TRADYCJA, HISTORIA

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tarnogrodzie

W niedzielę 2 października br. druhowie
strażacy OSP z Tarnogrodu, zaproszeni goście i
mieszkańcy gminy od uroczystej mszy świętej
rozpoczęli świętowanie jubileuszu Ochotniczej
Straży Pożarnej, którą w 1916 roku powołano
w Tarnogrodzie. Uroczystej Eucharystii
przewodniczył ks. dziekan Jerzy Tworek. Dzisiaj
w naszej parafii
przeżywamy
doniosłą, piękną
uroczystość
100-lecia powstania
Ochotniczej Straży
Pożarnej. To
piękne wydarzenie,
za które chcemy
podziękować
Dobremu Bogu w
tej Mszy Świętej.
Dziękujemy za
100 lat istnienia
i funkcjonowania
jednostki OSP
w Tarnogrodzie,
za wszystkie
pokolenia naszych
strażaków, którzy
z determinacją
i oddaniem
oraz z miłością
i poświęceniem
służą społeczności
lokalnej. Za
pośrednictwem św. Floriana chcemy upraszać dla
żyjących druhów potrzebne łaski i moc wiary. Na
przestrzeni czasów wielu strażaków odeszło na
wieczną służbę - ich także ogarniamy modlitewną
pamięcią - mówił podczas Eucharystii ks.
Tworek. Podczas mszy dokonano także
poświęcenia sztandaru OSP, który dla
tarnogrodzkiej jednostki ufundowała lokalna
społeczność.
Kolejnym punktem świętowania jubileuszu było

odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
umieszczonej na frontonie budynku remizy
OSP w Tarnogrodzie. Tablica ma upamiętniać
100 lat funkcjonowania Ochotniczej Straży
Pożarnej i przypominać o jubileuszu. Spod
remizy OSP uczestnicy przemaszerowali na plac
przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury. Tutaj zgodnie ze strażackim
ceremoniałem
- odczytano akt
fundacyjny i
akt przekazania
sztandaru, a po
jego prezentacji
zebranym dokonano
przekazania.
W uroczystościach
obok władz
samorządowych
Gminy Tarnogród,
władz jednostki
OSP i mieszkańców
uczestniczyli
zaproszeni goście, w
tym poseł Genowefa
Tokarska, starszy
brygadier Piotr
Zmarz - zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego PSP,
Starosta Biłgorajski
Marian Tokarski,
radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego Michał Mulawa,
Komendant Powiatowy PSP brygadier Wiesław
Krent, zastępca Komendanta Powiatowego
Policji podinspektor Marek Jamroz oraz starszy
brygadier Mieczysław Skóra - prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz
przedstawiciele OSP i PSP.
100 lat w perspektywie ludzkiego życia to dwa
pokolenia. Wiek temu spotkali się mieszkańcy
Tarnogrodu, którzy tak po ludzku chcieli się czuć
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bezpiecznie i dlatego powołali Ochotniczą Straż
Pożarną. Ta idea ich zjednoczyła i pozwoliła
skupić wokół siebie kolejne pokolenia. To, co
w Ochotniczej Straży Pożarnej najcenniejsze,
przetrwało dziejowe zawieruchy, wojnę i „mody”.
Dziś to jednostka, która od ponad 20 lat należy
do KSRG i w pełni zasłużyła na wyróżnienie,
a mając taką historię i takich druhów, musi
dochować wierności zawołaniu: „Bogu na
chwałę, ludziom na ratunek” - podkreślał starszy
brygadier Piotr Zmarz - zastępca Komendanta
Wojewódzkiego PSP.
Słowa wdzięczności i gratulacje strażakom
z OSP Tarnogród złożyli także Starosta
Biłgorajski i Burmistrz Tarnogrodu. Obaj

samorządowcy podkreślali znaczenie jednostki
dla lokalnej społeczności, ich służbę i odwagę,
która nakazuje z narażeniem własnego życia i
zdrowia nieść pomoc tym, którzy znajdą się w
niebezpieczeństwie i bronić ludzkiego dobytku
przed żywiołami.
Podczas uroczystego jubileuszu było także
miejsce na odznaczenia dla zasłużonych
strażaków oraz część artystyczna przygotowana
przez młodzież Publicznego Gimnazjum w
Tarnogrodzie oraz zespoły taneczne TOK.
źródło: http://bilgoraj.com.pl/100-lecie-osp-tarnogrodfoto,,3,11,11,1,16515,n.html

Historia OSP Tarnogród
Mijały lata zanim nadszedł czas
zorganizowanej walki z żywiołem, jakim był pożar. W
roku 1916 z inicjatywy młodego, bo liczącego 21 lat,
mieszkańca Tarnogrodu Wincentego Dołomisiewicza
i przy wsparciu księdza Michalskiego, pracującego
w Parafii Tarnogród utworzono Ochotniczą Straż
Pożarną.
W
początkowym
okresie do
OSP należeli:
Adam Gruca
Bolesław
Glinianowicz
Ksawery
Glinianowicz
Józef Szponar
Ignacy
Kucharski
Kazimierz
Róg
Rorata Pac.
Wszyscy
wymienieni
tworzyli zarząd
jednostki. Zorganizowana jednostka stała się
zalążkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. W roku
1918 jednostka przestała istnieć, ponieważ wszyscy
jej członkowie wstąpili do Legionów. Oni to pod
dowództwem sędziego Onufrego Godziszewskiego
rozbrajali Austriaków w czasie I wojny światowej
dnia 11 listopada 1918 r.
W roku 1920 jednostkę OSP reaktywowano.
Zał0życiel OSP Tarnogród Wincenty
Dołomisiewicz (1895-1984)
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Naczelnikiem wybrano druha Ksawerego
Glinianowicza. W roku 1925, przy udziale inspektora
Stylskiego, powołano na ogólnym zebraniu nowy
Zarząd OSP. Funkcję prezesa powierzono Janowi
Rytko – Dyrektorowi Syndyku Lubelskiego – filii
w Tarnogrodzie, naczelnikiem został wybrany Jerzy
Wysocki, zastępcą naczelnika Szczepan Gruszka, a
gospodarzem Bolesław Glinianowicz. Instruktorem
do ćwiczeń był druh Marian Zawadzki, a jego
adiutantem druh Kazimierz Róg.
W tym okresie jednostka OSP liczyła 40
osób wraz z zarządem. W latach 1930/31 zbudowano
pierwszą remizę z materiałów pochodzących z
rozbiórki cerkwi prawosławnej i postawiono ją w
rynku, gdzie obecnie stoi dom kultury. W 1933
roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę
M400 „Leopoldia” oraz dostateczną ilość węży.
Mechanikiem do motopompy był Leopold
Glinianowicz.
Druhowie byli dobrze umundurowani i dobrze
wyszkoleni. Na wyposażenie jednostki składały
się: drabiny wspinalne do ćwiczeń z hakówkami,
bosaki, drabiny przystawiane oraz drabiny do
suszenia węży. Straż otrzymała do dyspozycji ręczną
syrenę alarmową. Wyjazd do pożarów odbywał się
furmankami. Do wyjazdów wyznaczonych było
trzech furmanów z poszczególnych przedmieść.
W latach 1930-1939 organizacja przejawiała
dużą aktywność. Dla młodzieńca było zaszczytem
legitymować się przynależnością do OSP. W tym
czasie szeregi zasilili następujący druhowie:
Aleksander Bartosik
Jan Gierula
Czesław Grasza
Tadeusz Palka
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Zarząd Jednostki OSP do 1962 roku:
1. Antoni Seroka- prezes zarządu
2. Aleksander Bartosik naczelnik
3. Jan Łuszczak – zastępca
naczelnika
4. Franciszek Mulawa –
Przewodniczący Gromadzkiej Rady
Narodowej
5. Franciszek Hułas – skarbnik
6. Czesław Wysocki – gospodarz
7. Aleksander Magoch –
sekretarz
8. Gustaw Rój – członek
zarządu.
Lata, o których mowa, to lata, gdy
szeregi
jednostki zasilane są nowymi
Motopompa „Leopoldia”
druhami i działaczami OSP. W miejscu
poprzedniej spalonej remizy jednostka w roku 1950

Stefan Serkis
Marian Molas.
Oprócz działającego męskiego
OSP, organizuje się żeński odział straży
zwany samarytański.
Wybuch II wojny światowej
częściowo zahamował działalność
jednostki. Część druhów została wcielona
do Wojska Polskiego, część została
aresztowana i wywieziona do Niemiec na
przymusowe roboty. Pozostali na miejscu
druhowie okazali się dobrymi Polakami,
ułatwiając niejednokrotnie ucieczkę
schwytanym, za co byli prześladowani
przez żandarmerię i gestapo.
Remiza OSP przez okres wojny
służyła Niemcom jako magazyn i pod
koniec wojny została spalona przez
Orkiestra i tarnogrodzcy strażacy 1930-1935
partyzantów. Sprzęt przeciwpożarowy
wybudowała ściany
składowany był w kuźni kowalskiej będącej
budynku remizy, które na skutek działań tutejszych
własnością Leopolda Glinianowicza.
władz nie zostały nakryte dachem, a w miejscu tym
W okresie okupacji hitlerowskiej na zawsze z
został wybudowany obecny dom kultury. W zamian
szeregów OSP odeszli druhowie:
za to po staraniach jednostka otrzymała lokalizację
Leon Falandysz
na budowę przy ul. Kościuszki. Prace przy budowie
Jan Rytko
trwały od 1956 do 1960 roku. Zaangażowana została
Ksawery Glinianowicz.
cała jednostka, a na szczególną uwagę zasługują
Po zakończeniu działań wojennych
druhowie:
Ochotnicza Straż Pożarna wznowiła swoją
Franciszek Mulawa
działalność w roku 1945. Prezesem został wybrany
Aleksander Bartosik
Jerzy Wysocki, naczelnikiem Antoni Seroka. Do
Aleksander Magoch
dyspozycji byli furmani: Jan Klecha, Jan Lis, Jan
Szczepan Gruszka
Pacion, Stanisław Żemła. W roku 1947 na stanowisko
Szymon Gruszka, który prowadził budowę i
prezesa zostaje wybrany druh Antoni Seroka, który
nadzorował jakość wykonywanych prac.
pełnił tę funkcje przez okres 17 lat, aż do 1964 roku.
Po oddaniu do użytku nowo wybudowanej
Funkcję naczelnika przyjmuje Aleksander Bartosik.
remizy sprzęt zostaje umieszczony w nowym
W roku 1948 jednostka otrzymuje ufundowany
obiekcie. Jest on sukcesywnie uzupełniany dzięki
pierwszy samochód strażacki, którego kierowcą
Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju oraz
zostaje druh Czesław Sobol. Do pomocy przydzielony
miejscowym włodarzom.
zostaje druh Czesław Wysocki.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Od roku 2010 do dnia dzisiejszego Daniel Bartosik.
Jednostka nasza przez ostatnie 20 lat
zmieniła tabor samochodowy. Począwszy od stara
25 i otrzymanego z PSP w latach 80 - tych jelcza
poprzez stara 266. Dzisiaj dysponujemy dwoma
mercedesami zakupionymi przy wsparciu środków

Rok 1938

W najnowszej historii jednostki
odnotowujemy następujące fakty:
Od 1964 roku do 1972 funkcję prezesa jednostki
przyjmuje Jan Falandysz.
Od 1972 roku do 1992 funkcję prezesa pełnił druh
Franciszek Mulawa.
Po roku 1992 funkcję prezesa pełnili Michał Dec i Jan
Dziura, a w chwili obecnej od dwóch kadencji pełni
Józef Czarny.
Naczelnikami jednostki byli:

Od 1946 do 1970 r. Aleksander Bartosik .
Od 1970 do 1972 r. Jan Gierula.
Od 1972 do 2001 r. Marian Dołomisiewicz.
Od 2001 do 2010 r. Tomasz Bartosik.
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z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Lublinie, środków unijnych oraz środków z budżetu
gminy. Pojazdy te wyposażone są
w nowoczesny sprzęt ratowniczogaśniczy. 24 maja 1995 roku
decyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej
jednostka została włączona do
Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego.
Nasza jednostka liczy 53 członków
w tym 23 czynnych ratowników.
Przy jednostce działa Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z 12 członkami
oraz Strażacka Orkiestra Dęta.
Nasza jednostka w 1997
i 2010 roku niosła pomoc
powodzianom na terenie
województwa lubelskiego, powiatu
opolskiego.
Nasi strażacy włączają się w życie środowiska, biorąc
czynny udział w uroczystościach państwowych,
religijnych oraz współpracują ze szkołami na terenie
naszej gminy.
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Uroczystości rocznicowe
w Bramie Korchowskiej

W 77. rocznicę wzięcia do sowieckiej niewoli
oficerów i podchorążych 14DP Armii Poznań,
straconych później w Katyniu, odbyły się 18
września w Tarnogrodzie uroczystości religijnopatriotyczne. Uczestniczył w nich poseł Piotr
Olszówka oraz władze samorządowe na
czele z burmistrzem Eugeniuszem Stróżem i
przewodniczącym rady Piotrem Marczakiem.
Pochód złożony z pocztów sztandarowych, władz,
kombatantów, organizacji, szkół i mieszkańców
w asyście orkiestry dętej wyruszył spod TOK-u
do kościoła parafialnego
pw. Przemienienia
Pańskiego. Mszy św.
w intencji Ojczyzny,
żołnierzy Września i
ofiar Katynia, również
mieszkańców Tarnogrodu
przewodniczył ks. Jerzy
Tworek, miejscowy
proboszcz i dziekan
dekanatu tarnogrodzkiego.
Okolicznościowy
referat, którego treść
zamieszczamy poniżej,
wygłosiła Anna Kuziak,
wiceprzewodnicząca rady. Po Eucharystii
wszyscy przeszli pod Pomnik Katyński w Bramie
Korchowskiej, gdzie po hymnie i salwie honorowej
delegacje, również naszej szkoły, złożyły
wiązanki kwiatów. Ze względu na deszczową
pogodę dalsze uroczystości odbyły się w TOK-u.
Rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im.

Marii Curie-Skłodowskiej i występem orkiestry
dętej. Zakończyły- przemówieniem płk. Stanisława
Maciąga, prezesa Związków Kombatantów
i Inwalidów Wojennych oraz wręczeniem
odznaczeń i dyplomów przez płk. Jana Rybaka.
Z okazji 25-lecia kapłaństwa Honorowy Krzyż
Zasługi otrzymał ks. dziekan Jerzy Tworek, a
Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż i niżej
podpisany zostali wyróżnieni dyplomem uznania
za pielęgnowanie tradycji narodowych. Agnieszka
Jaczyńska pełniąca funkcję kierownika Referatu
Edukacji
Historycznej
w OBEP IPN
w Lublinie
i Region
ŚrodkowoWschodni
NSZZ
Solidarność
ufundowali
upominki,
które otrzymali
wszyscy
uczestnicy
uroczystości.
Dla starszych były one przypomnieniem dawnych
dni, a dla młodych najlepszą lekcją historii i
patriotyzmu.
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Marian Kucharczuk
Opiekun Koła Historycznego
ZSCKR w Różańcu
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„TARNOGRODZKI PANTEON”
18.09.2016r.

Już od 20 lat mieszkańcy Tarnogrodu,
poczty sztandarowe i delegacje uczestniczą
w uroczystych obchodach upamiętniających
wydarzenia z końca września 1939 roku. Jak
każdego roku, po mszy św.
udaliśmy się pod Pomnik
Katyński
w
Bramie
Korchowskiej, w miejsce
rozbrojenia
żołnierzy
Ośrodka Zapasowego 14.
Dywizji Piechoty Armii
Poznań, którzy następnie
zostali zamordowani w
Katyniu. W wojennej
poniewierce
wytrwali
z bronią w ręku równo
miesiąc - do 28 września
1939r. Oficerowie zaś
złożyli największą ofiarę –
ofiarę życia.
Rozbicie
sił
polskich
we
wrześniu 1939 roku nie
kończyło jednoznacznie
działań wojennych na
obszarze
południowej
Lubelszczyzny. Na tym
terenie,
przez
który
prowadził ogólny kierunek
ku granicy węgierskiej
lub rumuńskiej, znalazło
się wiele oddziałów czy
grup Wojska Polskiego. Na
wieść o agresji sowieckiej
17
września
Ośrodek
Zapasowy 14. Dywizji
Piechoty
dowodzony
przez mjr. Solskiego nie
podporządkował się decyzji
o kapitulacji i kontynuował
marsz w kierunku granicy
węgierskiej.
26 września grupa
przybyła do Józefowa.
Noc z 27 na 28 września żołnierze spędzili we
wsi Łukowa. Tam odbyła się odprawa, w czasie
której postanowiono przedzierać się na południe
w kierunku Lwowa, gdzie miały walczyć oddziały
8

gen. K. Sosnkowskiego. W wypadku zetknięcia
się z jednostkami radzieckimi postanowiono nie
podejmować walki.
28 września rano oddział wyruszył z
Łukowej przez Chmielek
w kierunku Tarnogrodu.
Straż przednią stanowił
oddział
cyklistów,
którego przewodnikiem,
zwiadowcą był strzelec
Michał Terembuła. Po
przejściu wsi Korchów,
około 2 km przed
Tarnogrodem, straż przed
nia zameldowała, że od
strony Cieszanowa posuwa
się większa jednostka
wojskowa.
Żołnierze
polscy, docierając do
Bramy
Korchowskiej
w
Tarnogrodzie,
28
września
o
godzinie
11.50 zostali otoczeni
przez szpicę sowieckiej
5. Dywizji Kawalerii
2. Korpusu 6. Armii
radzieckiej i zmuszeni
do kapitulacji. Oddział
polski został rozbrojony
bez
walki.
Według
relacji
tarnogrodzian,
zgrupowanie
Ośrodka
Zapasowego 14. Dywizji
Piechoty znalazło się w
sowieckiej niewoli za
przyczyną
miejscowej
bojówki żydowskiej, tzw.
„czerwonoopaskowców”,
którzy za współpracę z
Armią Czerwoną otrzymali
w nagrodę konie i podwody
należące do ośrodka.
W
takich
to
okolicznościach nastąpił
kres istnienia Ośrodka Zapasowego 14. Dywizji
Piechoty Armii Poznań. W ciągu niespełna czterech
tygodni kampanii żołnierze wykonali blisko
450-kilometrowy marsz z Kutna aż po Tarnogród.
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Początkowo do sowieckiej niewoli poszli
wszyscy żołnierze ośrodka, szeregowi i około 40
oficerów i podchorążych. Później sowieci rozdzielili
szeregowych od oficerów i przetrzymywali ich w
różnych miejscach: szeregowych w już nieistniejącej
cegielni w Bramie Korchowskiej, a następnie
zwolniono ich, natomiast oficerów przetrzymywano
tutaj w kościele pw. Przemienienia Pańskiego.
Tego samego dnia kolumna polskich jeńców
wyruszyła przez Dzików do Cieszanowa. 29 września
- jak pisze major Solski w dzienniczku odnalezionym
przy zamordowanym w czasie ekshumacji w 1943
roku w dołach Katynia - zawieziono ich ciężarówkami
do Lwowa, a 30 września – do Tarnopola. Dalej droga
jeńców polskich wiodła przez Wołoczysk, Kijów
do obozu w Kozielsku, gdzie byli więzieni kilka
miesięcy. Od początku kwietnia do połowy maja
1940 r. z obozu zaczęły być wywożone w nieznanym
kierunku grupy od 60 do 250 jeńców w odstępach
jedno- dwu- i trzydniowych… Ich miejscem okrutnej

śmierci był Katyń.
Dwadzieścia lat temu, 29 września 1996
r. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika
ofiar Katynia. Pomnik stanął dokładnie w miejscu
historycznych wydarzeń, Myślę, że możemy go
nazwać „Tarnogrodzkim Panteonem”, gdyż jest
on wyrazem hołdu dla ofiary życia Oficerów i
Podchorążych Wojska Polskiego i jest świadectwem
prawdy historycznej o Golgocie Wschodu, upamiętnia
też innych oficerów Wojska Polskiego i mieszkańców
Tarnogrodu, którzy zostali zamordowani w Katyniu i
innych miejscach kaźni. „Ściana pamięci” upamiętnia
natomiast mord dokonany przez Niemców w
Tarnogrodzie na ludności żydowskiej, romskiej i
polskiej w dniu 1 listopada 1942r.
Niech nasz udział w dzisiejszych
uroczystościach będzie wyrazem zwycięstwa
pamięci nad zapomnieniem i hołdem dla polskich
żołnierzy.
Anna Kuziak

DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE 2016
4 września br. rolnicy gminy Tarnogród
podziękowali Bogu za zebrane plony. W tym
roku dożynki odbyły się
w Woli Różanieckiej.
Była dziękczynna msza
św., kolorowy korowód
dożynkowy i dobra
zabawa.
Świętowanie w Woli
Różanieckiej rozpoczęło
się od dożynkowego
korowodu, który
prowadzili starostowie
dożynek państwo
Dołomisiewiczowie.
Prowadzą oni
10-hektarowe
gospodarstwo ekologiczne.
Specjalizują się głównie
w uprawie porzeczki
czarnej i maliny. Ciągle
modernizują i powiększają
swoje gospodarstwo. Mają
specjalistyczny sprzęt,
który wykorzystują do
codziennej pracy. Państwo
Dołomisiewiczowie mają
dwoje dzieci: 12-letnią Karolinkę oraz 9-letniego
Krystiana. Za nimi okazałe dożynkowe wieńce do

ołtarza niosły gospodynie z terenu gminy. Pochód
zamykały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Woli
Różanieckiej. O godz.
12.00 odbyła się uroczysta
msza św., podczas której
rolnicy podziękowali
Bogu za zebrane plony
oraz modlili się w intencji
rolników.
Po przekazaniu chleba
gospodarzowi gminy
przez starostów dożynek
Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż powitał
zgromadzonych rolników
i zaproszonych gości.
Znalazł się wśród nich
między innymi wojewoda
lubelski, który podkreślał
rolę rolniczego trudu.
Dożynki to ten moment
możliwości świętowania,
podziękowania za to
wszystko, co w tym roku
wydarzyło się w rolnictwie
tutaj w gminie Tarnogród.
Organizacja dożynek, ich
przebieg i wygląd świadczą o tym, że dziękujemy
Panu Bogu za to, że ominęły nas niepogody,
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jak to bywało w innych częściach województwa
lubelskiego. Dziękujemy za wystarczającą
ilość deszczu i za pracę, trud rolników, bo to
państwem, państwa rękami posłużył się dobry
Bóg i doprowadził do tego, że te plony można było
zebrać – mówił Przemysław Czarnek. Dziękujemy
nie tylko za plony,
ale też za waszą
codzienność, która
jest zamiłowaniem
do tradycji, do
kultury polskiej.
Państwo tym
wszystkim
rozbudowujecie
polskość,
umacniając
tradycję
narodową. Za to
wszystko składamy
serdeczne
podziękowania,
zapewniając
o jednym, że
trwają ciągle prace nad tym, aby państwa sytuacja
uległa poprawie. Nie jest to łatwe, bo wszyscy
wiemy, z jakimi
problemami borykamy
się w rolnictwie –
kontynuował wojewoda,
jednocześnie apelując
i uczulając rolników,
aby byli ostrożni
w chowie świń ze
względu na pojawienie
się w województwie
lubelskim afrykańskiego
pomoru świń.
Następnie głos zabrał
gospodarz gminy.
Każdego dnia w
modlitwie prosimy:
„chleba naszego
powszedniego daj nam
dzisiaj”, a tylko raz
w roku uroczyście dziękujemy za wszystkie dary w
tym symbolicznym chlebie. Dziękujemy twórcom
tych dóbr za trud i pracę, które pozwalają żyć i
rodzinom naszej społeczności, i całemu narodowi.
Jest to wysiłek szczególny, uzależniony od wielu
innych czynników mających wielki wpływ na
efekty tej pracy, takich jak pogoda, złe ceny, zła
polityka rolna czy społeczna – mówił Eugeniusz
Stróż. W dniu waszego święta dziękuję rolnikom
10

za całoroczny trud włożony w uprawę, zbiór, w
budowę i przekształcanie waszych gospodarstw w
celu osiągnięcia wyższego poziomu – dodał. Do
zebranych mieszkańców gminy słowo kierowali
też posłowie. List z okazji dożynek przesłała poseł
Agata Borowiec: Z wielkim szacunkiem pochylam
głowę przed
tymi, którzy tę
ziemię uprawiają.
Rzadko zdarza
się taki rok, kiedy
pogoda w pełni
odpowiadałaby
rolnikom.
Często przyroda
nie oszczędza
rolnikom
przeciwności i
pokazuje, jak
bardzo człowiek
jest zależny od
wszechmocnych
sił natury. To,
że nasz region
tak pięknie się rozwija, jest zasługą wszystkich
mieszkańców tej ziemi, którzy są wierni tradycji, są
wierni patriotyzmowi,
wierni ojczyźnie.
Pragnę zapewnić, jako
mieszkanka tej ziemi
i poseł na sejm RP,
jestem i zawsze będę
z wami rolnikami.
Po części oficjalnej
przyszedł czas na
zabawę. Nastąpiło
rozstrzygnięcie XIX
edycji „Konkursu na
najbardziej zadbaną
posesję w mieście i
gminie Tarnogród”.
Zgromadzeni goście
obejrzeli program
artystyczny w
wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, a potem
rozbrzmiały przyśpiewki grup wieńcowych.
Kolejnym ważnym punktem niedzielnego
programu był VII Turniej Sołectw i Dzielnic
Gminy Tarnogród. Dożynki w Woli Różanieckiej
zakończyły się zabawą ludową.
http://www.gazetabilgoraj.pl/z-nowej-gazety/ps39101-w-podziece-za-zebrane-plony-foto/
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KULTURA, OŚWIATA

DNI TARNOGRODU 2016

Występy, koncerty, pokazy,
atrakcje dla starszych
i młodszych – to tylko
niektóre punkty bogatego
programu tegorocznych Dni
Tarnogrodu.Dni Tarnogrodu
w tym roku rozpoczęły się
w piątek (5 sierpnia) i trwały
do niedzieli (7 sierpnia).
Pierwszego dnia na placu
przed Tarnogrodzkim Domem
Kultury zorganizowano
kino pod gwiazdami.
Sobota to dzień poświęcony

który przygotował
i poprowadził
Waldemar
Wywrocki - radny
miasta Rzeszowa
i jednocześnie
założyciel oraz
opiekun artystyczny
dziecięcego zespołu
muzycznego „Gabcia
i Przyjaciele”. Jest
także współautorem
muzyki oraz
wszystkich tekstów
piosenek, które
zostały ułożone
wspólnie z córką Gabrielą Wywrocką (Gabcią),

najmłodszym mieszkańcom gminy.
Trzygodzinny
program
specjalnie dla nich
przygotowany
gwarantował świetną
zabawę wszystkim
maluchom.
Finał Dni
Tarnogrodu nastąpił
w niedzielę na placu
targowym. Wspólne
świętowanie
rozpoczęto od
programu dla dzieci,

stąd nazwa zespołu „Gabcia
i Przyjaciele”. Następnie
nieco starszej publiczności
zaprezentował się zespół 2 plus 1.
Nie zabrakło kultowych przebojów
zespołu tj. „Chodź, pomaluj mój
świat”, „Czerwone słoneczko”,
„Hej, dogonię lato”, „Wstawaj,
szkoda dnia”, „Windą do nieba”
czy „Iść w stronę słońca”.
Potem na scenie królowała muzyka
disco. Wystąpił zespół TEX, a
zaraz po nim Baflo. Gwiazdą
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Tarnogrodzie. Zaprezentował największe swoje hity,
w tym te najnowsze z płyty „moMtyle” wydanej
w 2014 roku, promowanej singlem „Mamo, ja nie
chcę za mąż”.
Dni Tarnogrodu zakończyła dyskoteka pod
gwiazdami.
http://www.gazetabilgoraj.pl/aktualnosci/ps-38772tarnogrod-hucznie-swietuje-foto/
http://www.tarnogrod.pl/index.php/galeria-i-media/

wieczoru był zespół Brathanki. Zespół powstał w
1998 roku z inicjatywy akordeonisty Janusza Musa.
W skład zespołu weszło grono zaprzyjaźnionych
muzyków, którzy tworzyli folkowo-rockową
muzykę. Do 2009 roku w zespole następowały
kolejne zmiany personalne. Nową wokalistką
została wówczas Agnieszka Dyk, laureatka „Szansy
na sukces” z udziałem Brathanków w 2005
roku. I w takim też składzie zespół wystąpił w
12
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Polscy Tatarzy zaśpiewali
i zatańczyli w Tarnogrodzie

Zespół amatorski „Buńczuk”
kultywujący tatarskie tradycje
działa od 2000 roku. Przekazuje
on spuściznę polskich Tatarów,
których historia z historią Polski
splata się od sześciu wieków.
Artyści w połowie sierpnia gościli
na Ziemi Biłgorajskiej. Specjalny
koncert zespołu odbył się w
Tarnogrodzie.
Zespół 15 sierpnia br. wystąpił

motywach tańca tatarskiego
Tatarów z Kazania, Krymu i
Baszkirii. Zespół działa w trzech

grupach wiekowych: najmłodsza,
średnia i najstarsza, w której
pracują osoby dorosłe i w trzech
sekcjach: recytatorskiej, wokalno muzycznej i tanecznej.
Jesteśmy artystami amatorami,
kultywującymi tradycje polskich
Tatarów. Obecnie nasza grupa
działa przy Fundacji Tatarskie
Towarzystwo Kulturalne. Nasz
repertuar to tatarskie tańce i pieśni

na scenie letniej Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury. Taniec w
„Buńczuku” opiera się na
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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przeplatane
opowieściami
o tatarskiej
kulturze i
tradycji, która to
kultura od setek
lat przplata
się z kulturą
polską. Chcemy
przez takie
spotkania, jak to
dzisiejsze, wyjść
do szerszej
publiczności.
Dla polskich
Tatarów Polska
zawsze była
Ojczyzną - zaznacza prowadząca zespół Ewa
Jakubowska.
http://bilgoraj.com.pl/_news.php?id=16247
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PREMIERA ZESPOŁU TEATRALNEGO TOK
9 października br. Zespół Teatralny
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
zaprezentował sztukę pt. “Gość oczekiwany” wg
Zofii Kossak-Szczuckiej. To już kolejna premiera
w 16-letniej historii amatorskiego teatru w
Tarnogrodzie.

Akcja koncentruje się wokół odwiedzin, jakie
zapowiedział tytułowy gość - Jezus. Jego
przybycia oczekują równie niecierpliwie wiejski
biedak i bogaty młynarz. Opowieść o “Gościu
oczekiwanym” jest opowieścią o wierze, nadziei

i pokorze, ale także o pysze, zachłanności
i obojętności. Sztuka wyrasta z polskiej
obyczajowości i tradycji.

Głównym przesłaniem naszego spektaklu jest zachęta
do czujności, Pana Jezusa możemy “spotkać” w

każdej sytuacji naszego życia, wówczas nic nie będą
znaczyć bogactwo, władza, powodzenie, będzie się
liczyło tylko to, jakim jest się człowiekiem - przyznaje
Helena Zając - reżyser spektaklu. W spektaklu
dobro przeplata się ze złem. Obok dwóch głównych
bohaterów biedaka i młynarza, na Jezusa oczekują
m. in. szukający sensacji dziennikarz czy obłudna
dewotka. Nasza wiara musi być potwierdzona
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uczynkami - dodaje Helena Zając.
Widowisko zostało zrealizowane w scenerii
przygotowanej przez Władysława Dubaja, tłem
kolejnych aktów sztuki były więc chłopska chata
oraz leśna polana z kapliczką Jezusa Chrystusa.
Wszyscy jesteśmy aktorami amatorami, musimy
więc sprawdzić się w każdej roli, zarówno w
komedii jak i w roli dramatycznej. Mam nadzieję, że
nasz przekaz sztuki Zofii Kossak-Szczuckiej trafił do
widzów ze swym przesłaniem - zaznacza Ryszard
Kowal.
http://bilgoraj.com.pl/gosc-oczekiwany-na-deskachtarnogrodzkiego-osrodka-kultury-foto,,3,11,11,1,16552,n.html

EKO-PAKA W BIBLIOTECE

Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnogrodzie przesyła krótką relację z
dotychczasowej realizacji programu „EkoPaka –
zamykamy obieg surowców”
W bibliotece w Tarnogrodzie od czerwca
do sierpnia zorganizowano 7 spotkań z dziećmi
w wieku 3 – 8 lat. Realizowano temat „Papier”.
Każda grupa liczyła 8 - 12 osób. Łącznie w
zajęciach wzięło udział ok. 70 dzieci. Większość
materiałów, które otrzymaliśmy w EkoPace, została
dotychczas wykorzystana na zajęciach. Zabawy,
jakie zostały zrealizowane z dziećmi, powstały na
podstawie otrzymanego scenariusza oraz zostały
wzbogacone o własne pomysły. Rozpoczęto luźną
zabawą, podczas której dzieci miały okazję się ze
sobą zapoznać oraz nawiązać kontakt. W tym czasie
kolorowały oraz rysowały. Następnie wszyscy
wygodnie usiedli na dywanie, by porozmawiać
na temat ekologii a zwłaszcza segregacji śmieci.
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Dzieci opowiadały, do czego służy papier, jak
jest pozyskiwany oraz w jaki sposób można
go ponownie wykorzystać. Wymieniały oraz
wskazywały przedmioty codziennego użytku
wykonane z papieru. Zdobywały wiedzę,
słuchając odpowiedzi rówieśników oraz wykładu
prowadzącego. Stworzyliśmy wspólnie listę, na
której zostały umieszczone pomysły na to, jak
wykorzystać 7 razy jedną kartkę papieru, zanim
trafi do kosza. Oto nasze pomysły: 1) pole do gry,
2) rysunek, 3)kartka urodzinowa, 4) wachlarz, 5)
puzzle (pocięte w paski), 6) ozdobny łańcuch na
choinkę, 7) konfetti. Następnie wszystkie dzieci
wzięły udział w grze, poprzez którą utrwaliły sobie
zdobyte wcześniej informacje, ponieważ musiały
odpowiadać na pytania z zakresu ekologii, o których
wcześniej rozmawialiśmy. Pytania dotyczyły takich
zagadnień jak: co jest potrzebne do produkcji
papieru, jak można ponownie wykorzystać papier,
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jakim kolorem jest
oznakowany pojemnik na
papierowe śmieci lub do
czego można wykorzystać
kartonowe pudełka. Pola
do stworzonej przez
nas gry tworzyły duże
kolorowe oraz białe kartki
papieru formatu A3, które
zostały wykorzystane
w dalszych działaniach
(tak by na podstawie
przykładu pokazać
dzieciom, na czym polega
recykling w codziennym
życiu oraz podczas
zabawy). Wykonaliśmy
również duży plakat,
na którym powstał za
pomocą pieczątek napis
„EkoPaka – Tarnogród”
oraz zapisane zostały
imiona uczestników
projektu. Dzieci chętnie
kolorowały przygotowane
specjalnie dla nich kolorowanki oraz udekorowały
własnoręcznie wykonanymi liśćmi z kartek
papieru (których wcześniej użyliśmy jako pola
do gry) tekturowe drzewko, które powstało z
recyklingu. W ten sposób chcieliśmy pokazać,
jak ogromną rolę odgrywają drzewa w produkcji

uratowanych.
Gdy zastanawialiśmy się, co można zrobić
z papieru, jeden chłopiec zasugerował, że zrobimy
makietę osady Bullerbyn. Inspiracją była ostatnio
przeczytana książka A. Lindgren. Pomysł nas
dorosłych zaskoczył, ale okazał się rewelacyjny.
Zbudowaliśmy makietę osady wielkości
2x2,5m, wykorzystując tekturę,
pudełka, papier, farby, drewniane
patyczki po lodach, plastelinę itp.
Były to materiały otrzymane we
wcześniejszych EkoPakach oraz
materiały zbierane przez dzieci w
ramach recyklingu.
Uczestnicy projektu chętnie brali
udział w zabawie i aktywnie udzielali
się podczas wspólnych zajęć. Dzieci
dowiedziały się, skąd bierze się
papier, jak można go wielokrotnie
wykorzystać, co niezbędne jest do
jego produkcji. Uczestnicy warsztatów
bardzo chętnie odpowiadali na pytania,
z dużą aktywnością włączali się w
realizację programu.

papieru, a jednocześnie pamiętając o tym, że im
mniej go zmarnujemy, tym więcej drzew zostanie
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Pozdrawiamy,
Miejska Biblioteka Publiczna
w Tarnogrodzie
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Coś smacznego i dobrego w ŚDS

czyli VI Konkurs Kulinarny Osób Niepełnosprawnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Tarnogrodzie wspólnie z organizacją
społeczną TSNARON – działającą na rzecz
osób niepełnosprawnych już po raz szósty

zorganizował mistrzostwa kulinarne dla osób
niepełnosprawnych z województwa lubelskiego.
W tym roku konkurs
kulinarny nosił nazwę
„Małe, smaczne,
kolorowe, kanapeczki
bardzo zdrowe”. Jak
sama nazwa wskazuje –
przewodnim tematem było
wykonanie różnorodnych
kanapek, które są
posiłkiem najczęściej
spożywanym przez osoby
niepełnosprawne.
Dyrektor ŚDS-u
Elżbieta Kyc serdecznie
przywitała wszystkich
przybyłych gości:
Burmistrza Tarnogrodu
Eugeniusza Stróża,
uczestników i opiekunów
z różnych ośrodków:
18

ŚDS Bychawa wraz z dyrektor Danutą
Adamek, WTZ Biłgoraj wraz z kierownikiem
Bogdanem Ciosmakiem, ŚDS Sochy , WTZ
Józefów, młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie
oraz uczestników
naszego ŚDS-u,
a następnie
przedstawiła
program konkursu.
Nadrzędnym
celem
organizowanego
konkursu była
integracja
z osobami
niepełnosprawnymi
różnych środowisk
oraz pełnosprawną
częścią
społeczeństwa.
Uczestnicy
konkursu poprzez
przygotowanie
tematycznych kanapek mieli okazję
zaprezentować kompetencje nabywane i

doskonalone w ramach terapii prowadzonej
w ośrodkach dziennych, przede wszystkim
umiejętności kulinarne, nabywać umiejętność
zdrowej rywalizacji, a także wymieniać
się kulinarnymi doświadczeniami. Ważnym
elementem konkursu było nie tylko
przygotowanie smacznych i oryginalnych
kanapek, ale także ich odpowiednia
prezentacja. Uczestnicy musieli więc wykazać
się umiejętnością zachowania estetyki w
miejscu pracy, pomysłowością, zdolnościami
wytwórczymi, odpowiednią autoprezentacją oraz
prawidłowym zachowaniem się w sytuacjach
życia społecznego. Na talerzach pojawiły
się m. in. kromki pieczywa z pastą z miętą i
bazylią, ostrą pastą
z zielonego groszku,
pastą jajeczną, pastą
z pieczonego buraka,
a także twarożek na
słodko, smalec cygański,
ser żółty z czosnkiem.
Smak kanapek oraz ich
prezentację na pięknie
dekorowanych stołach
oceniało jury w składzie:
przewodnicząca –
kierownik MOPS-u w
Tarnogrodzie Agnieszka
Fus, członek – Dyrektor
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury
Renata Ćwik, członek –

Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnogrodzie
Joanna Puchacz. Komisja
doceniła starania uczestników,
podziwiając nowe smaki i
pomysły na pozornie proste
kanapki oraz „dekorację
piękną i adekwatną do
serwowanych smaków i
kompozycji”.
„Nie spotkałyśmy
restauracji o tylu smakach
i tak bogatym – kulinarne
zmagania podsumowała
przewodnicząca jury.
Konkurs kulinarny
dostarczył uczestnikom
radosnych przeżyć,
ugruntował wiarę we własne
możliwości, rozwinął
umiejętności współdziałania
i współzawodnictwa. Na
zakończenie tego niecodziennego spotkania
nastąpiła degustacja wykonanych kanapek oraz
wymiana przepisów. Każda grupa otrzymała
dyplom i upominek wręczony przez Burmistrza
Tarnogrodu, po czym uczestnicy wzięli udział
we wspólnej dyskotece.
Dyrektor serdecznie podziękowała
tym, którzy wzięli udział oraz przyczynili się
do zorganizowania konkursu – uczestnikom,
opiekunom, pracownikom, jury, Burmistrzowi
Tarnogrodu oraz Starostwu Powiatowemu w
Biłgoraju.
Terapeuta ŚDS A. M.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Cykl imprez ekologicznych
pod hasłem

“Przyjaźni Środowisku”
Już od 14 lat Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
realizuje cykl imprez ekologicznych pod hasłem
„Przyjaźni Środowisku”, na który składają się:
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Pokaz Mody
Ekologicznej oraz Konkurs Plastyczny , Konkurs
na najpiękniejszą posesję na terenie miasta i
gminy Tarnogród pod patronatem i przy wsparciu
finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ,
Burmistrza Tarnogrodu oraz Firmy
MODEL . Projekt realizowany jest od
maja do września na terenie miasta i gminy
Tarnogród .
Podstawowe cele, jakie
przyświecają imprezom, to uświadomienie
roli ochrony środowiska naturalnego,
promowanie idei życia z naturą , edukacja
dzieci i młodzieży, która przyczyni się do
rozwoju środowiska . To właśnie od nas
zależeć będzie nasz los i los naszej planety.
Realizację projektu rozpoczęliśmy
w maju od przeprowadzenia eliminacji
szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
w których wzięło udział 150 uczniów.
Natomiast 29 maja zorganizowaliśmy
Piknik Ekologiczny na placu przed Tarnogrodzkim
Ośrodkiem Kultury. Tego dnia było bardzo słonecznie,
plac wypełniony był publicznością, która z zachwytem

oglądała wszystkie występy grup tanecznych, zespołu
wokalnego. Na zakończenie wszyscy obejrzeli
spektakl ekologiczny z Krakowskiego Biura Promocji
Kultury pt. „O czym szumią drzewa” w wykonaniu
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krakowskich aktorów. Spektakl opowiadał o tym, że
świat kiedyś był piękniejszy: czyste rzeki, dużo drzew
i świeże powietrze. Niestety przez zanieczyszczenia,
tony śmieci i ocieplenie klimatu przyroda obumiera.
Nasi bohaterowie postarają się odwrócić losy tej
sytuacji, a widzowie pomogą im poprzez włączenie
się do wspólnej zabawy. W Pikniku uczestniczyło 500
osób.
6 czerwca 2016 roku w Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury odbył się cykl imprez ekologicznych
pod hasłem „Przyjaźni Środowisku”,
W imprezie wzięli udział uczniowie
i opiekunowie z placówek oświatowych i
wychowawczych z terenu miasta i gminy Tarnogród:,
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, szkoły
podstawowej w Tarnogrodzie, w Różańcu
Pierwszym, w Różańcu Drugim, Woli Różanieckiej
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w
Tarnogrodzie.
Zmagania konkursowe rozpoczęto
od przeprowadzenia XIV Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej. Po rozwiązaniu testu przez drużyny
komisja konkursowa w składzie:
Elżbieta Kyc – Dyrektor Środowiskowego Domu
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Samopomocy w Tarnogrodzie,
Joanna Puchacz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnogrodzie,
Renata Ćwik – Dyrektor Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury, postanowiła przyznać:
I miejsce – Publicznemu Gimnazjum w
Tarnogrodzie,
II miejsce – SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
III miejsce – Szkole Podstawowej im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie oraz Szkole
Podstawowa w Woli Różanieckiej .

Jak co roku, wiele satysfakcji widzom i
uczestnikom dostarczył pokaz mody ekologicznej
„na wesoło”. Każda reprezentacja szkoły mogła
pokazać jeden strój. Do jego wykonania dzieci
wykorzystały m.in. worki foliowe, gazety, puszki,

butelki plastikowe. Komisja zwracała
szczególną uwagę na oryginalność stroju,
funkcjonalność, a zarazem pomysłowość i
estetykę. Do każdego pokazu przygotowany
był odpowiedni komentarz. Jury oceniało
ogólne wrażenie artystyczne oraz dobór
komentarza.
Do konkursu plastycznego na
ekologiczne wycinanki przystąpili wszyscy
reprezentanci szkól biorących udział w
projekcie. Komisja jednogłośnie przyznała
wszystkim nagrody. Każda pomalowana
wycinanka /zwierzęta, drzewa, ptaki/ były
inne i zarazem piękne zawierające motywy
ekologiczne, pejzażowe.
Imprezom towarzyszył pokaz
krótkich filmików o tematyce ekologicznej. Wśród
publiczności oprócz uczniów biorących udział w
konkursach zasiedli najmłodsi - przedszkolaki z
Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz dzieci ze
szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. Dla nich zostały
przygotowane zagadki przyrodnicze. We wszystkich
konkursach organizowanych w ramach projektu
wzięło udział 150 osób a oglądało wszystkie akcje 500
osób.
Wzorem lat ubiegłych w kwietniu Burmistrz
Tarnogrodu ogłosił XIX edycję Konkursu na
najbardziej zadbaną posesję na terenie miasta i
gminy Tarnogród 2016r. Do konkursu przystąpiło 15
gospodarstw z terenu całej gminy. Wyboru posesji
dokonały Rady Sołeckie i Zarządy Dzielnic. Komisja
powołana zarządzeniem Burmistrza Tarnogrodu miała
bardzo trudne zadanie, ponieważ wytypowane posesje
są rzeczywiście piękne. Kolorowe kwiaty przyciągają
uwagę przechodniów. Posadzone pospolite rośliny w
sposób niekonwencjonalny kuszą oko. Profesjonalnie
i pomysłowo zaprojektowane ogródki, obejścia
świadczą natomiast o wielkiej pasji ich twórców i
wrażliwości na piękno. I właśnie promowanie takich
idei było celem nadrzędnym konkursu nad którym
patronat honorowy sprawuje Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż.
Każda nagrodzona posesja ma odrębny,
niepowtarzalny charakter. Każda z nich posiada
elementy odróżniające ją od innych, a z każdego
ogrodu można odczytać upodobania właściciela.
Na terenie gminy co roku pojawia się
więcej ładnych posesji. To świadczy nie tylko o
gospodarności naszych mieszkańców, ale także o
poczuciu estetyki. W ten sposób udowadniamy, że
szybkie tempo życia nie przeszkadza, by w sposób
miły dla oka urządzić własne otoczenie. Ma to
także wpływ na wizerunek naszej gminy. Więcej o
wydarzeniu w dalszej części numeru.
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Tarnogród – „uczta u Nerona”

Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza wszędzie przebiegało pięknie, jednak
w Tarnogrodzie było najpiękniej. Na rynku zgromadzili się ludzie z różnych miejscowości oraz grup
społecznych, mieszkańcy Tarnogrodu, Różańca, Luchowa, Woli Różanieckiej, Księżpola, Borek, Bukowiny, Płus, Korchowa, Majdanu Sieniawskiego.
Powieść czytali: radni, dyrektorzy, nauczyciele, harcerze, artyści, lekarze, uczniowie różnych
szkół, członkowie Dyskusyjnych Klubów Książki,
czytelnicy biblioteki, mieszkańcy oraz osoby, które
spontanicznie postanowiły włączyć się w akcję.
W nastrój starożytnego Rzymu przeniosła
nas muzyka, która rozbrzmiewała przez cały czas
trwania akcji, i którą można było usłyszeć w najdalszych zakątkach Tarnogrodu. Jednak największą furorę zrobiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie, które wraz z
Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Anną Kuziak
zamieniły tarnogrodzki rynek na ucztę u Nerona.
Okolicznościowa pieczęć, którą otrzymaliśmy od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, ozdobiła wiele egzemplarzy „Quo vadis”. Na

dożynkach parafialno – gminnych w Woli Różanieckiej, gdzie fragment powieści „Quo vadis” przeczytał poeta i regionalista z Różańca Piotr Kupczak.

pamiątkę Narodowego czytania „młode Rzymianki
i Rzymianie” rozdali kilkaset zakładek z pieczęcią.
Byli w sklepach, szpitalu, na przystanku, na ulicach.
Narodowe czytanie zakończyliśmy 4 września na
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Finisaż wystawy Katarzyny Lembryk w MBP w Tarnogrodzie

Katarzyna Lembryk jest utalentowaną młodą
artystką z Tarnogrodu. Ukończyła Liceum
Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu oraz
studiuje malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, jednocześnie pracując w firmie
zajmującej się konserwacją zabytków. Laureatka
wielu konkursów dla młodych artystów oraz
uczestniczka licznych wystaw. Hobbystycznie
uprawia wspinaczkę. Jest osobą charyzmatyczną,
utalentowaną i ambitną, która z wielkim zapałem
realizuje się w przestrzeni artystycznej.
08.09.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Tarnogrodzie odbył się finisaż wystawy Katarzyny
Lembryk zatytułowanej „Przekaz”, na której
zaprezentowała swoje rysunki, grafiki, rzeźby z
cyklu prac „Manipulacja” oraz „Miasto- Metafora”.
Dzieła te przedstawiają współczesną problematykę
odbioru przekazu medialnego oraz alegoryczne
przedstawienia miasta.
Pierwszy zestaw prac daje
szerokie pole myślenia
na temat współczesnych
mediów, prawdziwości
przekazywanych
informacji, wyboru ich
źródeł przez przeciętnego
człowieka oraz
masowego kształtowania
światopoglądu. Prace
te wręcz wzywają do
głębokich przemyśleń
i skłaniają odbiorcę
do refleksji na temat
własnych wyborów.
„Miasto- Metafora”
prezentuje alegoryczne

przedstawienie miasta za pomocą kartonowych
opakowań po lekach. Artystka w ten sposób chciała
nawiązać do wielkomiejskich aglomeracji, gdzie
każdy zajmuje fragment przestrzeni w podobny
sposób, jak tabletka ma przydzielone swoje miejsce
w opakowaniu z lekami. Prace te przedstawiają
subiektywny punkt widzenia artystki. Jednocześnie
pobudzają wyobraźnię odbiorcy oraz prowokują
do dyskusji na temat zaprezentowanych prac.
Zainspirowana dziełami młodzież ze szkoły
podstawowej podjęła burzliwą dyskusję z artystką,
zadając ogromną liczbę pytań odnośnie oglądanej
wystawy.
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WERNISAŻ KATARZYNY LEMBRYK RÓWNIEŻ W TOK
18 sierpnia 2016 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury odbył się wernisaż rysunków Katarzyny
Lembryk - studentki 5. roku ASP w Katowicach na
wydziale artystycznym (kierunek - malarstwo)w
pracowni prof. Zbigniewa Blukacza. Katarzyna jest
absolwentką Liceum Plastycznego im. B. Morando
w Zamościu.

Jej dotychczasowe wystawy to: 2015 r. - Wystawa
indywidualna pracy „Brony” w Galerii Pojedynczej
w Centrum Kultury Katowice 2016r. - Wystawa
Indywidualna „WIDZIALNE/NIEWIDZIALNE”,
Galeria Okna w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lublinie. Wystawy zbiorowe: 2014
- Wystawa pokonkursowa I Międzynarodowego
Triennale Rysunku Studentów Wyższych Szkół
Artystycznych Katowice, Rondo Sztuki w Katowice
2014 – 2015.

Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
A co to?

Ze zbiorów Romana Cichockiego
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SPORT
TARNOGRODZKI AKCENT NA PARAOLIMPIADZIE
Igrzyska paraolimpijskie za nami. Polska ma
się czym chwalić. Nasi sportowcy zdobyli aż 39
medali. Dwa z nich: srebrny – drużynowo we
florecie i brązowy – drużynowo w szpadzie zdobył
urodzony w Tarnogrodzie Dariusz Pender.
Tarnogród może być dumny ze swojego
paraolimpijczyka. Dariusz Pender, bo o nim
mowa, na tegorocznej paraolimpiadzie w Rio
de Janeiro zdobył drużynowo dwa medale.
Indywidualnie Dariusz uplasował się na 4. miejscu
we florecie, a na 8. w szpadzie. W XV igrzyskach
paraolimpijskich w 22 dyscyplinach rywalizowało
ponad 4300 sportowców ze 162 krajów. W białoczerwonych barwach wystąpiło 36 zawodniczek i

54 zawodników w 13 dyscyplinach. Nasi sportowcy
zdobyli 39 medali.
Dariusz Pender (ur. 16 października 1974 r. w
Tarnogrodzie) – polski sportowiec, szermierz
uprawiający szermierkę na wózkach, multimedalista
igrzysk paraolimpijskich, pracownik PKO Banku
Polskiego. Specjalizuje się we florecie i w szpadzie.
Startuje w kategorii A z uwagi na niedowład nóg.
Wystąpił na letnich igrzyskach paraolimpijskich w
2000, 2004, 2008, 2012 i 2016, wywalczył łącznie
dziewięć medali, w tym dwa złote indywidualnie.

Do 2016 zdobył także m.in. dwanaście medali
mistrzostw świata (w tym cztery złote) i jedenaście
medali mistrzostw Europy. Specjalizuje się w
szpadzie i florecie. Trenuje w klubie sportowym
IKS AWF Warszawa, jego trenerem został Marek
Gniewkowski. Uprawiał także koszykówkę i tenis
ziemny na wózkach.
Dotychczasowe sukcesy w letnich igrzyskach
paraolimpijskich:
– Sydney 2000 r.: szpada indywidualnie (kat. A) –
złoty medal; floret drużynowo – srebrny medal
– Ateny 2004 r.: szpada drużynowo – srebrny
medal; floret indywidualnie (kat. A) – brązowy

medal; floret drużynowo – brązowy medal
– Pekin 2008 r.: floret indywidualnie (kat. A) –
brązowy medal
– Londyn 2012 r.: szpada indywidualnie (kat. A) –
złoty medal
– Rio de Janeiro 2016 r.: floret drużynowo – srebrny
medal; szpada drużynowo – brązowy medal.
Dariusz Pender został odznaczony: Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(2008) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2001).
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WIELKI SUKCES MARCELA SURMACZA
Jest pierwszym i jedynym kierowcą, który w
trzech ostatnich latach wygrał europejską
klasyfikację w sporcie kartingowym. Marcel
Surmacz uczeń klasy V szkoły podstawowej
w Tarnogrodzie, bo o nim mowa w tegorocznym
sezonie 2016 przed czasem rozstrzygnął
zwycięstwo w Central
Eastern Europe Rotax
Max Challenge
(Mistrzostwa Europy
Centralno
-Wschodniej).
Młodziutki kierowca z
Tarnogrodu drugi raz z
rzędu wygrał kategorię
Mini Max.
Na torze w
austriackim Brucku
młody kierowca
Uczniowskiego Klubu
Sportowego Moto –
Kart „Energetyk” w
Biłgoraju - teamu KMS
Europe zwyciężył po
raz kolejny. A wygrana
była bardzo efektowna.
Młody polski kierowca przed zawodami w Brucku
był liderem klasyfikacji generalnej kategorii Mini
Max. Mało tego, nie musiał zjawiać się w Austrii,
bowiem zwycięstwo w całej serii rozstrzygnął już
wcześniej. Mimo to austriackiej imprezy kierowca
z Tarnogrodu nie potraktował ulgowo. Wystąpił i w
bardzo dobrym stylu sięgnął po komplet punktów,
będąc najlepszym w czasówce i trzech wyścigach
o punkty. Rotax jako jedna z nielicznych serii
kartingowych na świecie ma bogato rozbudowane
rozgrywki międzynarodowe.
W Europie z powodzeniem funkcjonuje
kilka rozgrywek obejmujących swoim zasięgiem
zawodników z wielu krajów. Jedną z dwóch
najpopularniejszych serii europejskich dla polskich
kierowców jest organizowana przez Węgrów Rotax
Central Eastern Europe (CEE), czyli Centralno –
Wschodnia Strefa Rotaxa, w której Polacy licznie
biorą udział. Rozgrywana w kilku krajach, na
wymagających torach, w ostatnich latach zdobyła
sporą popularność.
Dominacja Marcela w kategorii Mini Max
w tym sezonie w CEE nie podlegała dyskusji.
Polak był zdecydowanie najlepszy w stawce, o
czym świadczy zwycięstwo w całej serii przed
zakończeniem rozgrywek. Dodatkowo Marcel
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wpisał się do historii kartingu w Polsce jako
pierwszy polski tryumfator klasyfikacji w CEE
w dwóch kategoriach (Micro Max i Mini Max)
oraz pierwszy Polak, który trzykrotnie z rzędu
wygrał w CEE, a dwukrotnie w tej samej kategorii.
Ciekawostką jest, że Marcela nie widzieliśmy w
tym sezonie na polskich
torach. Po zdobyciu
tytułu mistrza Polski
w 2015 roku kierowca
KMS zdecydował się
na rywalizację poza
granicami kraju. Jak
widać, przyniosło to
oczekiwany efekt. Polacy
od początku zaznaczają
w rozgrywkach swoją
obecność. Jednak żaden
z nich nie dokonał tego
co Mistrz Polski Marcel
Surmacz.
Marcel swoją
kartingową przygodę
rozpoczął w wieku
czterech lat. Jego
pierwszym gokartem
był pojazd klasy Easykart 50 – dziś dedykowany
dla najmłodszych adeptów kartingu, którzy szlifują
swoje umiejętności w treningach pokazowych
podczas zawodów. Młodziutki i ambitny kierowca
z Tarnogrodu rywalizację o punkty zaczął w 2012
roku. Wystartował w Pucharze Polski Rotax Max
Challenge i zajął czwarte miejsce w debiucie.
W sezonie 2013 stanął już na podium Pucharu
Polski, kończąc rozgrywki na trzeciej pozycji.
Rok później był już drugi w Polsce i odniósł swój
wielki sukces poza granicami. Wygrał wśród
najmłodszych rywalizację Rotax CEE na Węgrzech,
w Czechach i Austrii, zostając pierwszym Polakiem,
który zwyciężył w międzynarodowej centralno –
wschodniej serii Rotaxa.
Od tamtej pory jego kartingowa kariera
nabrała rozpędu. W roku 2014 został Mistrzem
Polski w kategorii Micro Max i wygrał Puchar
Polski w tej kategorii. W sezonie 2015 Marcel
został Mistrzem Polski w kategorii Mini Max.
Triumfowałby również w Pucharze Polski w
tej kategorii, ale wycofał się z tej rywalizacji w
dwóch ostatnich rundach, dając niejako szansę
swoim rywalom na zwycięstwo w krajowym
challenge’u. Zajął trzecią pozycję w Polsce, a
poza granicami kraju znów zapisał się na kartach
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historii. Zwyciężył w CEE, zdobywając tytuł
Mistrza Europy Strefy Centralno – Wschodniej i
Mistrza Austrii, tym razem w starszej kategorii,
będąc ponownie pierwszym polskim kierowcą,
który nie tylko trzykrotnie z rzędu zwyciężył w tych
rozgrywkach, ale zrobił to w dwóch kategoriach
wiekowych.
W sezonie 2016 Marcel rywalizował tylko
poza granicami kraju. Związał się z węgierskim
zespołem KMS Europe i po raz kolejny sięgnął po

zwycięstwo w kategorii
Mini Max CEE oraz
zwyciężył w Kartingowych
Mistrzostwach Węgier,
zdobywając tytuł Mistrza
Węgier. Zrobił to jednak
w bardzo dobrym stylu,
rozstrzygając rywalizację
jeszcze przed ostatnim
weekendem wyścigowym.
Błysnął również w
międzynarodowej serii
BNL, gdzie pomyślnie
zadebiutował na torze
belgijskim Genk. Zebrał
wówczas bardzo dobre
recenzje, a jego poczynania
zaczęli obserwować
zagraniczni skauci, nie tylko
związani z fabryką włoską
Birela, którą poprzez występy w KMS Marcel
reprezentuje. Bardzo możliwe, że w niedalekiej
przyszłości tego młodego kierowcę zobaczymy w
barwach fabrycznego – teamu, bo wcześniej czy
później to nastąpi.
Potencjału i talentu wychowanka polskiej serii
Rotax Max Challenge nie sposób nie zauważyć, co
doskonale potwierdzają ostatnie sukcesy. Weekend
w 1 – 2 października był dla Marcela niezwykle
udany. W austriackim Brucku
rozegrano ostatnią rundę
Pucharu Moraw. Marcel
udanie zadebiutował w
nowej wyższej kategorii Junior Max z zawodnikami
starszymi od niego o
co najmniej 2 – 4 lata i
zwyciężył w gronie 32
kierowców! Tuż za nim
uplasowali się Austriak
Hannes Zwick oraz Czech
Jaroslav Kott, doskonale
znani z wyścigów Rotax CEE.
Młodziutki kierowca
z Tarnogrodu nie krył
zadowolenia z wyniku.
To pierwszy przypadek, by
kierowca kategorii Mini Max
w swoim debiucie wśród
juniorów wygrał zawody
Moravskiego Poharu.
Tekst: Paweł Surynowicz miesięcznik „Polski Karting”
Opracowanie: Edward Surmacz
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60 LAT
Grom Różaniec
świętował 60-lecie
działalności.
Uroczystości
poprzedziła msza, którą
przy stadionie w Różańcu
odprawił w intencji świętującego klubu ksiądz
Artur Schodziński.
W trakcie
jubileuszowego
święta
okolicznościowe
statuetki „60 lat
tradycji 1956-2016
zasłużony dla
Gromu Różaniec”
otrzymali: Burmistrz
Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż
oraz klubowi
działacze i
sponsorzy – Henryk
Dworniczak,
Stanisław
Gmiterek, Jan
Grasza, Jan Kowalik, Adam Krubnik, Jan
Pawlik, Adam Piętak i Grzegorz Strus. Nie
zapomniano o tych zasłużonych, którzy już
odeszli – o śp. Antonim Buńko, Bronisławie
Kidzie, Zenonie Graszy i Grzegorzu Myszce.
Przeznaczone dla nich statuetki odebrali członkowie
rodzin. Z kolei medalami 70-lecia zrzeszenia LSZ
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uhonorowani zostali wyróżniający się w 60-letniej
historii działacze, trenerzy i piłkarze Gromu: Artur
Brzyski, Henryk Buńko, Maciej Cybart, Andrzej
Jung, Jan Kowalik, Czesław Krzyszkowski, Piotr
Niemiec, Jarosław Piskorski i Wiktor Pyszniak.
Na uroczystości przybyło wielu gości
honorowych, m.in. urodzony w Kraśniku
wicemister sportu i
turystyki Jarosław
Stawiarski, poseł
Piotr Olszówka,
wicestarosta Jarosław
Piskorski (były trener
i piłkarz Gromu),
prezes Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Bartnik i
prezes Zamojskiego
Okręgowego Związku
Piłki Nożnej Stanisław
Pryciuk.
W ramach święta
odbyły się dwa mecze
piłki noznej. Spotkanie
dziewczęcych drużyn
Gromu Różaniec i Błękitnych Obsza zakończyło
się bezbramkowych remisem. Natomiast w
meczu towarzyskim seniorów Grom przegrał z
faworyzowaną Ładą 1945 Biłgoraj 1:7.
Finałem jubileuszowej imprezy była zabawa
taneczna w plenerze z zespołem 4Heven oraz z
lokalnym zespołem MeGustar.
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Lato z UKS „Junior”

Wakacje były okresem wytężonej pracy dla Zarządu
UKS „Junior” w Tarnogrodzie. W lipcu dzieci
trenujące w sekcji tenisa ziemnego brały udział
w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w
Białym Dunajcu. Na kortach Ośrodka SportowoRekreacyjnego „Gorce” w Nowym Targu zawodnicy
doskonalili swoje umiejętności przed kolejnymi
turniejami. Podczas pobytu na obozie dzieci
uczestniczyły w dwóch wycieczkach pieszych
do Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej. Miały
tez możliwość zapoznania się z historia regionu,

zwiedzając Zakopane (muzea, obiekty sakralne
itp.) Wzorem lat poprzednich w okresie letnim
została przeprowadzona akcja „Wakacje z rakietą”,
w której wzięło udział 68 uczestników w dwóch
dziesięciodniowych turnusach. Całe przedsięwzięcie

możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Miejskiego w Tarnogrodzie, pomocy rodziców i
zawodników starszych kategorii wiekowych.
Na zakończenie wakacji odbył się V Turniej o
Puchar Burmistrza Tarnogrodu rozegrany w dniach
27-28.08.2016r. Równolegle rozegrany został
Ogólnopolski Turniej Tenis „10” dofinansowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W całej
imprezie wzięło udział 101 uczestników. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki
a najlepsi puchary, medale i nagrody rzeczowe.
Od lutego do września
2016r. w sali gimnastycznej i
na boisku wielofunkcyjnym
przy szkole podstawowej w
Tarnogrodzie UKS „Junior”
zorganizował 7 turniejów
Tenis „10” o zasięgu
ogólnopolskim. Gościliśmy
na naszych obiektach
zawodników z województwa
podkarpackiego,
małopolskiego,
świętokrzyskiego i
lubelskiego. Reprezentanci
naszego klubu: Miłosz
Gałka, Marcela
Krzychowiec, Kamila
Larwa, Piotr Sikora,
Paulina Zając i Rafał
Kita wielokrotnie stawali na podium w swoich
kategoriach wiekowych, a kilka razy zdobywali
najwyższe trofea.
Obecnie Klub przygotowuje się do rozgrywek
halowych, trenując dwa razy w tygodniu.
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ZDROWIE
CZOSNEK NA ZDROWIE
Czosnek przez jednych
znienawidzony za
nieprzyjemny smak
i zapach, przez
innych uwielbiany
za cudowne
właściwości
prozdrowotne. Już
starożytni wierzyli,
że dodaje sił i odwagi, strzeże przed chorobami,
przypisywano mu też moc odpędzania czarownic
i demonów. Choć głównie stosuje się go w kuchni,
by nadać potrawom wyjątkowy smak, to ma on
również nieoceniony wpływ na nasze zdrowie.
Dlatego od teraz, zamiast kupować czosnek w
sklepie, możesz go wyhodować we własnym domu!
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o czosnku, a
boicie się zapytać…
Dawno, dawno temu
Pogromca wampirów, afrodyzjak czy naturalny
antybiotyk? Historia czosnku zaczyna pięć tysięcy
lat temu w Azji Centralnej, najprawdopodobniej w
południowo-zachodniej Syberii. W starożytności
wykorzystywany był przez Rzymian, Greków i
Egipcjan. Dodawał siły budowniczym piramidy
Cheopsa, gladiatorom i legionistom armii rzymskiej.
Hipokrates i Galen polecali go jako lekarstwo w
schorzeniach układu pokarmowego i oddechowego.
A Pliniusz Starszy skatalogował 61 czosnkowych
leków! Jego wpływ na zdolność bojową
zaobserwowały i zmierzyły wojska amerykańskie
(wyliczono wzrost sprawności o 11 proc.) podczas
wojny koreańskiej. Dla “dodania odwagi” w
Tajlandii i Indonezji czosnkiem karmiono koguty
przygotowywane do walk. Do nas trafił za sprawą
Tatarów i kupców między XII a XIII wiekiem. W
tej chwili na świecie istnieje około 700 gatunków
czosnków uprawnych i dziko rosnących.
Czosnek na zdrowie
Parafrazując klasyka – jeden ząbek czosnku dziennie
utrzyma cię z dala od lekarza. Ta niepozorna bylina
kryje w sobie całą aptekę. Aminokwasy, saponiny,
witaminy (B1, B2, PP, C, prowitamina A), liczne
sole mineralne, a także rzadkie mikroelementy, takie
jak kobalt, chrom i nikiel. Najcenniejsze w czosnku
są olejki eteryczne bogate w siarczki i allicynę.
To dzięki nim traktowany jest jako naturalny
antybiotyk silniejszy od penicyliny. Olejki eteryczne
hamują rozwój bakterii – gronkowca złocistego,
paciorkowca, pałeczek okrężnicy i otoczkowców.
Badania kliniczne potwierdziły, że w przeciwieństwie

do chemicznych antybiotyków, które niszczą florę
bakteryjną, czosnek nie wykazuje działań ubocznych.
To nie koniec jego prozdrowotnych właściwości.
Świetnie działa na trawienie. Przyśpiesza i nasila
wydzielanie żółci, usprawnia pracę jelit i zapobiega
powstawaniu wzdęć. Dzięki właściwościom
bakteriobójczym pomaga zwalczyć pasożyty
układu pokarmowego. Regularne spożywanie
czosnku chroni przed zawałem serca i udarem
mózgu. Podobnie jak aspiryna ma działanie
przeciwzakrzepowe i poprawia elastyczność
ścian naczyń krwionośnych. Prowadzone w wielu
ośrodkach naukowych badania wykazały, że dieta
bogata w czosnek pomaga obniżyć ciśnienie
tętnicze nawet o 10 proc. i w ten sposób zapobiec
zawałowi serca. Dotyczy to zwłaszcza osób ze
stwierdzoną miażdżycą naczyń wieńcowych, które
przebyły już jeden zawał. Dodatkowo czosnek ma
działanie antynowotworowe. Jeden ząbek dziennie
lub zażywanie jego ekstraktu może znacząco
zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka żołądka,
okrężnicy i jelita grubego. Ze względu na dużą
ilość silnych przeciwutleniaczy opóźnia procesy
starzenia i wpływa na wygląd skóry. Zapobiega też
powstawaniu żylaków i pajączków.
W kuchni i na oknie
Bez jego ostrego smaku i niepowtarzalnego zapachu
kuchnia śródziemnomorska, indyjska czy japońska
nie byłaby taka sama. Czosnek pasuje do czerwonego
mięsa, drobiu i ryb. Sprawdza się w sałatkach,
zupach i daniach z makaronem. Harmonizuje się z
mocnymi ziołami i jest niezastąpionym składnikiem
czosnkowego masła. Może być stosowany w różnych
postaciach: świeżej, suszonej, a nawet w kapsułkach.
Najwięcej substancji aktywnych znajdziesz jednak
w świeżo rozdrobnionym czosnku. Poddany obróbce
termicznej traci właściwości bakteriobójcze, ale
zachowuje aktywność przeciwgrzybiczną i działa
jako antyutleniacz.
Chcesz wyhodować czosnek w domowych
warunkach?
To możliwe. Jeśli zaczniesz dzisiaj to już po ośmiu
– dziesięciu miesiącach będziesz mógł stosować
samodzielnie wyhodowany czosnek w kuchni.
Potrzebujesz jedynie głębokiej donicy (przynajmniej
20 cm ze względu na długie korzenie), jednej główki
czosnku i ziemi do sadzenia. Co dalej? Napełnij
doniczkę ziemią pozostawiając 1 cm od jej górnej
obręczy, oddziel od siebie ząbki czosnku, nie
naruszając przy tym skórki i umieść je na głębokość
przynajmniej 10 cm, zaostrzonym końcem do góry.
Po wszystkim umieść gotową sadzonkę na oknie i
pamiętaj by nie podlewać go za często.
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SAMORZĄD
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ POSESJĘ
4 września podczas dożynek parafialno-gminnych
odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród
uczestnikom kolejnej edycji konkursu na
najbardziej zadbaną posesję w mieście i gminie

Natalia i Piotr Kotowscy - Luchów Dolny

Tarnogród. Przygotowano również wystawę
fotograficzną z posesji, którą eksponowano
podczas imprezy. Nagrodę publiczności zdobyła
posesja państwa Kotowskich z Luchowa Dolnego.
Wyboru dokonali uczestnicy dożynek poprzez
głosowanie, wrzucając do urny kartkę z wybraną
przez siebie najładniejszą posesją. Następnie
wytypowana komisja podliczyła wszystkie
oddane głosy.
Najwięcej głosów zdobyła posesja państwa
Natalii i Piotra Kotowskich z Luchowa Dolnego.
Burmistrz Tarnogrodu przewidział zróżnicowane
nagrody dla wszystkich, którzy zostali
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zakwalifikowani do konkursu.
Wszystkie posesje można było oglądać na
przygotowanej wystawie fotograficznej. Można
też było
przypomnieć
sobie
najładniejsze
posesje z
ubiegłego
roku. A było
co oglądać.
W konkursie
wzięły udział
posesje
należące
do: Jolanty
i Wiesława
Zygmuntów
(Różaniec
Pierwszy),
Marty i
Dariusza
Szulów
(Różaniec
Pierwszy),
Szkoły
Podstawowej
w Różańcu
Pierwszym,
Natalii i Piotra Kotowskich (Luchów Dolny),
Agaty i Dariusza Wlaziów (Luchów Górny),
Anny i Roberta Gałków (Wola Różaniecka),
Antoniny i Jana Gałków (Wola Różaniecka),
Doroty i Kazimierza Gurdzielów (Tarnogród),
Anny i Marka Magochów (Tarnogród),
Małgorzaty i Pawła Grabiasów (Tarnogród),
Renaty i Jana Ćwików (Tarnogród), Adeli i
Mariusza Lipków (Tarnogród), Małgorzaty
Cich (Tarnogród), Jolanty i Leszka Bryłów
(Tarnogród), Anety Korpal (Tarnogród).
Poniżej przedstawiamy posesje biorące udział
w konkursie.
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Jolanta i Leszek Bryła-Tarnogród

Aneta Korpal-Tarnogród

Małgorzata Cich-Tarnogród

Adela i Mariusz Lipka - Tarnogród

Małgorzata i Paweł Grabias - Tarnogród

Anna i Marek Magoch - Tarnogród

Dorota i Kazimierz Gurdziel - Tarnogród

Renata i Jan Ćwik -Tarnogód
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Anna i Robert Gałka - Wola Różaniecka

Marta i Dariusz Szul - Różaniec Pierwszy

Antonina i Jan Gałka - Wola Różaniecka

Jolanta i Wiesław Zygmunt - Różaniec Pierwszy

Szkoła Podstawowa w Różańcu Drugim

Agata i Dariusz Wlaź - Luchów Górny

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE
GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY
CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
W PRZYSZŁOROCZNYM KONKURSIE
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VII Turniej Sołectw i Dzielnic Gminy Tarnogród
Dobra zabawa, zdrowa rywalizacja i
niebanalne konkurencje. Tak było w niedzielę 4
września, gdy o tytuł najlepszej w Turnieju Sołectw
i Dzielnic Gminy Tarnogród rywalizowało ze sobą
dziesięć drużyn. Reprezentacja Woli Różanieckiej

okazała się niezwyciężona. Szczególnym punktem
programu tarnogrodzkich dożynek był VII
Turniej Sołectw i Dzielnic Gminy Tarnogród.

Przedstawiciele dzielnic i miejscowości z gminy
ruszyli do rywalizacji w takich konkurencjach jak:

bieg z jajkiem, rzut ziemniakiem, dojenie krowy na
czas, rzut workiem, bieg w worku czy napełnianie
butelki. O złoto walczyły drużyny: Dzielnica
Przedmieście Błonie, Dzielnica Przedmieście
Bukowskie, Dzielnica Przedmieście Płuskie,
Dzielnica Przedmieście Różanieckie oraz Dzielnica
Śródmieście. Były także sołectwa: Luchów Górny,
Luchów Dolny, Różaniec Pierwszy, Różaniec Drugi

oraz Wola Różaniecka.
Zwycięzcami okazali się gospodarze
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tegorocznych dożynek, czyli
sołectwo Wola Różaniecka, drużyna
ta po 6 konkurencjach zdobyła
najwięcej punktów. Na drugim
miejscu uplasowało się sołectwo
Luchów Dolny, a brąz powędrował
do Dzielnicy Śródmieście. Dla
uczestników przygotowano
upominki, a dla najlepszych drużyn
także nagrody pieniężne.
http://www.gazetabilgoraj.
pl/z-nowej-gazety/ps-39108-wolarozaniecka-najlepsza/

Z INWESTYCJI GMINNYCH

1. W budynku szkoły podstawowej w
Tarnogrodzie wykonane zostały prace związane z
przebudową/modernizacją instalacji centralnego
ogrzewania. Inwestycja, której wartość ogółem
wyniosła 233.974,19 zł, sfinansowana została
z pożyczki z WFOŚIGW w Lublinie w kwocie
212.000,00 zł oraz ze środków gminy Tarnogród.
W ramach prac wykonano:
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- montaż dwóch kotłów kondensacyjnych
c.o. o łącznej mocy 135 kW wraz z automatyką i
oprzyrządowaniem,
- modernizacja instalacji c.o.,
- montaż grzejników c.o. wraz z zaworami
termostatycznymi,
2. Na ul. Kościuszki w Tarnogrodzie
przy szkole podstawowej wykonane zostały
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prace związane z montażem ogrodzenia placu
szkolnego. Zakres prac obejmował dostawę oraz
montaż ocynkowanych paneli ogrodzeniowych
wraz z bramą i furtką. Długość wykonanego
ogrodzenia to 96,00 mb. Wartość inwestycji to
kwota 18,399,57 zł.
3. W dniu 24.08.2016 r. Gmina Tarnogród
podpisała umowę z samorządem województwa

lubelskiego na opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016
– 2022. Wartość całkowita projektu to kwota
169 440,00 zł. Dofinansowanie w wysokości
152.496,00 zł pochodzi ze środków finansowych
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2010.
Termin zakończenia zadania to 31.05.2017 r.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

b)zmiany Uchwały Nr XXIX/159/98 Rady Miasta
i Gminy w Tarnogrodzie z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie nadania nazwy ulic w mieście
Tarnogród,
c)przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Tarnogród,
d)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e)uchwały budżetowej na 2016 r.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tarnogród, planu finansowego
samorządowych instytucji kultury oraz
kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2016 r.
8.Sprawy różne.
9.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
10.Zamknięcie sesji.

19 sierpnia 2016 r odbyła się XX w bieżącej
kadencji sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Kultury 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)ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie
Gminy Tarnogród,

Z żalem informujemy, że w dniu 29 września 2016 r.
w wieku 66 lat odszedł od nas

STANISŁAW KOMOSA

były Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie, członek
Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego,
inicjator powstania Kwartalnika Tarnogrodzkiego

Rada Miejska
i Burmistrz Tarnogrodu

Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury dziękuje Piotrowi Sidorowi
za bezpłatne przekazanie materiałów do montażu
wystawy fotograficznej „Tarnogród wczoraj i dziś”.
Piotr Sidor
Markowicze 16, 23-415 Księżpol
tel. kom. 697 987 325, tel. 84 687 74 47
e-mail: info@tartak-sidor.pl
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KRZYŻÓWKA JESIENNA

DRUKARNIA HELVETICA

Oferujemy Państwu:

• ulotki, foldery, wizytówki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, książki, papiery
firmowe, druki samokopiujące, teczki
firmowe, pieczątki, zaproszenia ślubne

Biłgoraj, ul. Włosiankarska 13,
tel. 84 686 63 35
www.helvetica.com.pl
Zapraszamy do współpracy !
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