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 מבנים חדשים באזור בו גרו קודם יהודים 56-57שנים 

1956-1957 new building in a former Jewish neighborhood. 

 בחזרה לדף הקודם
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 .פנוראמה בילגוראיית פסטורלית משנות השישים

Pastoral Bilgoraj Panorama in the sixties. 

 פנוראמה בילגוראיית פסטורלית משנות השישים

Pastoral Bilgoraj Panorama in the sixties  



אלמלא ידעתי מתי צולמה התמונה הייתי חושב שזה רחוב   .סוף שנות השישים, רחוב מוניושקו

,  תעלת הניקוז, אותם בתים טיפוסיים, בבילגוראיי של לפני המלחמה[ שמו הקודם של הרחוב]ייצקה 'רדז

 .גדרות העץ וגשרוני המעבר מהרחוב לחצרות הבתים, הדרך הלא סלולה

 סוף שנות השישים, רחוב מוניושקו

Monuszko Street end sixties  



 .בית ספר יסודי בשנות החמישים או השישים שמוליק עצמון  מעיד שכילד למד בבית ספר זה

Elementary school in the fifties-sixties, Actor Shmuel Atzmon suggests that as a 

little boy he was studding in that school. 
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 Elementary school in the fifties-sixtiesשמוליק עצמון  מעיד שכילד למד בבית ספר זה 



 Governmental Kindergartenגן ילדים ממשלתי    

BIlgoraj _62.JPG 

 Governmental Kindergartenגן ילדים ממשלתי 



 בניין בית התרבות בבניה אחרי המלחמה

Culture house construction after the war   

14.JPG 

 בית התרבות בשנות החמישים

Culture house during the fifties 

תרבות בהשראת  

 הלניניזם

Culture inspired by 

Lenin 

PDKlenin.jpg 

 Culture house during the fiftiesבית התרבות בשנות החמישים    



10.JPG 

בית התרבות בשנות החמישים 

 והשישים

Culture house during the fifties 

אין  , חורף. בסמוך לגמר בנייתו

 .כביש ואין עצים וגינון

מספר שנים , יש כביש ויש גינון, קיץ

 .מאוחר יותר

 Culture house during the fiftiesבית התרבות בשנות החמישים    



 בית המשפט החדש

New court of law   
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 מכבי האש לאחר המלחמה

fire brigade building after the war   
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 Institutionsמוסדות  
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 .  בנינים חדשים על חורבות הרובע היהודי -שנות החמישים 

 The fifties, new buildings in a former Jewish neighborhood 

 בנינים חדשים על חורבות הרובע היהודי -שנות החמישים 



 The fifties, new buildings in a former Jewish neighborhoodבנינים חדשים על חורבות הרובע היהודי                     -שנות החמישים 
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 .  בנינים חדשים על חורבות הרובע היהודי -שנות החמישים 

 The fifties, new buildings in a former Jewish neighborhood 

 בניין משרדי המחוז



  The new municipality, built on the same place that the old one stood 1966כיכר השוק , מבנה העירייה החדש עומד באותו מקום שהיה הקודם 1966שנת  

 .כיכר השוק, מבנה העירייה החדש עומד באותו מקום שהיה הקודם 1966שנת  

1966 The new municipality, built on the same place that the old 

one stood in what used to be the Marketplace. 



 The New municipality from a different angleהעירייה החדשה מזווית אחרת 

 .לפי  האנשים והסלים שבידיהם נראה שזה ביום שוק, העירייה החדשה מזווית אחרת

The new municipality from a different angle. Is it a post war market day? 



  Ogrodowa street in the fiftiesרחוב אוגרודובה לאחר המלחמה 

.  רחוב אוגרודובה לאחר המלחמה

 .בעבר היה רובע יהודי

Ogrodowa street in the fifties 

[used to be a Jewish quarter]. 

 בשנות החמישים גינת משחקים אוגרודובהרחוב 

Ogrodowa street public park with 

amusement  corner  
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 Map and streets in the new Bilgorajמפת רחובות בילגוראיי היום   



 Streets in Bilgorajרחובות בילגוראיי  



 Old houses in Bilgorajישן בראי חדש 

אנדרטה המציינת את ההחלטה להקמת  

 .בילגוראיי

Decyzje o powstaniu Bilgoraja 

poprzedzla.jpg 

פתוח   1810בית עושי נפות שקיים משנת  

שישי כל שבוע   –למבקרים בימים שלשי 

 .שעה אחת ביום

Skansen - Zagroda Sitarska z 1810 

roku czynny od wtorku do piatku w 

godz.jpg 

ורק  , 1987לשעבר טחנה שנפגעה בשריפה בשנת 

 .האסם שוקם וקיים היום

Zespol młynski ul Czerwonego Krzyza 

przewidziany na skansen młynarski Po 

pozarze w 1987 roku pozostal z 

zabudowan jedynie spichlerz.jpg 
 ביער בבילגוראיי

NADLESNICTWO BILGORAJ.jpg 



 Photosתמונות מבילגוראיי המחודשת     

from the New Bilgoraj 

 המרכז המסחרי של העיירה היום

  PKOבנק 
 מבנה חברת החשמל

 מכון וטרינרי
 העירייה החדשה

 תהלוכה דתית היום



 The Bilgoraj                  2007עיריית בילגוראיי 

municipality 


