy, pisarze, ludzie kultury i sztuki przytaczają najczęstsze 

usprawiedliwienia nieczytających oraz stereotypy dotyczące książek. Czy taka 

reklama czytelnictwa zaowocuje? Trudno powiedzieć, ale na pewno trzeba często 

mówić i to głośno o książce i bibliotekach w sytuacji kiedy ponad połowa Polaków 

nie czyta. 

 Organizatorzy kampanii wyjaśniają, że celem ich akcji jest zachęcenie do 

czytania, dzielenie się książkami i obdarowywanie nimi bliskich. Ponadto chcą 

pokazać, że czytanie łączy ludzi i daje im wspólne tematy do rozmów. Podkreślają, 

że czytanie jest "furtką do wolności i nieograniczonej wyobraźni." 

 Śledząc wypowiedzi internautów dotyczących spotu, można zauważyć 

wiele opinii dotyczących cen książek. „Problem z czytelnictwem jest taki, że książki 

są bardzo drogie”, „Uwielbiam czytać i wolałbym zamiast kampanii zmniejszyć VAT 

na książki” – fakt, od momentu wprowadzenia podatku VAT na książki ich 

popularność (jeżeli chodzi o zakup) spadła. Należy jednak pamiętać o tym, że 

książka nie obroni się nawet niską ceną i należy nawyk czytania popularyzować, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Spot „Nie czytaj! Książki gryzą!” można obejrzeć na serwisie YouTube, 

poniżej podajemy link. Czy nagranie daje do myślenia? 

http://www.youtube.com/watch?v=KhrCozn5mi0 
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