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TRADYCJA, HISTORIA
WIELKANOC INACZEJ

 Walka na jaja i śledzie na drzewach. 
Kto tak świętuje Wielkanoc?

Większość z nas myśli, że o Wielkanocy w Polsce 
wie już wszystko. Tymczasem okazuje się, że wiele 
staropolskich tradycji wielkanocnych 
odeszło do lamusa. Nietypowe zwyczaje 
mają też inne narody...

Świąteczna chłosta

Dość brutalny zwyczaj biczowania był 
głównym punktem staropolskich procesji 
biczowników i kapników. Wybrane osoby 
przykrywały się “kapami” i zadawały 
sobie chłosty. Niektórzy spożywali 
przed tym mocne trunki, by wytrzymać 
silne uderzenia. Kobiety przebierały 
się za mężczyzn, a ich chłosta była 
delikatniejsza, wyłącznie symboliczna. 
Zwyczaj od początku wzbudzał skrajne 
emocje.

Łykanie bazi wierzbowych

Zapomnianym polskim obrządkiem wielkanocnym 
jest także zwyczaj łykania bazi wierzbowych. Wierni 
czynili to w Niedzielę Palmową, by w ten sposób 
upamiętnić triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. 
Zwyczaj łykania bazi wywodzi się już z czasów 
pogańskich, kiedy symbolizował przekazanie nowej 

siły tkwiącej w świeżych pędach rośliny.

Topienie Judasza

Dawniej w Wielką Środę urządzano tzw. topienie 
Judasza. Było to małe przedstawienie, polegające na 

zrzuceniu z wieży kościelnej kukły imitującej Judasza, 
którą następnie bito i palono lub topiono. Przez 
liczne awantury przy biciu kukły oficjalnie zakazano 
obchodzenia tego obyczaju.

Śledzie na drzewach

Topienie Judasza zastąpiono inną, także już 
zapomnianą tradycją - wieszaniem śledzia na drzewie. 
Obyczaj ten wiązał się z pożegnaniem postu, w 
którym główną potrawą był śledź. Młodzież przez  
wieszanie śledzi chciała ukarać rybę za 6-tygodniową 
dominację nad mięsem.

Kryminały wielkanocne

Nie tylko Polacy spędzają oryginalnie Wielkanoc. 
Norwedzy w okresie świątecznym chętnie wyjeżdżają 
za miasto, by... czytać kryminały.  Oglądają także 
filmy i seriale, które z okazji Wielkanocy nazywane 
są Paaskekrimmen. Kryminały stają się wszechobecne 
- nawet kultowe cytaty z najpopularniejszych 
filmów tego gatunku pojawiają się na świątecznych 
opakowaniach produktów spożywczych.
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Walka na jaja wielkanocne

Ciekawą tradycję związaną z pisankami mają 
mieszkańcy Cypru. Malują jaja wyłącznie na 

czerwono, co ma symbolizować krew Chrystusa. W 
Wielką Niedzielę, przed śniadaniem, wykorzystują 
przygotowane wcześniej czerwone jajka na tak zwaną 
bitwę na pisanki. Walka polega na stukaniu jajkami 
między domownikami. Osobie, której skorupka jajka 
nie popęka, przepowiada się szczęśliwy i spokojny 
rok. 

Toczenie jaj przed Białym Domem

Amerykańskie zwyczaje wielkanocne także są 
oryginalne. Zadziwiającą tradycją jest toczenie jajka 
wielkanocnego na trawniku Białego Domu. Zwyczaj 

praktykowany jest od 130 lat. Całe przedstawienie 
obserwuje prezydent USA, który kibicuje dzieciom 
toczącym jajko na drugą stronę trawnika. Para 
prezydencka co roku organizuje liczne konkursy i 
zabawy dla całych rodzin.

Lany poniedziałek w Anglii

Wielka Brytania jest krajem, który obchodzi lany 
poniedziałek na wiele sposobów. W przeciwieństwie 

do Polaków, Anglicy nie oblewają się wodą, lecz 
wymyślają liczne konkurencje. Nietypowe zawody 
rozgrywane są w Yorkshire, gdzie uczestnicy biegną 
milę, trzymając w rękach 50-kilogramowy worek 
węgla. Tradycja trwa od 1963 roku.

 źródło: geekweek.pl/planetakobiet.com.pl 
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Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Tarnogród teatrem słynie 

KULTURA, OŚWIATA

Wszystkim spektaklom z uwagą 
przysłuchiwali się członkowie 

Rady Artystycznej z jej 
długoletnim przewodniczącym 
prof. Lechem Śliwonikiem na 
czele. Asystowali mu dr hab. 
Bożena Suchocka - reżyser, 

dr hab. Edward Wojtaszek 
- reżyser, dr hab. Katarzyna 

Smyk. Prowadzili oni zajęcia 
warsztatowe i omówienia 

spektakli dla występujących 
zespołów. Tradycyjnie już 

Sejmik poprowadził Jan 
Zdziarski, komisarzem 

natomiast była Renata Ćwik - 
dyrektorka TOK

Na scenie zaprezentowały się: 
Zespół Obrzędowy z Hańska, 

Zespół Folklorystyczny 
z Rozkopaczewa, Zespół 

Śpiewaczo-Obrzędowy 
„Jarzębina” z Bukowej  Zespół 

„Sąsiadeczki” z Korczowa 
i Okrągłego, Szkolne Koło 

Teatralne „Korale” z ZSCKR 
w Karolówce-Osadzie, Zespół 

„Pasjonaci” z Tarnogrodu, 
Zespół „Kowalanki” z Kowali, 

Zespół Folklorystyczny 
„Siedlecczanie” z Siedlec, 

Zespół „Jutrzenka” z 
Dołhobród, Zespół „Więź” 

z Soli z udziałem Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 

„Wir” z Biłgoraja, Zespół 
Obrzędowy „Mazurzanie” 

z Mazur, Amatorska Grupa 
Teatralna „Trema” z Husowa, 

Zespół Korzenie” z Łaguszowa, 
Zespół „Wzdolskie

Kultura polskiej wsi odradza się. Już po 
raz 41. Tarnogród gościł uczestników 
Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych. Na deskach 
tarnogrodzkiej sceny od piątku do niedzieli 
można było oglądać widowiska, które 
nawiązują do tradycji i obrzędów polskiej wsi.

kołowrotki” ze Starej Wsi, Zespół Regionalny 
„Wesele krzemienickie” z Krzemienicy, Zespół 
„Wydrzowianie” z Wydrzy.
Zespoły cierpliwie czekają na finał wszystkich 
przeglądów regionalnych w pozostałych 
województwach. Po zakończeniu ostatniego z nich 
komisja wybierze te najlepsze, które spotkają się na 
Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej już w 
październiku, oczywiście w Tarnogrodzie. Repertuar 
zespołów nawiązywał najczęściej do tradycji 
polskich zwyczajów, obrzędów i prac domowych. 
Bogactwu form i tematów towarzyszyła staranność o 
sceniczny efekt, co w sumie dało wiele interesujących 
poznawczo i budzących uznanie za walory 
artystyczne przedstawień. Całości przedstawień 
dopełniał autentyczny stary sprzęt i narzędzia! Uwagę 
zwraca wysoki poziom przedstawień. Widać skutki 
troski o sprawy warsztatu teatralnego, o scenariusz, 
wyrazistość akcji, prowadzenie roli, kontakt i dialog, 
a to za sprawą zajęć warsztatowych prowadzonych 
przez specjalistów z Rady Artystycznej.
Podczas imprezy można było obejrzeć wystawy 
fotograficzne zespołów biorących udział w 40. i 41. 
Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów 
Teatralnych oraz wystawę Bożeny Wojtaszek - 
„Sejmikowe twarze i dłonie”. Czynne było również 
stoisko z wydawnictwami lokalnymi.
Główni organizatorzy 41. Międzywojewódzkiego 
Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych to: 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w 
Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, 
Burmistrz Tarnogrodu, Tarnogrodzkie Towarzystwo 
Regionalne, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Patronat 
nad imprezą sprawuje Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.
Organizacja Sejmiku nie byłaby możliwa bez wsparcia 
licznych sponsorów: Burmistrza Tarnogrodu, 
Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu 
Marszałkowskiego w Lublinie.

MD

źródło: http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-
36299-tarnogrod-teatrem-slynie-foto/
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P i sank i ,  kraszank i  i  j a jka  mal owane 
Już po raz kolejny za sprawą Regionalnych 
Warsztatów Zdobienia Pisanek przedświąteczny 
nastrój zawitał do Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury. Różne techniki zdobienia pisanek 
prezentowały ludowe twórczynie, które swoją 
wiedzę i doświadczenie przekazywały licznie 
zgromadzonym dzieciom i młodzieży.

Tradycyjnie, uroczystego otwarcia warsztatów 
dokonał Burmistrz Tarnogrodu: Zawsze tu 
przychodzę z wielką radością, aby otworzyć już 
kolejne Regionalne Warsztaty 
Zdobienia 
Pisanek. 
Warsztaty w 
Tarnogrodzie 
odbywają się już 
od dwunastu lat. 
Są one związane  
z naszą tradycją 
chrześcijańską, z którą 
wiąże się z kolei m.in. 
wykonywanie pisanek, 
palm wielkanocnych. 
Ta wiedza jest tutaj 
dzieciom i młodzieży 
przekazywana. Mogą one 
nabyć takie umiejętności, 
które w swoim dorosłym 
życiu kiedyś wykorzystają 
czy pokażą, a czego nie 
nauczą się nigdzie indziej.
Również Dyrektor TOK 
Renata Ćwik powitała 
uczestników warsztatów, 
którzy przybyli z całego 
powiatu biłgorajskiego z 19 
placówek oświatowych. W 
tegorocznych warsztatach wzięli udział uczniowie 
m.in. z Tarnogrodu, Majdanu Starego, Bukowiny, 
Biszczy, Woli Różanieckiej, Gozdu Lipińskiego, 
Biłgoraja, Różańca Pierwszego, Goraja, Luchowa 
Dolnego, Różańca Drugiego. W tym roku pięć 
instruktorek przekazywało uczestnikom swoje 
umiejętności podczas warsztatów. Można było 
nauczyć się ozdabiać wielkanocne pisanki 
techniką batikową, którą prezentowała Katarzyna 
Zygmunt, technikę wyklejania materiałem 

przedstawiła Krystyna Kutniowska. Od 
Danuty Płouchy uczestnicy szkolenia mogli 
zaczerpnąć wiedzę z zakresu ozdabiania pisanek 
techniką akrylową. Teresa Fus zaprezentowała, 
jak wykonać kwiaty z bibuły. Nowością w tym 
roku była technika sznurkowa, prezentowana 
przez Magdalenę Futomę. Co roku staramy się 
wprowadzić nową technikę. Ta nową technika, 
którą w tym roku prezentujemy, to tak zwana 

technika sznurkowa. Chcemy 
pokazać te techniki tradycyjne, 
stare, żeby przekazywać 
tradycję zdobienia pisanek, 
ale idziemy też ku nowemu i 
robimy coś innego – mówiła 
Dyrektor TOK. Następnie 
obecni na spotkaniu mogli 
wysłuchać wykładu 
na temat „Wielkanoc i 
woda, czyli o higienie, 
magii i dyngusie”, 
przedstawionego przez 
dr hab. Katarzynę 
Smyk – folklorystkę 
i kulturoznawcę z 
Zakładu Kultury 
Polskiej Instytutu 
Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Marii 
Curie Skłodowskiej 
w Lublinie.Po 
wysłuchaniu 
wykładu uczestnicy 
warsztatów 

zabrali się do 
pracy. Na podstawie różnorodnych 

wzorów – w tym także ludowych – przyozdabiano 
pisanki różnymi metodami. Pod okiem instruktorek 
powstawały wyjątkowe i niepowtarzalne pisanki. 
Podobnie było w przypadku wykonywania kwiatów. 
Efektem warsztatów były pięknie wykonane pisanki 
i kwiaty, które na pewno znajdą się jako dekoracja 
na świątecznych stołach czy znajdą miejsce w 
wielkanocnych koszykach.

http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-36614-
pisanki-kraszanki-i-jajka-malowane-foto/
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NIENAWIŚĆ. JESTEM PRZECIW! 
STOP MOWIE NIENAWIŚCI!

Samorząd uczniowski Publicznego Gimnazjum w 
Tarnogrodzie wziął udział w tym roku w programie 
Nienawiść. Jestem przeciw! ogłoszonym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu było 
włączenie społeczności szkolnej w działania przeciw 

mowie nienawiści, zwiększenie świadomości problemu 
w szkole oraz manifestacja swojego sprzeciwu 
wobec nienawiści i krzywdzących komentarzy w 
Internecie. Głównym działaniem w programie było 
przeprowadzenie w szkole Dnia Przeciw Nienawiści. 
W naszej szkole manifestowaliśmy swój sprzeciw 
wobec nienawiści dwa razy. Pierwsza odsłona miała 
miejsce 10.12.2015r. w Dniu Praw Człowieka. Na 
początku została pokazana prezentacja multimedialna 
uświadamiająca uczniom, jakie prawa ma każdy 
człowiek. Następnie zebrana w sali gimnastycznej 
młodzież miała możliwość obejrzenia filmów o 
tematyce antydyskryminacyjnej, po każdym z nich 
opiekunka SU Monika Komosa przeprowadzała krótką 
rozmowę z uczniami na temat zaprezentowanych 
przykładów łamania praw człowieka. Uczniowie 
wspólnie zastanawiali się, dlaczego tak chętnie stosują 
mowę nienawiści i jakie są sposoby na jej zahamowanie. 
Na zakończenie odbył się międzyklasowy konkurs 
plastyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich na 
plakat ilustrujący jedno z haseł: NIENAWIŚĆ. JESTEM 
PRZECIW! lub STOP MOWIE NIENAWIŚCI! Jury 
przyznało I miejsce klasie IIa, II miejsce – Ic, III 
miejsce – Ia. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
słodkie upominki.
28 stycznia 2016r. miała miejsce I DEBATA 
OKSFORDZKA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM 
W TARNOGRODZIE.  Poprzedzał ją eksperyment 
polegający na tym, że po kilku uczniów z każdej klasy 
miało przez dwie godziny lekcyjne i trzy przerwy 
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pozaklejane usta. Następnie zebraliśmy się w 
sali gimnastycznej, gdzie odbyła się debata 
oksfordzka między uczniami klasy IIIa i IIIb, 
podczas której zastanawialiśmy się, czy słowa 
są ważne w języku młodzieży. Na początku 
debaty uczestnicy eksperymentu podzielili się z 
zebranymi swoimi obserwacjami i refleksjami 
na temat traktowania ich przez uczniów. W 
wyniku debaty młodzież uświadomiła sobie, 
że ważne jest, aby zastanawiać się nad tym, co 
mówimy, ponieważ słowa maja wielką moc. 
Debatę zorganizowały i moderowały opiekunki 
SU: Wioletta Książek i Monika Komosa. 
Mamy nadzieję na więcej takich spotkań. 
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TARNOGRODZKA „ZEMSTA”
06 marca 2016r. na scenie Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury po raz kolejny zaprezentował 
się Teatr młodych TOK SHOW. Aktorzy 
postanowili tym razem przygotować coś z 
klasyki – wybór padł na komedię Aleksandra 
Fredry. Język utworu jest trudny i archaiczny, 
jednak duża dawka humoru i wyrazistość 
postaci przekonały. „Zemstę” wystawiono po 
raz pierwszy w 1834 roku. Choć minęło prawie 
dwieście lat, tekst do dziś jest aktualny, 
zabawny i z powodzeniem wystawiany na 
scenach. W wyniku ciężkiej i długotrwałej pracy 
powstała zgrabna i interesująca interpretacja, 
która z całą pewnością pozostanie w pamięci 
widzów przede wszystkim ze względu na świetne 
kreacje naszych młodych aktorów – amatorów:
Kamila Wróbla (Cześnika), Kacpra Hassa 
(Rejenta), Michała Malinowskiego (Papkina), 

Kornelii Wojtków (Podstoliny), Zuzanny 
Szymanik (Klary), Michała Stasiewicza 
(Wacława), Adama Bila i Macieja Komosy 
(mularzy, służących).
Spektakl wyreżyserowała Monika Komosa.
 „Zemsta” – jak napisał krytyk Marcin Kamiński 
– to Polaków portret własny. Zauważa również, 
że Polacy lubią śmiać się z siebie, a komedia 
Fredry, mimo iż liczy sobie już prawie 200 lat, 
jak mało która sztuka tak celnie i dowcipnie 
piętnuje nasze rodzime wady i przywary.
(Fotorelacja z wydarzenia na okładce 
kwartalnika).
Jeżeli ktoś nie mógł być 6 marca na 
przedstawieniu, będzie miał okazję obejrzeć 
spektakl w wielkanocny poniedziałek o 16.00. 

Serdecznie zapraszamy!
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 „Uroczysty wjazd do Jerozolimy”

W atmosferę Świąt Wielkiej Nocy wprowadzili nas 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, 
którzy 13 marca 2016r. wystawili na scenie 
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Misterium Męki 
Pańskiej pt. „Uroczysty wjazd do Jerozolimy”.
W sześciu scenach pokazali ostatnie godziny życia 
Jezusa oraz triumf Jego Zmartwychwstania, szczególnie 
nad Jeziorem Galilejskim, gdzie podczas połowu ryb 

Jezus spotyka Piotra i pyta go trzykrotnie o miłość, po 
czym przekazuje mu władzę kluczy.
W roli głównej wystąpił ksiądz Grzegorz Szlązak, a 
całość przygotowała siostra Jadwiga Anna Tabor przy 
współpracy z Jolantą Grelak, Magdaleną Obszańską 
i Andrzejem Kusiakiem. W przedsięwzięciu wzięło 
udział 46 uczniów, którzy wcielili się w role Apostołów, 
żołnierzy, ludzi z tłumu żyjących ponad dwa tysiące lat 
temu.
Pełną wzruszenia była scena, gdy Jezus stanął 
przed Piłatem oskarżany przez tłum i dostojników 
żydowskich oraz arcykapłanów, a ostatecznie rzymscy 
żołnierze powiedli Go na Golgotę.
Maryja, Weronika i płaczące Niewiasty wyszły na drogę 

krzyżową naprzeciw Skazańca dźwigającego krzyż. 
Nadto Szymon Cyrenejczyk, wprawdzie przymuszony, 
ale wspierał w dźwiganiu krzyża nieznanego mu Jezusa 
z Nazaretu.
Kulminacyjnym momentem była scena, kiedy 
Zmartwychwstały Jezus, pełen potęgi i blasku, w 
otoczeniu Apostołów, swojej Matki i kobiet, które 
usługiwały podczas Jego misji, ukazał się jako 
Zwycięzca zła i śmierci oraz pełen dostojeństwa ogłosił 
„Pokój Wam, Odwagi, nie bójcie się, Ja Jestem.” To 
zapewnienie Jezusa jest jednocześnie wprowadzeniem 
młodzieży do bezpośredniego przygotowania na 
wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w 
lipcu 2016.
Niech Chrystus Zmartwychwstały, pełen Miłosierdzia 
napełni nasze serca nadzieją na nadchodzące dni 
zmagania się z codziennością życia.

 s. Jadwiga Anna Tabor, Jolanta Grelak
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KATYŃ. ZGINĘLI W IMIĘ 
MIŁOŚCI OJCZYZNY

W  2015 roku minęła 75. rocznica zbrodni katyńskiej 
dokonanej przez NKWD na polskich jeńcach 
wojennych. Dla upamiętnienia ofiar tej największej 
na Wschodzie polskiej tragedii w czasie II wojny 
światowej zorganizowany został konkurs historyczno – 
literacki  pt „Katyń. Zginęli w imię miłości Ojczyzny”.
Organizatorzy konkursu to: Stowarzyszenie Rodzina 
Katyńska w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” O/Okręgowy  w Lublinie przy 
współpracy z: Kuratorium Oświaty w Lublinie, 
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, 
Fundacją Niepodległości, Muzeum Martyrologii 
„Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, 
Narodowym Bankiem Polskim O/Okręgowy w 
Lublinie. Celem konkursu było uczczenie pamięci 
ofiar Katynia,  pogłębienie wiedzy o historii zbrodni i 
trwających do dzisiaj jej konsekwencjach, umocnienie 
poczucia więzi międzypokoleniowej w kształtowaniu 
narodowej  tożsamości oraz zachęcenie młodzieży do 
poznawania historii poprzez bezpośrednie kontakty z 
jej świadkami.Konkurs adresowany był do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem 
uczestników konkursu było przygotowanie pracy na 
temat losu polskich jeńców zamordowanych przez 
NKWD wiosną 1940 roku, ukazanie historycznego tła 
tych tragicznych wydarzeń. Przy przygotowywaniu 
prac konkursowych zalecana była rozmowa z 
rodzinami zamordowanych oficerów, wysłuchanie ich 
wspomnień i zastanowienie się nad rolą współczesnego 
młodego pokolenia w utrwalaniu historycznej 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

pamięci o bohaterach tamtych dni. Prace konkursowe 
należało przedstawić w formie reportażu, wywiadu 
lub prezentacji multimedialnej. Dwie uczennice z 
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie wzięły udział 
w tym konkursie i zdobyły następujące nagrody:

Agnieszka Pszczoła - III miejsce w kategorii reportaż 

Natalia Buńko - III miejsce w kategorii prezentacja 
multimedialna

 Prace uczennic powstały pod kierunkiem 
nauczycielki historii Jolanty Grelak.

Wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 
podczas  gali finałowej 25 listopada 2015 r. w Galerii 
Malarstwa Polskiego XX w. na Zamku w Lublinie.

Jolanta Grelak

EkoPaka w bibliotece
„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” jest to 
projekt edukacji ekologicznej dla dzieci organizowany 
przez firmę  INTERSEROH Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A. we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacją Rozwoju 
Dzieci im. Komeńskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie jako 
jedna z nielicznych w Polsce znalazła się w gronie 
bibliotek realizujących ten projekt. Celem projektu jest 
włączenie najmłodszych dzieci w program edukacji 
ekologicznej, aby dzieci rozumiały, że to, co zostaje 
z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie 
śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś 
nowego. W ramach projektu biblioteka otrzymała 
bezpłatnie materiały edukacyjne, plastyczne, gry, 
klocki LEGO, zabawki, na wartość 5.000,00 zł.
W bibliotece w Tarnogrodzie zorganizowano 6 spotkań 
z dziećmi w wieku  3 – 8 lat. „Tworzywa sztuczne – 
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według scenariuszy zajęć”. Każda grupa liczyła 10-
15 osób. Łącznie w zajęciach wzięło udział  80 dzieci.
Wszystkie materiały edukacyjne oraz materiały 
plastyczne, które otrzymaliśmy w EkoPace 
zostały wykorzystane na zajęciach. Największym 
zainteresowaniem wśród chłopców cieszyły się klocki 
LEGO, a wśród dziewczynek kolorowanki. Dzięki 
tym zajęciom dzieci dowiedziały się, skąd biorą 
się tworzywa sztuczne, jak można je wielokrotnie 
wykorzystać, czego nie należy z nimi robić. Uczestnicy 
warsztatów bardzo chętnie odpowiadali na pytania, z 
dużą aktywnością włączali się w realizację programu. 
Dzieci z najmłodszych grup wiekowych potrafiły 
wykonać trudne zadania. Przykładem jest zabawa 
Tangramem. Dzieci, wykorzystując materiały włączone 
w zestaw EkoPaki, wykonały kostiumy Mieszka I 
oraz Dobrawy. Stroje powstały, by upamiętnić 1050. 
rocznicę przyjęcia Chrztu Polski. Do ich wykonania 
użyto papieru oraz farb. Po zakończeniu zadania 
sfotografowano przebrane w kostiumy dzieci oraz 
przypomniano innym dzieciom biorącym udział  w 
programie o tym wydarzeniu.

 Czy wiesz że………?
Ksiądz dziekan Jerzy Tworek przekazał do biblioteki 
książki śp. księdza Ryszarda Sierkowskiego.
Dziadek słynnej amerykańskiej aktorki Goldie Hawn 

mieszkał w Tarnogrodzkie a jego brat miał farmę krów 
w okolicach Tarnogrodu.
Słynny pisarz Shmuel Ben-Artzi ojciec Sary 
Netanyahu (żony premiera Izraela) był związany z  
Tarnogrodem.

Najdalej wysunięta część Tarnogrodu od strony 
północnej (Przedmieście Płuskie) nazywała się 
„Majorostów”.
Najwięcej dni słonecznych w Polsce ma Tarnogród.

Najaktywniejsi 
czytelnicy 2015

Milena Jaworowska – 378 wypożyczonych książek
Eugenia Kapica – 246 wypożyczonych książek
Beata Jaworowska – 188 wypożyczonych książek 
Anna Witkowska – 147 wypożyczonych książek
Ryszard Magoch – 140 wypożyczonych książek

Tarnogrodzkie 
Muzeum Nożyczek

Nowe eksponaty
Nożyczki do krabów i langusty, pozłacane, 

wypełnione masą perłową.
Nożyczki przekazał pan dr Roman Cichocki. 

Nożyczki  i „przecinaki” do kopert przekazane 
przez panią Mirosławę Rinder z Niemiec 
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Regionalna Izba Pamięci 
Nowe dokumenty

Zdjęcie przed kościołem  w Tarnogrodzie, w środku 
ks. Michał Larwiński

5 lipca1944 r. Zdjęcie z Różańca. Po prawej stronie 
rolnicy, po lewej Niemcy. Tego dnia wszyscy Polacy ze 
zdjęcia zostali rozstrzelani. 

Codziennie od godz. 8.00  do 
17.00, w soboty od 8.00 do 14.00

zapraszamy do biblioteki po 
SUPERNOWOŚCI!

Ksiądz Sabała – tarnogrodzki wikariusz

Dowód osobisty  Józefa Rybaka wydany 1 kwietnia 
1939 r.

Polska Szkoła Powszechna



DROGA KRZYŻOWA UCZESTNIKÓW ŚDS 
W TARNOGRODZIE
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Jedną z form uspołeczniania osób niepełnosprawnych 
w ŚDS Tarnogród jest umożliwianie im włączania się 
w życie parafialne Kościoła przez uczestnictwo we 

mszach świętych, w Drodze Krzyżowej w Wielkim 
Poście, a także w modlitwie różańcowej w październiku.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie lub chore 
psychicznie mają w sobie dużą potrzebę duchowości, 
chętnie uczestniczą w różnych przejawach życia 

religijnego. Droga Krzyżowa, podczas której rozważania 
prowadzą podopieczni i terapeuci ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, może nie jest tak 
bardzo czymś wyjątkowym, ponieważ podobnie czyni 
tak wiele ośrodków w kraju. Niezwykłym zaś jest to, iż 

uczestniczą w niej również ludzie zdrowi, mieszkańcy 
naszej gminy. Podczas nabożeństwa stacje Drogi 
Krzyżowej są odczytywane przez uczestników ŚDS, oni 

również przygotowują pieśni  
i uczestniczą w procesji, 
niosąc krzyż do każdej 
stacji Męki Pańskiej razem z 
pozostałymi wiernymi. Ten 
niezwykły moment wspólnego 
przeżywania Misterium jest 
bardzo doniosły dla naszych 
podopiecznych, czują się 
integralną częścią wspólnoty. 
Uważamy, że jest on ważny 
także dla wszystkich 
uczestników nabożeństwa, 
ponieważ przypomina, że 
każdą osobę niepełnosprawną 
powinniśmy obdarzać opieką 
i szacunkiem.
Jest to możliwe dzięki 
dużemu zaangażowaniu 
proboszcza parafii w 
Tarnogrodzie ks. dziekana 
Jerzego Tworka, który z 

otwartym sercem zaprasza nas do świątyni, zachęca 
do modlitwy a jednocześnie okazuje duże zaufanie 
osobom niepełnosprawnym, które często są izolowane 
od różnych środowisk ze względu na choroby. 
Jednocześnie chcieliśmy wyrazić wdzięczność 
wszystkim uczestnikom wspólnej Drogi Krzyżowej 
oraz księdzu proboszczowi, który zawsze był z nami 
podczas wszystkich spotkań.

Dyrekcja, pracownicy i uczestnicy ŚDS 
w Tarnogrodzie
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KOLĘDNICY MISYJNI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE

„Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią”

W Święto Trzech Króli w kościele parafialnym 
nastąpiło uroczyste rozesłanie i błogosławieństwo 
kolędników misyjnych, taka akcja to już tradycja w 
szkole podstawowej w Tarnogrodzie. Tegoroczne 
kolędowanie misyjne odbywało się w Roku Miłosierdzia 
Bożego, który ogłosił Ojciec Święty Franciszek. 
Papież przypomina nam, że miłosierdzie to najpierw 
Bóg, który wychodzi do człowieka, ale miłosierdzie to 
także to, co odczuwamy w sercu, patrząc z miłością i 
szczerością na bliźniego, którego spotykamy na swojej 

drodze. Dlatego też poświęcając wiele trudu, wysiłku i 
czasu, z miłością i troską kolędnicy spojrzeli na dzieci 
z Madagaskaru, Gabonu i Boliwii, którym brakuje 
bezpiecznego schronienia, odpowiedniej edukacji, 
możliwości rozwoju swych talentów i wypełniania 
powołań.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w tegoroczne kolędowanie misyjne, w 
tak szczytną akcję i otworzyli serca na potrzeby misji. 
Dziękujemy 52 dzieciom - małym misjonarzom - za 
ich radość, bezinteresowność, umiejętność dzielenia 
się z rówieśnikami z krajów misyjnych. Słowa 
podziękowania kierujemy też do Rodziców tych dzieci 
– bez waszego wsparcia, pomocy nie wykonalibyśmy 
podjętego dzieła. Wyrażamy wdzięczność i słowa 
uznania również dla opiekunów grup kolędniczych 
– rodziców i nauczycieli, za ogromną pomoc w 

podjętym dziele i wspólne wędrowanie w zimowe 
popołudnia i wieczory: nauczycielom - Małgorzacie 
Glinianowicz, Bożenie Larwie, Joannie Karczmarzyk, 
Annie Kuziak, Bożenie Śmieciuch i s. Samueli a 
pozostałym nauczycielom dziękujemy za życzliwość 
i podtrzymywanie nas na duchu; rodzicom - Celinie 
Malinowskiej, Agnieszce Błaszkiewicz, Grażynie 
Bosek, Ewie Cap, Agacie Komanowskiej, Adamowi 
Wryszczowi. Dziękujemy wszystkim Parafianom, 
którzy z wielką gościnnością, serdecznością i radością 
przyjęli nas do swoich domów.

Dzięki Waszej ofiarności i hojności serca 
zebraliśmy łącznie aż 11.155,00 zł. Ta suma została 
przekazana dla podopiecznych  w Gabonie, Boliwii 
oraz dla dzieci na Madagaskarze w ramach funduszu 
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pragniemy 
szczerze podziękować dobremu Bogu za szczęśliwe 
i bezpieczne kolędowanie, ludziom za uśmiechy i 
życzliwość, za poczęstunek, słodkości, by nie ustać w 
drodze. Miłe były dla nas słowa: „Zapraszamy za rok!” 
czy też usłyszane sentencje: „Dobro wraca!”, „Kto da, 
ten ma!”, „Na taki cel - nie trzeba żałować!” i wiele 
innych.

Radosna to nowina,
że Zbawiciel jest z nami

podzielmy się wiarą z dziećmi-
z Gabonu, Boliwii, Madagaskaru-

niech poznają Jezusa,
w sercu pokój gości,

by opiekę, dom i miłość
miały w obfitości. GRACIAS

DO ZOBACZENIA ZA ROK!
                                                           

 s. Samuela Prajsnar /Serafitka/



KWARTALNIK TARNOGRODZKI18

Spotkania z ciekawymi ludźmi w szkole 
podstawowej w Tarnogrodzie 

Z inicjatywy Dyrektora Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury Renaty Ćwik uczniowie ze szkoły 
podstawowej w Tarnogrodzie mieli możliwość 
poznania ciekawych ludzi. 

5 lutego odbyło się spotkaniu z niecodziennym 
gościem pułkownikiem Włodzimierzem „Wową” 
Brodeckim, słynnym krakowskim ułanem, 
Honorowym Dowódcą Krakowskiego Szwadronu 
Kawalerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
obieżyświatem i aktorem, który przed laty konno dotarł 
aż na Monte Cassino, do Berlina, Normandii, Holandii 
i wielu innych miejsc, gdzie w czasie II wojny walczyli 
Polacy. Samotne rajdy konne pułkownika prowadziły 
szlakiem bojowym I Samodzielnej Brygady Kawalerii, 
szlakiem I Dywizjii Pancernej gen. Maczka. Do miejsc 
upamiętniajacych walkę polskich żołnierzy zawsze 
udawał się konno i w mundurze „Hubala”, składał tam 
pokłon i hołd prochom naszych żołnierzy, Francuzi 
nazwali go „Jeźdźcem Pamięci”  Barwne opowieści 
ilustrowane zdjęciami wywarły duże wrażenie na 
uczestnikach spotkania, którzy zadawali wiele pytań 
pułkownikowi. Uczniowie obejrzeli również zdjęcia 
naszego gościa z planów filmowych np. „Ogniem i 
mieczem” oraz usłyszeli wiele anegdot ze spotkań ze 
znanymi aktorami i reżyserami.

1 marca natomiast piąto- i szóstoklasiści 
uczestniczyli w spotkaniu z panią dr hab. Katarzyną 
Smyk - folklorystką i kulturoznawcą z Zakładu Kultury 

Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podczas zajęć pt. 
„Tradycyjne atrybuty świąt wiosenno-wielkanocnych” 
uczniowie usłyszeli i zobaczyli na prezentacji wiele 
ciekawych informacji na temat „Wielkanoc i woda, 

czyli o higienie, magii i dyngusie”. Było to kolejne 
spotkanie z panią doktor związane z tradycjami 
wielkanocnymi, w ubiegłym roku tematem warsztatów 
była palma. Wykłady pani Katarzyny Smyk są cennym 
źródłem wiedzy dla naszych uczniów. Zapraszamy 
panią doktor na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Anna Kuziak



SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
TARNOGRODZIE W KONKURSACH HISTORYCZNYCH
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Uczeń klasy VI b Bartłomiej Szubiak 
został finalistą Kuratoryjnego Konkursu z Historii. 
Jest to bardzo wysokie osiągniecie szóstoklasisty.

Natalia Fusiarz uczennica klasy V b zdobyła 
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
pt. „Z orłem białym przez wieki. Symbol władców 
państwa i narodu” zorganizowanym przez Muzeum 
Niepodległości w Warszawie. Uczennica na swoim 
plakacie przedstawiła wizerunek godła Polski w 
ważnych momentach dziejowych naszej ojczyzny, 
począwszy od powstania państwa polskiego, kończąc 
na III Rzeczpospolitej.

W dniu 9 lutego w Sali Błękitnej Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie podczas finału III 
Edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

„W hołdzie bohaterom”, zorganizowanego przez 
Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc. mjra Hieronima 
Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie oraz Fundacja 
Niepodległości, pod patronatem Wojewody Lubelskiego 
oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty, Natalia Fusiarz 
uzyskała wyróżnienie w kategorii praca plastyczna. 
Konkurs miał na celu przypomnienie losów bohaterek – 
mieszkanek Lubelszczyzny, które zapisały piękną kartę 
w historii nie tylko regionu, ale i kraju. Sanitariuszki, 

łączniczki, agentki i kurierki.  Podjęły walkę o wolność 
i niezawisłość Polski. Za swoją postawę przyszło im 
zapłacić wysoką cenę – wieloletnie represje, więzienie, 
a nawet śmierć. Nie można zapomnieć o kobietach, 
które walczyły, cierpiały i ginęły za wolną i niezawisłą 
Polskę: Barbara Nagnajewicz-Woś „Krysia”, Zofia 
Pelczarska „Ciotka”, Wanda Półtawska ps. „Duśka”, 
Michalina Śliwicka, Janina Kuligowska-Cel  „Niusia”, 
Izabella Kochanowska „Błyskawica”, Grażyna 
Chrostowska. Natalia swoją pracę poświęciła Wandzie 
Połtawskiej ps. „Duśka”. Podczas uroczystości 
nagrody zwycięzcom wręczał Wojewoda Lubelski pan 
Przemysław Czarnek.

W gminnym Konkursie Wiedzy o 
Tarnogrodzie z okazji 300. rocznicy konfederacji 

tarnogrodzkiej zorganizowanym przez Tarnogrodzkie 
Towarzystwo Regionalne i Tarnogrodzki Ośrodek 
Kultury, laureatką została Natalia Fusiarz, II miejsce 
uzyskała Amelia Kudła z kl. VI b, a III miejsce 
zdobyła Katarzyna Niziołek z kl. VI a. Nagrody i 
dyplomy zwycięzcom konkursu wręczał Burmistrz 
Tarnogrodu Eugeniusz Stróż.

Anna Kuziak
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“1050 lat Polska kroczy z Jezusem ku Zmartwychwstaniu”
15 marca z okazji rekolekcji wielkopostnych uczniowie 
z klasy IVa ze Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie, pod 

opieką siostry Samueli Prajsnar i pani Bożeny Larwy, 
przygotowali apel wielkanocny pt. “1050 lat Polska 
kroczy z Jezusem ku Zmartwychwstaniu”. Na początku 
inscenizacji na scenie pojawił się Jezus i apostołowie, 
“On idąc uczył kochać i przebaczać”. Potem do planu 
zbawienia dołączył Mieszko I ze swoim ludem. Na 
scenie kolejno pojawiali się polscy święci: św. brat 
Albert, św. biskup Stanisław, św. Stanisław Kostka - 
patron młodzieży, bł. Jan Beyzym, św. Maksymilian, 
który podtrzymywał upadającego Jezusa. “Szli święci 
przez Polskę, szli kapłani i królewicze, szli biedni 
bogaci: św. Kinga, św. Jadwiga, św. Jan Paweł II, św. 
Faustyna, św. Klara, nikt ich dziś nie zliczy. Szli święci 

przez Polskę i do dzisiaj tak wędrują, jak Boże latarnie 
drogę do Jezusa nam wskazują”. Uzupełnieniem tekstu 
mówionego w rekolekcyjnej inscenizacji były pieśni w 
wykonaniu uczniów z kl. IIIa i IIIb.

Na zakończenie apelu pani dyrektor Urszula 
Fedec podziękowała uczniom i nauczycielom za 
przygotowanie bogatego w treści występu oraz złożyła 
wszystkim życzenia.

“By Zmartwychwstały Pan obdarzył Was swoją 
zwycięską mocą, radością i nadzieją, która pomoże 

przezwyciężyć wszystko co trudne”.
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KONCERT KOLĘD W TOK
3 stycznia w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się 
Koncert Kolęd. Na scenie wystąpili: Zespół Wokalny 

FERIE BEZ NUDY

TOK, Zespół „Marysieńka” ze szkoły sodstawowej 
w Tarnogrodzie, II b ze szkoły podstawowej w 
Tarnogrodzie, Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego 
w Tarnogrodzie, Schola z parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Tarnogrodzie, Tarnogrodzka Strażacka 
Orkiestra Dęta. 

W dniach 15-19 lutego 2016 r. 
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 
po raz kolejny zorganizował 
pozaszkolne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w czasie ferii zimowych. 
Najmłodsi mogli uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych 
prowadzonych przez Iwonę Seredę 
oraz taneczych z Małgorzatą Zając. 
Jak co roku  odbywało się „Bajkowe 
południe” czyli codzienne projekcje 
bajek dla dzieci w sali kinowej TOK 
oraz wieczorne pokazy filmów dla 
młodzieży. Miłośnicy sportu mogli 
pograć w bilard oraz tenis stołowy. 
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KONCERTY I WYJAZDY
STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

KONCERT KOLĘD w TOK
 W niedzielę 3 stycznia  o godz. 16.00 w sali 
widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 
odbył się Koncert Kolęd z okazji rozpoczęcia Nowego 
Roku.  Wystąpiła wtedy Strażacka Orkiestra Dęta pod 
batutą Zbigniewa Bilińskiego oraz inne zespoły.  
 Po koncercie kolęd w sali klubowej TOK 
odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli 
członkowie orkiestry wraz z kapelmistrzem, ks. 

Grzegorzem Szlązakiem oraz dyrektorką i pracownikami 
TOK. Wszyscy złożyli sobie życzenia i zasiedli do 
stołu zastawionego świątecznymi potrawami. W miłej 
atmosferze zakończyło się niedzielne kolędowanie.

KONCERT w Woli Różanieckiej
 W niedzielę 24 stycznia mszę świętą w 

kościele w Woli Różanieckiej uświetniła swoim 
koncertem kolęd Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą 
Zbigniewa Bilińskiego. Tego dnia wystąpiły również 
dzieci z zespołu wokalnego TOK. Zaśpiewały kilka 
przepięknych kolęd, zachwycając wiernych obecnych 
w świątyni. 
FILHARMONIA PODKARPACKA
 Pod koniec ferii w piątek 26 lutego 
członkowie Strażackiej Orkiestry Dętej wraz z 
kapelmistrzem Zbigniewem Bilińskim wysłuchali 

koncertu „Przeboje klasyki” w 
Filharmonii Podkarpackiej im. 
Artura Malawskiego w Rzeszowie.  
Piątkowe wieczory młodzież z 
orkiestry zazwyczaj spędza na 
próbach w sali Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury. To piątkowe 
popołudnie było całkiem inne. 
Młodzi muzykanci mieli możliwość 
usłyszenia, jak brzmią utwory zagrane 
przez zawodowych muzyków. 
Młodzież z tarnogrodzkiej orkiestry 
tego wieczoru usłyszała uwerturę 
do opery „Łaskawość Tytusa” i 
koncert na waltornię nr 4 KV 495 
Wolfganga Amadeusa Mozarta 
oraz V symfonię c-moll op. 67 
Ludwiga van Beethovena. Orkiestrą 

dyrygował Wojciech Rajski a na waltorni grał Esa 
Tapani. Wszystkim ten koncert dostarczył wspaniałych 
wrażeń, niektórzy w filharmonii byli po raz pierwszy. 
Młodzież zachwycona grą muzyków nabrała chęci do 
dalszej intensywnej pracy w orkiestrze. Zadowoleni 
uczestnicy wrócili do Tarnogrodu, planując kolejny 
taki wyjazd.



 Z głębokim żalem informujemy, 
że w dniu 12 stycznia 2016 r. odszedł od nas

WIESŁAW BULIŃSKI
wieloletni nauczyciel muzyki 

w Szkole Podstawowej
 im. Marii Curie-Skłodowskiej,

kapelmistrz, muzyk Tarnogrodzkiej 
Strażackiej Orkiestry Dętej

i wychowawca pokoleń swoich 
nastepców
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“Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą (...)” 
 
Wiesławie, Wiesiu,  
zwracam się do Ciebie po imieniu, bo kilka lat temu zaproponowałeś mi, bym  
tak się do Ciebie zwracała, żartując, że “prawie” zrównaliśmy się w wieku.  
Prawie...  
 
Mój Nauczycielu muzyki ze szkoły podstawowej w Tarnogrodzie, wieloletni  
Przyjacielu mojego świętej pamięci Tatusia, niezwykle życzliwy, niezawodny  
także mój Przyjacielu, którego już pośród nas nie ma...   
 
To nie tak miało być...  
Kiedy zadzwoniłeś ostatnio ze szpitala i - jak zwykle z uśmiechem w głosie -  
pytałeś, co u mnie słychać, nie sądziłam, że to będzie nasza ostatnia  
rozmowa. Owszem, wiedziałam, że choroba jest ciężka, ale żeby tak szybko Cię  
odebrała?..  
Wcześniej rozmawialiśmy kilkakrotnie przez telefon o różnych scenariuszach  
leczenia, pytałam o możliwe metody terapii, podpowiadałam. A Ty, urodzony  
optymista, nie narzekałeś, mówiłeś, że jakoś to znosisz, bo przecież nie  
jesteś już najmłodszy... Przekonywałam Cię, że, co prawda, swoje lata masz,  
ale tacy, jak Ty, nigdy się nie starzeją - ludzie z pasją, z pomysłem na  
życie... Taki byłeś... 
 
To nie tak miało być... 
Bardzo chciałam znów odwiedzić Ciebie i Zosię, bo Wasz dom był dla mnie  
cząstką domu w Tarnogrodzie, odkąd wyjechali stąd moi świętej pamięci  
Rodzice.  
 
Byłeś serdecznym, szczerym, oddanym Przyjacielem mojego Tatusia, którego  
odwiedzałeś również w Rzeszowie, gdy przeprowadzili się tam Rodzice.  
Pamiętam, z jakim zapałem dyskutowaliście o muzyce, o kapeli ludowej, o  
tarnogrodzkiej orkiestrze dętej. Byłeś tak mocno zaangażowany w życie  
muzyczne Tarnogrodu, że nie wyobrażałam sobie Ciebie inaczej, niż jako  
kapelmistrza kroczącego dumnie na czele orkiestry strażackiej (którym przez  
pewien czas byłeś) i uważnie kierującego grą uczestników.  
 
I taki pozostaniesz w pamięci tych wszystkich, którzy mieli zaszczyt być w  
Twoim najbliższym otoczeniu, mieli okazję Cię poznać i widzieć w działaniu.  
Człowiek z fantazją, utalentowany, zawsze uśmiechnięty, z dobrym słowem 
dla każdego.  
 
Wiesiu, tam, na niebieskich równinach, czeka na Ciebie orkiestra  
największa... Graj w niej najlepiej, jak potrafisz i pamiętaj o tym, by się  
do nas z góry czasem uśmiechnąć... 
Spoczywaj w pokoju! 
 

Iwona Piętak 
Rzeszów 15 stycznia 2016 roku
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2016

ARCHIWUM FOTOGRAFII
Tarnogrodzkie obchody jubileuszu 1000-lecia Państwa Polskiego, które miały miejsce w 1966 r.

źródło: http://anitakucharska.wix.com/tarnogrod#!tarnogr/cutn

Dnia 03.03.2016 r. w 
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 
odbyły się eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej MŁODZIEŻ 
ZAPOBIEGA POŻAROM. 
W eliminacjach udział wzięło 
jedenaścioro uczniów z placówek 
oświatowych gminy Tarnogród. 
Jury w składzie: Wiesław Kret, 
Józef Czarny i Urszula Fedec 
ogłosiło wyniki. Do następnej 
fazy eliminacji awansowała 
Julia Kurantowicz – szkoła 
podstawowa Tarnogród, Konrad 
Sadlej – Publiczne Gimnazjum 
w Tarnogrodzie oraz Grzegorz 
Mielniczek – Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
Różaniec. Gratulujemy!
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Z DAWNEJ PRASY
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ZDROWIE
DIETA WIOSENNA Z NOWALIJKAMI

Dieta wiosenna zwana inaczej nowalijkową to bardzo 
przyjemna i kolorowa dieta wykorzystująca nowalijki, 
owoce i warzywa.

Wraz z nadchodzącą wiosną świat budzi się do życia, 
a my chcemy wyglądać zgrabnie i zdrowo. Wraz z 
grubymi czapkami, kurtkami i szalami dieta wiosenna 
pozwoli nam zrzucić zbędne kilogramy nagromadzone 
przez długą ponurą zimę. Dieta ta bazuje głównie na 
zdrowych (!) nowalijkach, a skomponowane w niej 
posiłki są lekkie i bogate w minerały (głównie żelazo 
i potas). Oprócz witamin (C, z grupy B, E) młode 
warzywa i owoce mają dużo błonnika regulującego 
„uśpioną” zimą przemianę materii. Dieta wiosenna 
pozwala stracić około 1 kg tygodniowo, a dodatkowo 
dodaje sił i energii.
Dieta wiosenna bazuje przede wszystkim na 
nowalijkach i warzywach, jak: rzodkiewka, 
szczypiorek, sałata zielona, ogórki świeże, pomidory, 

papryka, kiełki, koperek, seler, młode buraczki, natka 
pietruszki, cykoria, kalafior, kalarepka, cebulka. Do 
jadłospisu dołączane są też niektóre owoce, a także 
niezbędna jest oliwa z oliwek, lekki nabiał, drób, 
ryby, ciemne pieczywo, ryż. W wiosennym jadłospisie 
nie powinno zabraknąć pełnoziarnistych produktów 
zbożowych, roślin strączkowych, podrobów, soi, 

pomidorów, ziemniaków i orzechów.
Oprócz 5 posiłków należy wypijać dziennie 1,5-2 l 
wody mineralnej niegazowanej lub herbaty ziołowej, 
owocowej. Z menu wykluczamy tłuszcze zwierzęce, 
wieprzowinę, tłuste wędliny i cukier a także produkty 
przetwarzane – produkty z torebek i puszek. Chude 
mięso powinno być pieczone w folii aluminiowej lub 
grillowane. Nasz organizm potrzebuje energii, a jego 
źródłem są tłuszcze obecne w mięsie, rybach.
Spożywanie ich trzy razy w tygodniu w zupełności 
wystarczy, aby pokryć zapotrzebowanie na żelazo 
i białko. Regularne spożywanie ryb, przynajmniej 

raz w tygodniu, jest szczególnie polecane ze 
względu na zawarte w nich wysokowartościowe 
białka, wielokrotnie nienasycone kwasy tłuszczowe 
(Omega 3) oraz witaminy D oraz B12. Poza tym ryby 
morskie zawierają cenny dla zdrowia jod. Należy 
unikać cukrów prostych i tłuszczów zwierzęcych, a 
węglowodany i białko spożywać w proporcjach 2:1. 
Zbawienne okaże się również ograniczenie spożycia 
soli, zwrócenie uwagi na spożywanie większej ilości 
błonnika oraz zwiększenie produktów jedzonych na 
surowo, ponieważ podczas gotowania wiele substancji 
traci wartości odżywcze.
Dieta wiosenna powinna trwać: 7 do 21 dni (dłużej 
tylko pod opieką lekarza lub dietetyka). Polecana 
jest wszystkim dorosłym zdrowym osobom. 
Niewskazana natomiast dla dorastającej młodzieży, 
kobiet ciężarnych i karmiących. Podstawowe zasady 
diety sprowadzają się do 5 posiłków na dzień (ok. 
1300 -1500 kalorii dziennie), w zależności od 
prowadzonego trybu życia, kolorowo, na wesoło i 
przyjemnie. Jeśli potrawy przegotowywać będziemy 
głównie z warzyw, owoców i chudego mięsa oraz 
nabiału nie będzie tu potrzebna tabela kaloryczna ani 
indeks glikemiczny, gdyż takie potrawy nigdy nie są 
zbyt kaloryczne.
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UDANY SEZON GROMU RÓŻANIEC 
SPORT

 Kolejną, bardzo udaną rundę jesienną mają za 
sobą piłkarze LKS Grom Różaniec. Po 15 kolejkach 
podopieczni trenera Bogdana Antolaka zajmują wysoką 
drugą pozycję w tabeli Zamojskiej Klasy Okręgowej. 
Zdobycz, jaką jest 31 punktów w piętnastu spotkaniach, 
można uznać za sukces, aczkolwiek gdyby spojrzeć na 
przebieg piłkarskiej jesieni, pozostaje lekki niedosyt. 
W dwóch ostatnich spotkaniach Grom przegrał swoje 
mecze i tym samym stracił pozycję lidera na korzyść 
Łady Biłgoraj. Strata prowadzenia w lidze kosztem 
drużyny z miasta powiatowego na pewno Gromowi 
ujmy nie przynosi. Drużyna z Różańca może pochwalić 
się najwyższą skutecznością na półmetku rozgrywek, 
a jest to 51 strzelonych bramek. Drużyna poza tym 
posiada w swoich szeregach najskuteczniejszego 
strzelca w lidze czyli Arkadiusza Kusiaka  (19  
bramek). Bilans 10 zwycięstw, 1 remisu i zaledwie 4 
porażek to dorobek Gromu w rundzie jesiennej. Strata 
jednego punktu do pierwszego miejsca pozwala realnie 
myśleć o wygraniu ligi i o awansie do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Także przygoda z pucharem Polski 
trwa w najlepsze. Grom po raz trzeci z rzędu wygrał 
rozgrywki w powiecie biłgorajskim, a w ćwierćfinale 
wygrał z czwartoligową Unią Hrubieszów. W półfinale 
Grom pokonał Roztocze Szczebrzeszyn, i tym samym 
po raz pierwszy w historii klubu awansował do finału 
Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Zamojskiego. 
W  finale, który rozegrany zostanie na stadionie w 
Różańcu w dniu 11.05.2016 r., podejmie trzecioligową 
Tomasovię Tomaszów Lubelski. 

 Okres zimowy i świąteczna przerwa to dla 
zawodników czas na odpoczynek. Po trudach jesiennych 
zmagań boiskowych w połowie stycznia piłkarze 
wznowili treningi i rozpoczęli okres przygotowawczy 
do rundy wiosennej. Dobrze przepracowany okres 
zimowy, a szczególnie bez kontuzji, pozwoli naszym 
zawodnikom wrócić do gry i walczyć o jak najwyższe 
cele, ale również godnie reprezentować i promować 
Gminę Tarnogród na sportowej mapie województwa. 
Nie wypada tu nie ocenić w samych superlatywach  
pomocy ze strony naszego samorządu i Burmistrza 
Tarnogrodu. Wybudowanie tak pięknego obiektu, 
jakim jest stadion w Różańcu, budzi zachwyt wśród 
zamojskiego środowiska piłkarskiego. Doceniamy to, 
Panie Burmistrzu, i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
przede wszystkim za danie nam możliwości do 
pełnego pokazania potencjału sportowego naszych 
wychowanków. To jest nasza przyszłość, przyszłość 
naszej Gminy. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca 
będzie wciąż na dotychczasowym poziomie, deklarując 
z naszej strony, że przyznane wsparcie będzie miało 
wymierny efekt i nie pójdzie na marne. Rok 2016 
będzie niewątpliwie wyjątkowym w historii Klubu. W 
tymże roku przypada 60-lecie naszego istnienia. Jakże 
pięknym byłoby to wydarzenie ozdobić awansem do 
wyższej ligi... czemu nie… droga daleka, ale bardzo 
realna. Do zobaczenia na stadionie w Różańcu.

Robert Kupczak
Prezes LKS Grom Różaniec
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Dzień Seniora w Luchowie Górnym
SAMORZĄD

Miłe słowa życzeń zdrowia i spełnienia marzeń, 
piosenki, wierszyki, tańce i piernikowe serca – tak 
gorąco dziękowały wnuczęta z Luchowa Górnego 
swoim babciom i dziadkom. W miejscowej szkole w 
miniony wtorek odbyła się uroczystość z okazji ich 
święta.

We wtorkowe popołudnie 
2 lutego w szkole filialnej 
w Luchowie Górnym 
miała miejsce niezwykła 
uroczystość. Społeczność 
szkoły specjalnie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka 
przygotowała uroczyste 
występy i przyjęcie na 
cześć seniorów. Wszystkich 
zgromadzonych, seniorów, 
zaproszonych gości, 
rodziców i dzieci powitała 
kierownik szkoły Halina 
Larwa: Po raz kolejny 
spotykamy się, aby uczcić 
wasze święto, drodzy seniorzy. 
Aby podziękować za troskę, 
opiekę nad najmłodszym 
pokoleniem. Aby wyrazić 
wdzięczność wszystkim tym, 
którzy zajmują tak szczególne 
miejsce w naszym życiu. By 
uczyć najmłodszych szacunku 
wobec starszych, miłości, dobroci. Jeden z uczonych 
powiedział: „Brzemię lat jest lżejsze dla tego, kto czuje 
się szanowany i kochany przez młodych”. Jak mądre 
jest to powiedzenie i jak ważne. Bo przecież nie tylko 
starsi czują się lepiej, jeśli są kochani i szanowani, 
ale nam wszystkich żyje się przyjemniej, jeśli jesteśmy 

kochani – dodała, podkreślając, że spotkanie ma 
wymiar wychowawczy, ale i towarzyski. Wyraziła 
radość z faktu, że seniorzy, ich dzieci i wnuki mogły 
się spotkać w jednym miejscu, aby wspólnie i 
przyjemnie spędzić to popołudnie.
Do życzeń przyłączył się obecny na spotkaniu 
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż. Włodarz 

podkreślił, że jest to już 15. z kolei spotkanie w 
Luchowie Górnym. Zauważył, że miejscowa szkoła 
jako jedyna w całej gminie kultywuje tradycję 
spotkań poświęconych seniorom. Wszystkim 
obecnym seniorom burmistrz w imieniu własnym, 
samorządu i Rady Miejskiej złożył najserdeczniejsze 
życzenia. 
Wtorkowa uroczystość przygotowana została przy 
udziale wszystkich uczniów szkoły. Szkolni artyści 
zaprezentowali specjalny repertuar składający się 
z wierszyków, piosenek, tańców, a nawet skeczu. 
Babcie i dziadkowie mogli podziwiać piękne 
przedstawienie jasełkowe w wykonaniu młodszych 
uczniów szkoły. Starsi uczniowie też spisali się na 
medal, prezentując popularny program telewizyjny 
„Familiada” w swoim wydaniu. Tego dnia wnuczęta 
swoim babciom i dziadkom dziękowały za ich 
dobroć, mądre słowo i czas, który im poświęcają. 
Wspólnie śpiewali:  Wszystkiego najlepszego, radości, 
szczęścia moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co 
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noc! Śpiewając, idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat, 
przy dobrym apetycie i w zdrowiu sto lat! Zgromadzeni 
seniorzy każdy z występów nagradzali gromkimi 
brawami. Występ małych aktorów wywołał u nich 
ogromną radość i wzruszenie. Niejednej babci i 
niejednemu dziadkowi zakręciła się łezka w oku.
Następnie dzieci odśpiewały tradycyjne „Sto lat!” 
i obdarowały ukochanych gości własnoręcznie 
przygotowanymi upominkami. Po części 
artystycznej zaproszono wszystkich na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Potem wszyscy 
razem: seniorzy, ich dzieci i wnuczęta wspólnie 
bawili się przy muzyce. Było to spotkanie pełne 
uśmiechów i radości, spotkanie, które połączyło 
kilka pokoleń. http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps-

36257-dzien-seniora-w-luchowie-gornym-foto/
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie od dnia 1 
kwietnia 2016 r. będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 
+”.
Wnioski dostępne będą od dnia 14 marca 2016 roku w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. 22 
Lipca 1.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne 
dziecko w wieku do 18. roku życia bez względu na uzyskiwane 
dochody rodziny.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko rodzina musi spełniać kryteria dochodowe :

•	800,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie; 
•	1200,00 zł netto, jeśli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne. 

W 2016 roku ustalamy dochody rodziny do świadczenia 
wychowawczego na podstawie  dochodów z 2014 roku, 
uwzględniając dochód utracony i uzyskany zgodnie  z przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć 
odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym 
odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 
z późn. zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia,
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na 
który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy 
albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej 
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia 
określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości 
znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku 
wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą 
spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego 
alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis 
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub 
innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie 
lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed 
mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub 
zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza 
rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów 
albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu 
sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, 
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu 
przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem 
tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, 
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do 
ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę 
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za 
granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość 
utraconego dochodu,
j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego 
przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód 
był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego,
k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez 
członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu 
po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane 
jest prawo do świadczenia wychowawczego;
2) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, 
o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt 
czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu 
z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód 
lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu 
małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie 
wychowującej dziecko;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego 
przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub 
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w 
sprawie o przysposobienie dziecka;
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego.
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NOWI MIESZKAŃCY GMINY TARNOGRÓD 2015 r. 
1. BODEK EMILIA WOLA RÓŻANIECKA

2. BOREK KATARZYNA TARNOGRÓD

3. BRYŁA ALEKSANDER RÓŻANIEC PIERWSZY

4. BUŃKO JAGODA RÓŻANIEC DRUGI

5. CHODKIEWICZ OLIWIER TARNOGRÓD

6. CZARNY KRZYSZTOF TARNOGRÓD

7. FUS ALEKSANDRA MARIA LUCHÓW DOLNY

8. GARGULA MAGDALENA RÓŻANIEC DRUGI

9. GIZA MALWINA RÓŻANIEC DRUGI

10. GLEŃ MAGDALENA WOLA RÓŻANIECKA

11. GOŁĄB ANNA TARNOGRÓD

12. GOŁĄB FRANCISZEK TARNOGRÓD

13. GORZKOWSKI KAJETAN TARNOGRÓD

14. GRELAK JAKUB WOLA RÓŻANIECKA

15. GRELAK TYMON DOMINIK WOLA RÓŻANIECKA

16. GRUCA EWA TARNOGRÓD

17. HUŁAS SZCZEPAN PIOTR TARNOGRÓD 

18. JABŁOŃSKA ZUZANNA RÓŻANIEC PIERWSZY

19. JAMIŃSKI HUBERT RÓŻANIEC PIERWSZY

20. KAMIŃSKI OLIWER RÓŻANIEC PIERWSZY

21. KARAŚ MILENA RÓŻANIEC PIERWSZY

22. KĘDZIERSKI WOJCIECH WOLA RÓŻANIECKA

23. KLIMIUK ALEKSY TARNOGRÓD

24. KŁODA SZYMON TARNOGRÓD

25. KORDYJAK ALICJA RÓŻANIEC PIERWSZY

26. KORDYJAK LENA TARNOGRÓD

27. KORNAŚ SANDRA TARNOGRÓD

28. KOZIARA KLARA TARNOGRÓD

29. KRUPA KONRAD WOLA RÓŻANIECKA

30. KRZYCHOWIEC ELIZA TARNOGRÓD

31. KULICI KAROLINA RÓŻANIEC PIERWSZY

32. LARWA KACPER MIKOŁAJ TARNOGRÓD

33. LARWA KATARZYNA RÓŻANIEC DRUGI

34. LENIART FRANCISZEK JÓZEF LUCHÓW DOLNY

35. LIPSKA POLA TARNOGRÓD

36. LIS ANTONINA MARIA TARNOGRÓD

37. LIZUT MACIEJ LUCHÓW GÓRNY

38. ŁUCZEJKO RAFAŁ TARNOGRÓD

39. MACIEJKOWICZ EMILIA LUCHÓW DOLNY

40. MAJCHER MAKSYMILIAN KAROL 

              LUCHÓW GÓRNY

41. MALINGER JAN RÓŻANIEC PIERWSZY

42. MARCZAK MARCIN DAWID TARNOGRÓD

43. MARGOL DANIEL WOLA RÓŻANIECKA

44. MAŚKO JULIA DOMINIKA TARNOGRÓD

45. MATYSIAK KACPER RÓŻANIEC PIERWSZY

46. MAZUR HELENA ALEKSANDRA TARNOGRÓD

47. MICYK WOJCIECH TARNOGRÓD

48. PAWLIK FABIAN WOLA RÓŻANIECKA

49. PIEBIAK MICHAŁ LUCHÓW DOLNY

50. PIĘCIOREK HANNA RÓŻANIEC PIERWSZY

51. PILIP TYMOTEUSZ TARNOGRÓD

52. PISKORSKI KACPER TARNOGRÓD

53. PRZYTUŁA MARTYNA TARNOGRÓD

54. ROGALA TYMON JAN TARNOGRÓD

55. RÓJ AMELIA WOLA RÓŻANIECKA

56. SEREDA MILENA DOMINIKA RÓŻANIEC DRUGI

57. SKUBISZ-MARTINS XAVIER TARNOGRÓD

58. SOLAK SYLWIA RÓŻANIEC PIERWSZY

59. SURMAN MILENA TARNOGRÓD

60. SZKODA BARTŁOMIEJ WOLA RÓŻANIECKA

61. SZMOŁDA KRZYSZTOF LUCHOW DOLNY

62. SZPETNAR MICHAŁ LUCHÓW DOLNY

63. ŚMIAŁKO AGATA RÓŻANIEC PIERWSZY

64. ZADWORNY WOJCIECH RÓŻANIEC DRUGI

65. ZAJĄC KARINA TARNOGRÓD
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Wykonanie budżetu Gminy Tarnogród za 2015 r.
         A. Dochody ogółem w tym:                  24.827.546,83
 I. Dochody bieżące w tym:                                       21.002.781,05

a) dochody własne                                  7.402.192,75
b) dotacje na zadania zlecone                                          3.216.224,46
c) dotacje na zadania realizowane wg porozumień                                 22.838,00
d) subwencje (ogólna, wyrównawcza, oświatowa)                                        9.624.473,00
 e) dotacje celowe i środki z funduszy celowych oraz środki unijne                                  737.052,84
 II. Dochody majątkowe w tym:                             3.824.765,78
 a) ze sprzedaży składników majątkowych                                    33.103,58
 b) dotacje i  na realizację zadań z udziałem środków unijnych                                       3.791.662,20
B. Przychody w tym:                               1.534.661,56

I. Wolne środki z 2014 r.                                               634.661,56
II. Pożyczki i kredyty                                              900.000,00 

___________________________________________________________________________
   Ogółem                              26.362.208,39  

 
A. Wydatki ogółem w tym:                                        23.799.436,17
 I. Wydatki bieżące w tym:                             17.996.991,42
 1. Wydatki inwestycyjne  w tym:                               5.802.444,75

Zadania jednoroczne:               
•	 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy                     15.375,00
Tarnogród (dokumentacja i prace projektowe)   
•	 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Różańcu Drugim                     2.349,30 
•	 Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2937L, Nr 2958L, 
Nr 2957L i Nr 2953L łączących trzy drogi wojewódzkie                                       3.076.329,79
•	 Budowa chodnika Przed. Płuskie strona zachodnia                      99.999,98
•	 Budowa chodnika przy drodze gminnej Przed. Różanieckie                                  1.045,50
•	 Budowa drogi gminnej Nr 109519L ul. Ogrody                        8.610,00
•	 Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego                         3.069,50
•	 Przebudowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Kryszkiewicza 
do ul. Rynek                          39.965,57
•	 Budowa drogi gminnej Nr 109529L dojazdowej do pól na działce
 nr ewid. 2918/1 w m. Tarnogród w km 0+66-0+165 oraz zjazdu
 z w/w drogi na drogę działka nr ewid. 3584 w km 0+63 – 0+65                                 94.114,00
•	 Przebudowa dróg gminnych Nr 109526 i 109524 ul. Przed. 
Płuskie i Bukowskie w Tarnogrodzie                                    34.225,40
•	 Przebudowa drogi gminnej Nr 109540L ul. I Armii Wojska Polskiego                                80.008,71
•	 Zakup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie i budowę drogi 
(ul. Kosciuszki – PPZ Kapka)                                    69.209,56
•	 Zakup działki nr 511/1 Ogrody                         57.448,06
•	 Budowa kanału krytego na cieku wodnym w Tarnogrodzie 
przy ul. Męczenników Majdanka                                  128.471,30
•	 Urządzenie placu zabaw na Przed. Różanieckim                         4.428,00
•	 Zakup karuzeli na plac zabaw Przed. Płuskie                                     4.428,00
•	 Zakup drukarki dla UM                            4.591,00
•	 Zakup klimatyzatora dla UM                                       4.988,04
•	 Budowa instalacji CO w remizie OSP w Woli Różanieckiej                                25.005,50
•	 Modernizacja garażu OSP w Luchowie Dolnym                         8.898,23
•	 Rozbudowa instalacji gazowej w remizie OSP w Różańcu Drugim                                15.108,90
•	 Zakup karuzeli na plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Woli Różanieckiej                           4.000,00
•	 Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza 
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tarnogrodzie                                         214.551,49
•	 Rozbudowa świetlicy w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Tarnogrodzie                                                184.916,00
•	 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Różańcu Pierwszym                      8.000,01
•	 Budowa drogi gminnej na działce nr 1028                       32.764,50
(nowe osiedle przy ul. Lubaczowskiej)     

Razem zadania jednoroczne                                                                      4.221.901,34

Zadania wieloletnie:
•	 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ul. Jaśminowa –
parking przy Urzędzie Miejskim                                               194.534,11
•	 Urządzenie miejsc postojowych przy TOK w Tarnogrodzie                                  1.230,00
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
29 stycznia 2016r. odbyła się XV w bieżącej kadencji Sesja 
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między 
sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły 
Podstawowej w Różańcu Pierwszym,
b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gruntowej, 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
c)wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym 
na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
d)udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,
e)wieloletniej prognozy finansowej,
f)zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
7.Sprawy różne.
8.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9.Zamknięcie sesji.

17 lutego 2016r. odbyła się XVI w bieżącej kadencji Sesja 
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między 
sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)uchylenia Uchwały Nr XV/89/2016 Rady Miejskiej w 
Tarnogrodzie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym,
b)zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różańcu 
Pierwszym,
c)nadania nazwy ulicy położonej w Tarnogrodzie.
d)przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 
2016-2022.
7.Sprawy różne.
8.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9.Zamknięcie sesji.

22 marca 2016r. odbyła się XVII w bieżącej kadencji 
Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności mię-
dzy sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) regulaminu określającego zasady przyznawania na-
uczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Tarnogród,
b) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsię-
biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Tarnogród,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów,
d) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnogród na lata 2016-
2021,
e) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnogród,
f) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców 
usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 
2016 w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
g) zmiany Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w 
Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2016 r.
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
i) uchwały budżetowej na 2016 r.
7. Przyjęcie informacji o :
a) stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na tere-
nie Gminy Tarnogród,
b) działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury wraz z 
kalendarzem imprez na 2016 r.
c) działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z 
planem pracy na 2016 r.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski rad-
nych.
10. Zamknięcie sesji.

•	 Budowa budynku zaplecza przy stadionie piłkarskim w Różańcu 
Pierwszym                                  1.312.787,61

Razem zadania wieloletnie                                                                  1.508.551,72

Inwestycje współfinansowane:
•	 Marketing gospodarczy „Tarnogród miejsce z przyszłością”                                  41.991,69

Razem inwestycje współfinansowane                                                                                 41.991,69

 Dotacje na zadania inwestycyjne:
•	 Dotacja dla parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie                   20.000,00
•	 Dotacja dla parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Luchowie                                10.000,00
      Górnym 
           
Razem dotacje na zadania inwestycyjne                                                          30.000,00
II. Rozchody                                 2.179.778,35
_______________________________________________________________
   Ogółem                                                     25.979.214,52
Wolne środki z roku 2015 pozostałe do wykorzystania w latach następnych wyniosły         382.993,87 zł. 
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JOLKA Z KRZYŻÓWKĄ
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DRUKARNIA HELVETICA Biłgoraj, ul. Włosiankarska 13, 
tel. 84 686 63 35

www.helvetica.com.pl• ulotki, foldery, wizytówki, plakaty, 
etykiety samoprzylepne, książki, papiery 
firmowe, druki samokopiujące, teczki 
firmowe, pieczątki, zaproszenia ślubne

Oferujemy Państwu:

Zapraszamy do współpracy !

KRZYŻÓWKA
1. założycielski narząd,
2. kończy się śmiercią,
3. niejeden na 
cmentarzu,
4. iglasta palma.

JOLKA
bogaty dla biednego * cięta odpowiedź * czytana z rana * damskie wycięcie * dawn. szacunek, poważanie 
* drzewo iglaste * gdy do tańca trzeba trojga * hałasuje w lesie * kawalerski podatek * ma go niejeden 
bokser * na sumie grać umie * nie oceniaj po niej książki * niejedna w zeszycie * nieznana u tyrana * post z 
umartwianiem się * przeholowanie z czyimś zaufaniem * rolnik z wyższym * siostra mamy * słomiany materac * 
substytut * właśnie nad nią siedzisz * zakładane na koromysło * zdzierstwo pożyczkowe * życiorys 

Wyrazy krzyżówki (fragment środkowy) stanowią część wyrazów jolki. Należy je wpisać zgodnie z podaną numeracją. 
Pozostałe miejsca wpisywania do odgadnięcia.






