HISTORIA, TRADYCJA
78.rocznica` .pacyfikacji
wsi Róozaniec
zabudowania wraz z inwentarzem żywym.
Spłonęło 260 gospodarstw z dobytkiem.
Niemcy zamordowali około 70 osób.
Większość z nich spłonęła w palących się

Podczas II wojny światowej i okupacji
Polski przez III Rzeszę Niemiecką 18 marca
1943r. jednostki niemieckiego Wehrmachtu, SS i
żandarmerii otoczyły Różaniec i przeprowadziły
pacyfikację wsi.

domach.
W latach
19391944

Był to odwet za pomoc partyzantom i zbiegłym
z obozów jeńcom sowieckim. Okupanci podpalili
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W obchodach bolesnej dla całej
miejscowości rocznicy uczestniczyli:
przedstawiciele lokalnych władz
samorządowych: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie –
Dariusz Dołomisiewicz, Zastępca
Burmistrza Tarnogrodu – Tomasz
Legieć, radni Rady Miejskiej –
Mariusz Grasza i Czesław Larwa
(zarazem sołtys Różańca Drugiego),
sołtys Różańca Pierwszego – Marian
Strus oraz delegacja ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły – Jadwigę Patro i nauczycieli
oraz mieszkańcy Różańca.

zginęło 284 mieszkańców Różańca, a ponad 1000 osób
zostało wysiedlonych.
Z powodu epidemii koronawirusa uroczystości
ograniczyły się do symbolicznego złożenia wieńców i
zapalenia zniczy przy pomnikach ofiar niemieckiego
terroru podczas II wojny światowej w Różańcu
Pierwszym i w Różańcu Drugim.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji pomordowanych
mieszkańców Różańca odprawił i homilię wygłosił ks.
proboszcz Wiesław Banaś.

Z roku na rok jest coraz mniej
naocznych światków wydarzeń, które
dotknęły mieszkańców Różańca w
latach 1939 - 1945. Musimy spełniać
swój obywatelski obowiązek i oddać
należny hołd pomordowanym, tym
bardziej, że była to ludność cywilna, która nie miała
najmniejszych szans na obronę przed jednostkami
niemieckiego Wehrmachtu, SS i żandarmerii.
Społeczność Różańca poniosła najwyższą cenę, wielu
oddało życie w walce o wolną i niepodległą ojczyznę.
Za pomoc partyzantom i zbiegłym z obozów jeńcom
sowieckim wieś Różaniec została odznaczona Krzyżem
Partyzanckim. My jako ludzie młodzi musimy dawać co
roku patriotyczną lekcję historii młodemu pokoleniu o
tamtych tragicznych wydarzeniach – podkreślił Tomasz
Legieć.

Józef Krzysztof Giza, ofiara stanu wojennego,
górnik z Tarnogrodu
13 grudnia 2020 mieszkańcy Tarnogrodu i Ziemi
Biłgorajskiej, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP
oraz władz wojewódzkich i samorządowych oddali
cześć ofiarom stanu wojennego. Okazją była 39.
rocznica jego wprowadzenia oraz 39. rocznica
śmierci tarnogrodzianina, Józefa Krzysztofa Gizy,
górnika, który zginął podczas pacyfikacji kopalni
„Wujek”.
Uroczystości - w okrojonym charakterze, ze względu na
pandemię i obostrzenia sanitarne - rozpoczęły się od
mszy świętej, celebrowanej w kościele Przemienienia
Pańskiego w Tarnogrodzie. Liturgii przewodniczył ks.
dziekan Jerzy Tworek.
-Trzecia niedziela Adwentu, którą dziś przeżywamy,
nazwana jest Gaudete i zachęca nas do radości ze

zbliżającego się Bożego Narodzenia. Dziś także w
naszej świątyni gromadzimy się jako rodzina wierzących,
by wspólnie zanosić modlitwy do Boga Ojca. Nasza
rodzina w grudniu 1981 roku doświadczyła dramatu
bratobójczej walki, która była efektem wprowadzenia
stanu wojennego. W wyniku zbrodniczych działań służb
bezpieczeństwa śmierć poniosło m. in. 9 górników z
kopalni „Wujek”, a wśród nich pochodzący z Tarnogrodu,
24-letni wówczas Józef Krzysztof Giza. Jak co roku
o tych tragicznych dniach pamiętamy i modlimy się
za ofiary stanu wojennego, za tych, którzy zginęli, bo
pragnęli wolnej Ojczyzny. Niech to dzisiejsze nasze
spotkanie będzie także okazją do podziękowania za
odwagę tych naszych rodaków, którzy o wolną Polskę
walczyli i cierpieli - mówił kapłan.
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Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Marcin Krzysztofik,
w rozmowie z portalem bilgoraj.com.pl podkreśla, że
wprowadzenie stanu wojennego było niezgodne z
obowiązującą w PRL Konstytucją. -Stan wojenny był
konsekwencją działań, jakie podjęli już w 1980 roku
przedstawiciele komunistycznych. To była odpowiedź na
legalizację NSZZ
„Solidarność”.
Komuniści chcieli
zrobić czasowe
złagodzenie, by
móc przygotować
się do większej
operacji, mającej
na celu ochronę
status quo władzy
jaką dzierżyli.
Przygotowania
rozpoczęły się
niezwłocznie po
sierpniu 1980
roku i były to
drobiazgowe
przygotowania.
Sporządzono listy osób, które muszą być aresztowane
i internowane, przygotowano wojsko do wyjścia na
ulice, przygotowano
odpowiednie przepisy
prawne w tym karnych czy
dekretu o wprowadzeniu
stanu wojennego.
Ówczesna władza w ten
sposób chciała zdusić
wolnościowe pragnienia
Polaków, biorąc pod
uwagę użycie siły
przeciw obywatelom.
Tego przykładem jest
pacyfikacja kopani
„Wujek” i śmierć górników,
w tym pochodzącego z
Tarnogrodu, młodego
cieśli Józefa Krzysztofa
Gizy - podkreśla Krzysztofik.
-39 lat temu, 13 grudnia także wypadł w niedzielę. Wielu
z nas pamięta ten czas. Ja miałam wówczas kilkanaście
lat, ale atmosferę strachu, smutku i terroru pamiętam
bardzo dobrze. Przychodzą pierwsze informacje wojsko
na ulicach. Potem 14 grudnia i pacyfikacja kopani
„Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, a później
traczne informacje ze Śląska, otwarto ogień do górników,
pacyfikacja kopalni „Wujek”, zastrzelono 9 górników, w
tym mieszkańca powiatu biłgorajskiego, Józef Krzysztofa
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Gizę. Dziś, gdy żyjemy w wolnej Polsce, musimy
pamiętać, ile ta wolność kosztowała i że płacono za nią
krwią i życiem - podkreśla z kolei poseł Beata Strzałka.
Jak z kolei uważa obecny na uroczystościach starosta
biłgorajski, pamięć o ofiarach i bohaterach czasu stanu
wojennego jest powszechnym obowiązkiem każdego
obywatela Polski. -Nasi
przodkowie, dziadkowie,
rodzice w trudnym
czasie komunistycznego
zniewolenia umieli
powiedzieć dość, umieli
powiedzieć chcemy
wolnej Ojczyzny.
Powstał ogromny
ruch „Solidarność”,
który był wyrazem
odpowiedzialności za
teraźniejszość i przyszłość
Polski. Dziś te ideały,
oscylujące wokół miłości
do Ojczyzny i pracy
dla jej dobra musimy
podtrzymywać i pielęgnować my - zaznacza Andrzej
Szarlip.
W uroczystościach
uczestniczyli
przedstawiciele władz
wojewódzkich oraz
górników z Bogdanki
i Katowic. -Musimy
o tych tragicznych
wydarzeniach pamiętać
i przekazywać je
kolejnym pokoleniom.
Z historii winniśmy
wyciągać wnioski,
wnioski na przyszłość.
Bo i dziś nie brakuje
zakusów by ograniczyć
prawa i rolę Polski w
Europie, bo i dziś ład moralny i autorytety są szargane.
Warto wiedzieć, jakie idee przyświecały tym, którzy
wywalczyli nam wolność - dodaje wicewojewoda, Robert
Gmitruczuk.
Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów na
grobie Józefa Krzysztofa Gizy.
/bilgoraj.com.pl/
Więcej fotografii z wydarzenia na przedostatniej stronie wydania
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Niepodległości
102. rocznica Odzyskania
Niepodległości w gminie Tarnogród
na żywo i on-line
11 listopada 2020 obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości. W kościołach w Tarnogrodzie,
Różańcu i Luchowie zostały odprawione uroczyste
msze święte w intencji Ojczyzny. Delegacje
lokalnego samorządu złożyły wiązanki kwiatów przy
pomniku na dziedzińcu kościoła parafialnego w
Tarnogrodzie, przy Kopcu Kościuszki w Luchowie i
przy pomniku ofiar niemieckiego terroru podczas II
wojny światowej w Różańcu.

11 listopada wszystkie nagrania zostały opublikowane
na stronie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na
Facebooku. Widzowie mogli podziwiać występy,
oglądając je on-line. Naprawdę warto obejrzeć i
posłuchać. Kto jeszcze nie zdążył, zapraszamy do sieci.
Dziękujemy za piękne wiersze i piosenki i gratulujemy
wszystkim artystom.

W trudnym czasie epidemii niemożliwe jest uroczyste
wspólne świętowanie, więc Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury zorganizował akcję „Kocham moją Polskę!” –
taką akademię on-line. Mali i duzi patrioci, którzy chcieli
z okazji tego ważnego święta zaśpiewać dla Ojczyzny
lub wyrecytować dla niej wiersz, mogli nagrać swój
występ i do 10 listopada wysłać zgłoszenie, a następnie
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wczoraj i dziś
W roku 1908 r. powołane zostało Towarzystwo
Oszczędnościowo – Pożyczkowe, będące pierwszą
spółdzielczą instytucją kredytową w Tarnogrodzie.
Jego wpływ na
rozwój stosunków
społecznogospodarczych był
jednak niewielki.
Towarzystwo nie
potrafiło rozwinąć
szerszej działalności.
W okresie jego
funkcjonowania,
a dokładnie w
roku 1928, została
również utworzona
kolejna instytucja
finansowa pod nazwą
Kasa Stefczyka
- Spółdzielnia
z odpowiedzialnością
nieograniczoną
w Tarnogrodzie,
której to powierzone
zostały obowiązki
likwidatora
działalności
Towarzystwa
Oszczędnościowo Pożyczkowego. Od
początku powstania
Kasa Stefczyka
miała swoją siedzibę
przy ul. Rynek 59
w Tarnogrodzie.
Ten budynek
istnieje do dzisiaj,
położony jest obok
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury, w
latach minionych
znajdowały się w
nim, m.in.: masarnia,
GS, gabinet
stomatologiczny,
biblioteka miejska – obecnie znajdują się tam
mieszkania komunalne. W roku 1957 Kasa Stefczyka
jako kasa spółdzielcza, w związku z powołaniem do
życia Krajowego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo
- Pożyczkowych, została przekształcona w spółdzielnię
oszczędnościowo - pożyczkową z zachowaniem swojej
dotychczasowej nazwy.
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Przełomowym momentem w historii naszego
Banku był rok 1962, kiedy to na Nadzwyczajnym
Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielnia przyjęła nowy
Statut oraz nazwę Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie,
który jest prawnym następcą Kasy Stefczyka i od tego
roku do dzisiaj, a więc prawie 60 lat, funkcjonuje pod
niezmienioną nazwą. Działalność Banku Spółdzielczego
w Tarnogrodzie
kontynuowana
była w budynku
przy ul. Rynek
59 a obsługa
klientów odbywała
się w dwóch
pomieszczeniach
na parterze.
Celem Banku było
wspieranie rozwoju
gospodarczego wsi
przez prowadzenie
działalności
oszczędnościowo
- pożyczkowej,
świadczenie
usług bankowych,
krzewienie idei
oszczędności i
gospodarności
oraz prowadzenie
działalności
społeczno wychowawczej
i kulturalno oświatowej.
W roku 1965
władze Banku
podjęły decyzję
o rozpoczęciu
budowy nowej
siedziby w ramach
tzw. inwestycji
czynowych przy
ul. Partyzantów 9
w Tarnogrodzie.
Początki budowy
były ciężkie
ze względu na
ich społeczny
charakter, np. wykopy ziemne wykonywano ręcznie
a ziemia wywożona była wozami ciągniętymi przez
konie. Widząc te problemy, władze Banku powierzyły
budowę firmie BEP z Biłgoraja, która w owym czasie
budowała również, istniejące do dzisiaj, budynki
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” na
rynku w Tarnogrodzie, tj. pawilon handlowy, budynek
administracyjny wraz z budynkiem restauracji. Pracami
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budowlanymi kierował nieżyjący już tarnogrodzianin pan
Henryk Łukaszczyk. Budowa siedziby Banku została
pomyślnie ukończona w roku 1967 i, począwszy od
jesieni tego roku, Bank rozpoczął prowadzenie swojej
działalności w aktualnym do dzisiaj budynku. Na
początku lat dziewięćdziesiątych wykonana została
jeszcze nadbudówka od strony południowej i zachodniej
a gmach zyskał kształt
znany do maja 2020
roku – wykonawcą tych
prac było Pomocnicze
Gospodarstwo
Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych
w Tarnogrodzie
pod nadzorem
pana Edwarda
Wilczyńskiego.
Przez prawie 54
lata funkcjonowania
Banku i obsługiwania
klientów w aktualnym
budynku wpisał się
on nierozerwalnie w
otoczenie i krajobraz
tarnogrodzkiego rynku.
Po odkupieniu, pod
koniec lat dziewięćdziesiątych, działki bezpośrednio
przyległej do Banku utworzony został na tym miejscu
parking, który ułatwił i usprawnił klientom możliwość
załatwiania różnego rodzaju spraw. Przez wiele lat Bank
świadczył swoje usługi
w sposób profesjonalny
z wykorzystaniem
możliwości, jakie dawał
taki a nie inny układ
techniczny budynku z
lat sześćdziesiątych.
Zmiany społeczno
– gospodarcze oraz
polityczne zachodzące
w Polsce, nacisk
coraz bardziej
upowszechniającej
się komercjalizacji
działalności bankowej,
nasilająca się reklama
banków, coraz
wyższe standardy
i profesjonalizacja obsługi klienta, wzrost wymagań
klientów, powstawanie coraz bardziej nowoczesnych
i eleganckich oddziałów przyjaznych klientowi
spowodowały, że Zarząd Banku podjął w kwietniu
2018 roku decyzję o rozpoczęciu prac związanych
z budową nowej siedziby, która będzie spełniała
możliwie wysokie standardy obsługi klienta, będzie
nowoczesna, elegancka i w pełni dostosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych. Na miejsce budowy
nowej siedziby został wybrany teren parkingu przy banku
oraz częściowo teren, na którym stoi stary budynek –
co już na etapie planowania powodowało oczywistą
konieczność jego częściowego rozebrania. Na samym
początku drogi związanej z rozpoczęciem budowy

pojawił się istotny problem w zapisach Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który
nie dopuszczał budowy jakiegokolwiek obiektu poza
budynkiem mieszkalnym z niewielką częścią usługową.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miejskim
w Tarnogrodzie, po ponad roku, w lipcu 2019 roku
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
opublikowana została
zmiana MPZP
pozwalająca na
oficjalne rozpoczęcie
prac w zakresie
przygotowania
pełnej dokumentacji
budowlanej.
Opracowanie projektu
budowlanego i
wykonawczego
oraz wszelkie prace
związane z całością
dokumentacji
budowlanej i nadzorem
inwestorskim
powierzone zostały
firmie z Biłgoraja
Usługi Inwestycyjne i
Projektowe - Zbigniew
Zapasek. Prace projektowe i uzgodnieniowe trwały
kilka miesięcy i pozwoliły na dopracowanie istotnych
szczegółów nowego budynku Banku oraz uzyskanie
wymaganych, pozytywnych opinii do projektu wszystkich
branżowych
rzeczoznawców.
Kompletna
dokumentacja projektu
budowlanego została
złożona w kwietniu
2020 r. w Starostwie
Powiatowym w
Biłgoraju celem
uzyskania pozwolenia
na budowę, które
ostatecznie zostało
wydane 14 maja
2020r. i pozwoliło
na rozpoczęcie prac
budowlanych. Na
głównego wykonawcę
nowego budynku
Banku została wybrana, spośród trzech, firma z
Rzeszowa „BESTA” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z
o. o. posiadająca największe doświadczenie w realizacji
tego typu obiektów budowlanych. Prace oficjalnie
rozpoczęły się już 15 maja 2020r. od wyburzenia
części starego budynku Banku, w której znajdowały
się m.in. sala konferencyjna, archiwum, serwerownia,
agregatorownia, gabinet Prezesa Banku. Całość prac
związana z wyburzeniem części starego budynku
a następnie z wykopami ziemnymi przebiegała bez
większych problemów. Istotną kwestią na tym etapie
było poprawne zabezpieczenie fundamentów starego
budynku przed zsunięciem się do wykopu, który
głębokością sięgał ponad 1,5 metra poniżej poziomu
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fundamentów starego budynku. Prace związane
już stricte z wznoszeniem budynku rozpoczęły się 1
czerwca 2020r. od zbrojenia płyty dennej. Kondygnacja
podziemna ukończona została już 6 lipca 2020r., a
kolejne etapy budowy poszczególnych poziomów
budynku, przy uwzględnianiu bieżących zaleceń i uwag
inspektora nadzoru, przebiegały na tyle sprawnie, że
już w połowie września wylany został ostatni strop i
rozpoczęto prace związane z budową i zabezpieczeniem
dachu. W kolejnych miesiącach, tj. wrzesień – grudzień
2020 roku, trwały prace zewnętrzne przy ociepleniu
i elewacji budynku oraz prace na dachu związane
również z montażem paneli fotowoltaicznych, które w
dużej mierze pozwolą na uniezależnienie się Banku od
rosnących cen prądu i dadzą aspekt proekologiczny.
Jednocześnie, możliwe do prowadzenia na określonych
etapach budowy, realizowane były prace wewnętrze
związane z instalacjami elektrycznymi, wodnymi,
kanalizacją, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją
itp. oraz prace tzw. wykończeniówki (malowanie,
szpachlowanie, płytki). Na chwilę obecną budynek

na zewnątrz jest całkowicie ukończony z trzech
stron. Wewnątrz trwają jeszcze prace związane z
umeblowaniem i prawidłowym wyposażeniem budynku,
zarówno od strony funkcjonalnej – technicznej oraz
bardzo istotnej strony informatycznej. Planowane
rozpoczęcie obsługi klientów już w nowym budynku
Banku to maj br. Całkowite zakończenie prac
budowlanych planowane jest na III kwartał tego roku,
kiedy to, po przeprowadzce ze starego do nowego
budynku, nastąpi całkowite wyburzenie pozostałej części
starej siedziby, dokończenie elewacji oraz wybudowanie
na miejscu dawnego gmachu nowego parkingu z
miejscem dla osoby niepełnosprawnej i wjazdem od ulicy
30 Czerwca, jak również wykonanie zagospodarowania
terenu wokół nowego budynku po całkowitym
zakończeniu prac budowlanych. Serdecznie zapraszamy
wszystkich Państwa do naszej nowej siedziby oraz do
korzystania z naszych usług.
Piotr Mulawa
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie

REMONTY, REMONTY…
/część II/
Artykuł jest kontynuacją tekstu z 82. nru
Kwartalnika Tarnogrodzkiego, w którym
przedstawiliśmy historię remontów domu
kultury i pozyskiwania wyposażenia od
początku jego istnienia do roku 1975.

Na początku 1976 roku zwrócono
się do Wojewódzkiej Komisji Planowania
przy Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu o
przydział 900 m2 eternitu małego płaskiego.
W II kwartale 1976 roku dokonano wymiany
pokrycia dachowego na budynku Gminnego
Ośrodka Kultury.
W styczniu tego roku Wojewódzka
Komisja ds. Nadzoru nad Sprzedażą
Artykułów Rynkowych Jednostkom
Gospodarki Uspołecznionej w Zamościu
powołana na podstawie postanowień
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Pozdwolenie na zakup magnetofonu stereo wydane przez Wojewódzką
Komisję ds. Nadzoru nad Sprzedażą Artykułów Rynkowych
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wykonanie konstrukcji nad sceną jako
rampy do oświetlenia i okotarowania
(aby nabyć 120 mb pluszu kotarowego
również trzeba było wystosować pismo
do wspomnianej wyżej Wojewódzkiej
Komisji ds. Nadzoru nad Sprzedażą
Artykułów Rynkowych Jednostkom
Gospodarki Uspołecznionej z prośbą
o wydanie zezwolenia na zakup;
pozwolenie było również niezbędne, aby
wypożyczalnię działającą przy ośrodku
wyposażyć w naczynia). Zaplanowano
również mechaniczne otwieranie kurtyny,
podłączenie urządzeń do wyciemniania
świateł na widowni i na scenie.
W październiku 1976 roku
zwrócono się do Wydziału Kultury i Sztuki
przy Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu
o zabezpieczenie środków finansowych
na sprzęt potrzebny w placówce:
adapter stereofoniczny, magnetofon,
reflektory do prowadzenia aktora, rampę
oświetleniową wielokomorową, maszynę
do pisania, plusz do okotarowania sceny i
szafę metalową na akta.
Pod koniec grudnia 1976
roku udało się pozyskać 60 stolików
uczniowskich laminowanych od
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” w Lublinie na użytek Ośrodka
Pracy Ideowo – Wychowawczej w
Tarnogrodzie.
31 grudnia 1976 roku

Zlecenie dostawy stolików uczniowskich
laminowanych od Przedsiębiorstwa
Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” w Lublinie
na użytek Ośrodka Pracy Ideowo –
Wychowawczej w Tarnogrodzie

Zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 1 XII 1975r. w sprawie
zakazu sprzedaży niektórych artykułów
przemysłowych i spożywczych jednostkom
gospodarki uspołecznionej (!) po
rozpatrzeniu wniosku Gminnego Ośrodka
Kultury w Tarnogrodzie zezwoliła na zakup
jednego magnetofonu stereo.
W marcu 1976 roku zlecono
rozbudowę instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury. Polegała ona na doprowadzeniu
instalacji do kawiarni oraz zamontowaniu tam
kaloryferów, oprócz tego wymieniono dziesięć
grzejników. W 1976 roku zaczęto zabiegać też o
modernizację sceny. W zakres prac miały wejść:

Wojewódzka Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych
„Metalowiec” w Tarnogrodzie przekazała na rzecz
domu kultury sprzęt muzyczny: perkusję, dwie gitary
elektryczne, akordeon, saksofon altowy, saksofon
tenorowy, puzon, kontrabas i pianino.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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W czerwcu 1978 roku Gminny
Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie
stał się szczęśliwym posiadaczem
samochodu Nysa Towos 501. Został
on przekazany przez Tomaszowski
Dom Kultury na podstawie decyzji
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Kultury i Sztuki w Zamościu. Ale
jeżeli ktoś myśli, że można było
korzystać z samochodu służbowo bez
ograniczeń, to jest w wielkim błędzie.
Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki,
mając na uwadze podwyższenie
dyscypliny w gospodarowaniu
środkami transportu będącymi w
dyspozycji placówek kultury, ustalił
miesięczny bezwzględny limit

Protokół przekazania sprzętu muzycznego
przez Wojewódzką Spółdzielnię Pracy
Usług Motoryzacyjnych „Metalowiec” w
Tarnogrodzie na rzecz domu kultury

Możliwość zakupu pluszu
kotarowego w odpowiednim kolorze
pojawiła się dopiero w kwietniu 1977
roku. Materiał taki produkowała Fabryka
Wyrobów Runowych w Kaliszu.
Traktowano to jako wyjątkową okazję,
gdyż niezmiernie trudno było wówczas
zakupić towaru w ogóle, a szczególnie
w dużej ilości. Zwrócono się więc
do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Wojewódzkiego w Zamościu z prośbą o
przydzielenie środków finansowych na
ten cel.
przebiegu kilometrów od 1 sierpnia
1979 roku dla wszystkich typów
pojazdów do wysokości 2000 km.
Wyjazdy poza teren województwa
mogły odbywać się wyłącznie
po uzyskaniu zezwolenia (!)
Paliwo można było zakupić
tylko za okazaniem przydziału
wystawionego przez Wydział
Budżetowo – Gospodarczy Urzędu
Wojewódzkiego w Zamościu.
Pieczę nad limitami zakupu paliw
sprawowało Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenie Gospodarki
Terenowej Warszawa.
/cdn./

Decyzja Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki w Zamościu o przekazaniu
przez Tomaszowski Dom Kultury na na rzecz domu kultury w Tarnogrodzie
samochodu Nysa Towos 501
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/Na podstawie materiałów
archiwalnych TOK
opracowała Monika Komosa/

Scena Objazdowa Reduta Teatru Osterwy
w Lublinie

już wkrótce na deskach
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie rozpoczął
realizację nowego projektu „Scena Objazdowa
Reduta”, który polegać będzie na stworzeniu sieci
partnerskich scen w całym województwie lubelskim.
Ośrodki kultury z regionu, tworząc wraz z teatrem
sceny partnerskie, zbudują wspólną przestrzeń dla
przedstawień teatralnych, wykorzystując potencjał
istniejących już scen na terenie województwa. W
ośrodkach w regionie będzie prezentowany
repertuar Teatru im. J. Osterwy, oparty
o najwybitniejsze polskie i światowe
dziedzictwo dzieł dramatycznych.
Przedstawienia zostaną
wzbogacone o cykl warsztatów
i spotkań, które umożliwią
aktywniejsze uczestnictwo w
wydarzeniach.
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
przystąpił do tego projektu razem z
innymi ośrodkami:
─

Bialskim Centrum Kultury im.
B. Kaczyńskiego w Białej
Podlaskiej

─

Biłgorajskim Centrum
Kultury

─

Chełmskim Domem
Kultury

─

Krasnostawskim
Domem Kultury

─

Centrum Kultury i
Promocji w Kraśniku

─

Puławskim
Ośrodkiem Kultury
„Dom Chemika”

─

Domem Kultury we
Włodawie

─

Zamojskim Domem
Kultury

─

Janowskim Ośrodkiem Kultury

Pomimo pandemii rozpoczęto
pracę nad projektem, wierząc, że teatr
pełni misyjną rolę w powrocie do zdrowia
całego społeczeństwa. Odbyło się pierwsze
spotkanie z przedstawicielami ośrodków partnerskich.
Kolejny krok to powołanie grupy roboczej, w której skład
wejdzie trzech przedstawicieli z regionu, przedstawiciel
Teatru im. J. Osterwy i jednego z teatrów niezależnych

z Lublina. Ich zadaniem będzie wypracowanie zasad
współpracy. W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyła
się już pierwsza wizyta robocza, a 15 kwietnia miało
nastąpić podpisanie listu intencyjnego w sprawie
realizacji tego projektu, jednak z powodu kolejnych
obostrzeń projekt prawdopodobnie ruszy jesienią tego
roku.
Projekt nawiązuje do działalności Juliusza Osterwy,
który założył Teatr Reduta, łączący w sobie ideę
teatralnych objazdów i edukację. Artysta dążył do
tego, by teatr docierał do jak największej liczby
odbiorców i był elementem budowy wspólnoty,
której fundamentem jest piękno polskiego
języka. Będzie to kontynuacja tradycji
wyjazdów do różnych ośrodków w całym
województwie, która zapisała się w
historii lubelskiego teatru.
U podstaw tych działań jest
przekonanie, że kontakt z pięknem
języka, który kształtuje wrażliwość
społeczną i estetyczną, powinien
odbywać się poprzez
literaturę i dramaturgię
realizowaną
przez

utalentowanych
twórców. To
daje możliwość
uczestniczenia „na co dzień” w
wydarzeniach kulturalnych oraz wzbogacenia
oferty lokalnych centrów kultury w twórcze i wartościowe
wydarzenia.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Już w latach 1965 – 1979 scena objazdowa
Teatru Dramatycznego im. J. Osterwy w Lublinie
współpracowała z Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury.
W tym okresie teatr zaprezentował następujące
przedstawienia:
• Aleksander Fredro, Damy i huzary - 09.01.1965r.
• Aurel Baranga, Krzysztofie, nie szalej - 06.03.1966r.
• Eurypides, Medea - 21.03.1966r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bertolt Brecht, Happy end -.21.01.1967r.
Gabriela Zapolska, Żabusia - 05.03.1967r.
Hanna Krall, Hipnoza - 25.06.1967r.
Władimir Sołowiow, Kryptonim 317 - 20.08.1967r.
Jadwiga Łuszczewska Panienka z okienka - 17.09.1967r.
Rene de Obaldia, Wiatr w gałęziach sasafrasu
- 17.03.1968r.
Leon Kruczkowski, Niemcy - 04.05.1968r.
Stefan Żeromski, Wierna rzeka – 14.11.1968r.
Aleksander Fredro, Zemsta – 06.02.1969 r.
Wojciech Bogusławski, Henryk VI na łowach
- 12.06.1969 r.
Stefania Grodzieńska, Ballada o tamtych dniach
- 12.09.1969 r.
Aleksander Fredro, Pan Jowialski - 30.11.1969r.
Aleksander Fredro, Pan Jowialski - 12.12.1969r.
Agnieszka Osiecka, Apetyt na czereśnie – 04.09.1970r.
Aleksander Fredro, Śluby panieńskie - 10.11.1970r.
Sofokles, Antygona - 28.04.1971r.
William Szekspir, Poskromienie złośnicy - 05.10.1971r.
Daniel Defoe, Przygody Robinsona Cruzoe - 22.11.1971r.
Juliusz Słowacki, Balladyna -.23.03.1972r.
Eugene O’Neill, Pożądanie w cieniu wiązów
- 05.10.1972r.
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• Jerzy Szaniawski, Dwa teatry - 22.03.1974r.
• Alfred Szklarski, Okapi - 17.04.1975r.
• Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
- 28.09.1975 r.
• Leonard Gershaw, Motyle są wolne -15.05.1976r.
• Agata Christie, Pułapka na myszy - 10.12.1976r.
• Sławomir Mrożek, Emigranci - 23.04.1978r.
• Henryk Sienkiewicz, Quo vadis - 20.10.1979r.

• Federico Garcia Lorca, Dom Bernardy Alby
Poza prezentowaniem spektakli i operetki (Teatr
Muzyczny) Teatr Dramatyczny J. Osterwy w Lublinie
wspierał Tarnogrodzki Dom Kultury innymi działaniami:
przekazywaniem kostiumów historycznych, które
zapoczątkowały utworzenie przy placówce kostiumerii,
kotar scenicznych i oświetlenia, rekwizytów i dwukrotnie
foteli teatralnych. Natomiast aktorzy czynnie wspierali
działania naszego ośrodka – pomagali przy organizacji
sejmiku regionalnego i ogólnopolskiego oraz zasiadając
w Radzie Artystycznej (Elżbieta Święcicka). Bardzo
dobra była współpraca z kierownictwem sceny
objazdowej Tadeuszem Ciężakiem, Janem Wojciechem
Krzyszczakiem, panem Majewskim oraz dyrektorem
Jerzym Torończykiem.
Tarnogród zyskał miano stolicy teatrów wiejskich, co
w dalszej mierze przyczyniło się do wpisu Sejmików
Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolskiego
ruchu wiejskich i amatorskich zespołów teatralnych do
Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku.
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Anna Seroka

KULTURA, OŚWIATA

Międzynarodowy Dzień Teatru
Prawdziwy teatr działa na widza jak
wtajemniczenie,
włączenie go w jakąś grę czy nawet obrządek
– wtajemniczenie zresztą nie tylko w wartości
i przeżycia teatralne,
ale i w przeżycia czysto poetyckie (…)
Jarosław Iwaszkiewicz

temat teatru, pobudzenia
kreacji i zwiększenia
współpracy ludzi teatru;
uświadomienia opinii
publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu
codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi
międzyludzkich.
Co roku 27 marca rozsyłana jest wiadomość,

27 marca obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Teatru.
Święto to uchwalono w 1961 roku
podczas IX Światowego Kongresu
Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego w Helsinkach. Datę 27
marca wybrano na pamiątkę otwarcia
Teatru Narodów w Paryżu w 1957
roku. Od tego czasu Dzień Teatru jest
obchodzony corocznie przez ponad
sto narodowych ośrodków ITI na całym
świecie.
Obchody Światowych Dni Teatru
mają na celu realizację statutowych
zobowiązań ITI. W statucie czytamy
m.in.: ITI powstało w celu promocji i
międzynarodowej wymiany informacji na

Grupa baletowa przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.
Choreografia i kostiumy Władysław Dubaj

tłumaczona na ponad 20
języków, od wybitnego
człowieka teatru, zawierająca
jego przemyślenia na temat
teatru i światowej harmonii.
Pierwszą taką wiadomość
wysłał w 1962 roku Jean
Cocteau. Tego dnia odbywają
się specjalne spotkania,
sympozja, przedstawienia
teatralne itp. poświęcone
znaczeniu i problemom
teatru.

Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Babcia winna. 2012r.
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Od 1983 z okazji tego święta
Zarząd oraz Sekcja Krytyków
Teatralnych Polskiego
Ośrodka Międzynarodowego
InstytutuTeatralnego przyznaje
co roku Nagrodę Sekcji
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Teatr Młodych TOK SHOW. Skąpiec 2014r.

Krytyków Teatralnych PO ITI. Jej laureatami są,
między innymi: Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Krystian
Lupa i Krzysztof Warlikowski, który w 2015 roku był
autorem orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru.
Do obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
włączają się wszystkie znaczące polskie teatry. W
Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury teatr
działa od dawna
i – w normalnych
warunkach – bardzo
intensywnie. Mamy
trzy grupy aktorskie.

emocje, jakie daje
nam uczestnictwo w
spektaklu, niezależnie
od tego, czy
jesteśmy na scenie
czy na widowni.
Przypominamy
Państwu wszystkie
premiery Teatru
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury,
którego instruktorką
jest Helena
Zając, oraz grup
młodzieżowych
- Teatru Młodych
TOK SHOW i
Teatru Młodszych
TOK SZOK - które
prowadzi Monika
Komosa. Na
razie oglądanie
przedstawień na
żywo nie jest możliwe, dlatego udostępniliśmy Państwu
przedstawienie Teatru Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury pt. Kalosze (2014 r.) oraz pierwszy spektakl
Teatru Młodych TOK SHOW Skąpiec z lutego 2014
roku. Zapraszamy Państwa do obejrzenia komedii
Fredry i Moliera na stronie Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury na Facebooku.

Z powodu obostrzeń
wynikającej z epidemii
od wielu miesięcy
próby nie odbywają
się. I właśnie z okazji
Międzynarodowego
Dnia Teatru życzymy
wszystkim aktorom
-profesjonalistom
i amatorom,
reżyserom,
scenografom,
charakteryzatorom,
Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Polowanie na męża 2018r.
dźwiękowcom,
wielbicielom teatru i
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób czują się z
nim związani, aby epidemia odpuściła jak najszybciej i
abyśmy mogli wrócić do teatru i przeżywać te cudowne
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Monika Komosa
Wykorzystano informacje z:
https://pl.wikipedia.org/wiki/

***
PREMIERY TEATRU TARNOGRODZKIEGO
OŚRODKA KULTURY

• Radcy pana radcy Michała Bałuckiego –
24.11.2019r

***

PREMIERY TEATRU MŁODYCH TOK SHOW

W LATACH 2001 - 2019

W LATACH 2014 - 2019

• Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej –
27.05.2001r.
• Wszystko zależy od dziadka Iwony Pawłowicz –
25.05.2003r.
• Małżeństwo Loli Henryka Zbierzchowskiego –
lipiec 2005r.
• Posażna jedynaczka Aleksandra Fredry –

• Skąpiec Moliera – 09.02.2014r.
• W poszukiwaniu Kopciuszka Anety Antosiak –
01.06.2014r.
• Jest miło?! wg J. Machulskiego – 07.12.2014r.
• …i pozostali – 24.04.2015r.
• Zemsta Aleksandra Fredry – 06.03.2016r.
• Bajki dla potłuczonych – 26.10.2016r.

Teatr Młodszych TOK SZOK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.06.2006r.
Gwałtu, co się dzieje Aleksandra Fredry –
22.06.2007r.
Gość oczekiwany Zofii Kossak – Szczuckiej –
18.05.2008r.
Kowal, pieniądze i gwiazdy Jerzego Szaniawskiego –
18.07.2010r.
Grube ryby Michała Bałuckiego – 18.07.2012r.
Próba generalna Wilhelma Raorta – 12.06.2011r.
Blaszany kubek Edmunda Morrisa – 08.07.2012r.
Babcia winna Wiktora Budzyńskiego –
08.07.2013r.
Kalosze Aleksandra Fredry – 20.07.2014r.
Żabusia Gabrieli Zapolskiej – 09.08.2015r.
Gość oczekiwany Zofii Kossak – 09.10.2016r.
Lekarz mimo woli Moliera – 13.08.2017r.
Polowanie na męża Michała Bałuckiego –
07.10.2018r.

• Romeo i Julia (musical) – 11.06.2017r.
• Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa –
30.12.2017r.
• Cięcie (Ed Monk, tłum. Maciej Komosa) –
25.04.2018r.
• Świętoszek Moliera – 10.03.2019r.

***
PREMIERY TEATRU MŁODSZYCH TOK SZOK
W LATACH 2018 – 2019
Od ucha do ucha Jana Andrzeja Fręsia – 10.04.2018r.
Kopciuszek – 01.07.2018r.
Gdzie się podział św. Mikołaj? Grzegorza Śmiałka –
07.12.2018r.
Kopciuszka XXI wieku Magdaleny Komosy i Otylii
Antolak – 31.10.2018r.
Miłość przez wieki - 29.10.2019r.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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37 .OGÓLNOPOLSKI SEJMIK on-line
37. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej miał
odbyć się w dniach 16 – 18 października 2020 roku w
sali gimnastycznej tarnogrodzkiej podstawówki.

widowisk przyznało nagrody uczestnikom. Informacje o
nagrodzonych i sponsorach zawarte są w Komunikacie,

Z uwagi na epidemię podjęliśmy wszelkie możliwe
kroki, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko. Do występu
nominowanych zostało tylko 8 zespołów. Te zdecydowały
się na przyjazd mimo wielu wątpliwości i obaw. Nasze
plany pokrzyżowały jednak wprowadzone od 10.10.2020

Grupa Teatralna MARUSYNIANKI z Maruszyna
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/ DOBRZE JEST SE
ZAPLANOWAĆ

który można przeczytać w niniejszym wydaniu
kwartalnika. Do zespołów zostały też wysłane gadżety
przygotowane na sejmik (zaproszenia, plakaty,
programy, upominki, dyplomy, plakietki itp.). Grupy
były bardzo wdzięczne, że, mimo tak trudnego czasu i
roku obostrzenia – okazało się, że Sejmik nie może się
odbyć… Organizatorzy postanowili, że z uwagi na rangę
imprezy zespoły
zaprezentują się
on-line. Wszyscy
nominowani wysłali
płytki z nagraniami
swoich spektakli,
które następnie
zostały rozesłane
do członków Rady
Artystycznej. Jury
po obejrzeniu

Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej/pow. chrzanowski,
woj. małopolskie/ IGRASZKI Z DIABŁEM

Regionalny Zespół SPOD KICEK z Mordarki /pow. limanowski,
woj. małopolskie/ WYZWOLINY NA KOWOLA
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braku możliwości
zaprezentowania
się, organizatorzy
i komisja docenili
ich ciężką pracę
i chociaż wąskie
grono odbiorców
mogło podziwiać
spektakle w
Internecie. Mamy
nadzieję, że kolejnej
jesieni spotkamy się
na żywo z artystami i
gośćmi Sejmiku.

Na łamach „Sceny”

				

Sejmiki 2020 - zapis walki o trwanie (cz. 2)

			

Pierwszą część relacji z walki o trwanie doprowadziliśmy do czerwca 2020 r. Przypomnijmy, że relacja
kończyła się informacją o komunikacie ZG TKT o nowym kalendarzu sejmikowych przeglądów oraz krótkim
komentarzem Redakcji, którego ostatnie zdania tak brzmiały: „Nie wiemy, czy będzie II etap. Dlatego dwa
słowa wydają się dzisiaj najtrafniej oddającymi stan ducha: niepokój i nadzieja”.
Niepokój okazał się najbardziej trwałym odczuciem organizatorów, nadzieje na pomyślny przebieg
zdarzeń trzeba było szybko stonować. Notatka organizatora z 20 sierpnia potwierdzała to dobitnie, informacją
o sytuacji sejmików rejonowych. Stoczek Łukowski – nowy termin 12 i 13 września został przyjęty przez
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, ale bardzo szybko okazało się, że sejmiku nie ma gdzie zrobić – Ośrodek
był zajęty przez księgozbiór remontowanej biblioteki. TKT i WDK Lublin przyjęły wspólne uzgodnienie – akcja
w kręgu Stoczka, to znaczy przedstawiciel Rady Programowej dojedzie do zgłoszonego zespołu. Bukowina
Tatrzańska – termin planowany: 5 i 6 września, nie widać zagrożeń; stałe, dobre kontakty między TKT i
Ośrodkiem Kultury „Sokół” oraz Bukowiańskim Centrum Kultury. Ożarów – zgłosiło udział 5 zespołów, ale 10
sierpnia powiat wieluński stał się CZERWONĄ STREFĄ, przegląd odwołano. Renata Cieślak – dobry duch
sejmiku – próbowała przenieść go do sąsiedniego powiatu albo na wrzesień, jednak próby nie powiodły się.
Kaczory – także 5 zgłoszonych zespołów, ale w końcu sierpnia lokalne władze poleciły odwołanie wszystkich
publicznych imprez na terenie gminy.
Co było dalej? Niezwykły hart ducha organizatorów sejmiku bukowiańskiego – najpierw zagrożenie
covid-19 zmusiło do odstąpienia od terminu na początku września, ale trzy tygodnie później przegląd
przeprowadzono. Przedstawicielki Rady Programowej dotarły do zespołów kręgu Stoczka. Tej samej metody
nie dało się zastosować (poza jednym wyjątkiem) do zgłoszonych w Ożarowie i Kaczorach – zabrakło czasu.
*
5 października 2020 spotkała się Rady Programowej Sejmików 2020, by zdecydować o kwalifikacjach do
„finałowego” Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Efektem pracy był kolejny dokument.

KO M U N I K A T
Rada Programowa w składzie: Władysław Dubaj, Katarzyna Smyk, Lech Śliwonik (przewodniczący) i Jan
Zdziarski, na posiedzeniu w dniu 5 października 2020, dokonała kwalifikacji zespołów i spektakli do udziału w 37.
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (16 – 18 października 2020). Podstawą decyzji były rekomendacje
Komisji Artystycznych i opinie oglądających spektakle członków Rady oraz opisy przedstawień.
Przewodniczący Rady poinformował o kilku istotnych faktach i momentach tegorocznej edycji. Łącznie
obejrzano i oceniono – na sejmikowych przeglądach i w trybie „dojazdowym” – 21 widowisk. Było w tym zbiorze
wiele spektakli dojrzałych artystycznie i interesujących poznawczo. Niestety, mamy bardzo ograniczone możliwości
zaproszenia do Tarnogrodu. Musieliśmy ustalić ścisły limit granych spektakli (przerwy na wietrzenie sali po próbie i
prezentacji, opracowanie zasad ruchu w przestrzeni sejmikowej) oraz uczestniczących zespołów, a także ich członków
(zachowanie dystansu społecznego, organizacja posiłków, bezpieczne noclegi). Kategorycznym priorytetem jest
bezpieczeństwo uczestników – widzów, wykonawców, instruktorów, opiekunów, wolontariuszy. Kierując się   takimi
założeniami, Rada podjęła decyzję o zaproszeniu ośmiu zespołów/ widowisk.
Rada Programowa kieruje do wszystkich zespołów, które zgłosiły się do Sejmików’20 szczere podziękowania –
w czasie szczególnie trudnym podjęły one trud przygotowania widowisk, pokazały, że teatralna pasja pomaga pokonać
największe przeszkody.
*
Z komunikatu usunęliśmy to, co najważniejsze – „wizytówki” zakwalifikowanych zespołów/widowisk.
Przyczyna jest prosta: za chwilę pokażemy wyróżnionych w pełnym blasku – jako laureatów.
Zanim jednak to nastąpi, przytoczmy jeszcze ważny dokument z 12 pażdziernika. Zapewne jeden z
najtrudniejszych do napisania - ogłoszenie sejmikowemu bractwu, że nie będzie tego, co wieńczyło dzieło,
potwierdzało sens wkładanej pracy.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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K O M U N I KAT
Zarządu Głównego TKT
37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie został ustalony na 16 – 18 października br. Jednym z ostatnich działań
organizacyjnych było oddanie przed paroma dniami do drukarni Programu imprezy. Słowo wstępne kończyliśmy takimi
zdaniami: Piszemy te słowa tydzień przed 37. Sejmikiem. Piszemy je w rozdarciu miedzy nadzieją i niepewnością. Zespoły
chcą przyjechać. Tarnogród jest przygotowany do ich przyjęcia. I nikt nie wie, co dalej…
Niestety, dzisiaj już wiemy. Mamy przekonanie, że zrobiliśmy wszystko dla bezpiecznego przyjęcia Zespołów
i publiczności (pisaliśmy o tym w kolejnych Komunikatach), a jednak wątpliwości nie ustępowały. Sprawę przesądziły
organy sanitarne: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju …rekomenduje przełożenie terminu tej imprezy.
Przyjmujemy następującą strategię działania.
- 37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 16 – 18 października. Równocześnie
deklarujemy gotowość zorganizowania go w czasie gwarantującym bezpieczne przeprowadzenie. W tej kwestii
pozostaniemy w stałym kontakcie z Zespołami oraz organizatorami sejmików rejonowych.
- Nie możemy wykluczyć, że rozwój sytuacji uniemożliwi bezpośrednie spotkanie, dlatego przedstawiamy również
rozwiązanie alternatywne. Prosimy Zespoły, by w ciągu 15 dni przesłały rejestrację swojego spektaklu.- na adres ZG
TKT oraz Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
    Jeżeli nie dojdzie do przeglądu w Tarnogrodzie, Rada Programowa Sejmików’20 i powołana już wcześniej Rada
Artystyczna 37. Sejmiku, obejrzą nagrania, uwzględnią opinie z sejmików rejonowych i przedstawią Organizatorom
propozycję uhonorowania pracy zakwalifikowanych do sejmiku „finałowego” Zespołów oraz ich kierowników.
Bądźmy razem w tym trudnym czasie, niechaj nas łączą dobre myśli, najlepsze życzenia i wiara w lepsze jutro.
*
Większość zespołów przyjęła tę decyzję jak wyrok. Pytały, czy tak być musi, podpowiadały, co jeszcze
można zrobić, żeby się spotkać. Dokładnie miesiąc później od planowanego terminu 37. Sejmiku, zapadły
ostatnie rozstrzygnięcia. Komunikat napisany w tak innej niż zawsze sytuacji, w gruncie rzeczy nie różni się od
tych sprzed pięciu czy dziesięciu lat – jest w nim informacja kto i za jakie dokonania zdobył godność laureata,
są podziękowania zespołom, organizatorom i patronom, a końcowe zdania niosą – jeszcze raz się ona tu
pojawia – nadzieję
K O M U N I KAT
Rady Artystycznej
z dnia 16 listopada 2020
Rada Artystyczna w składzie: Piotr Dahlig, Katarzyna Smyk, Bożena Suchocka, Lech Śliwonik – przewodniczący,
Edward Wojtaszek oraz sekretarz – Renata Ćwik, spotkała się na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2020 roku. Głównym
c e l e m posiedzenia było podjęcie decyzji w sprawie przyznania nagród dla zespołów zakwalifikowanych do 37.
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Rada stanęła wobec nietypowego zadania,  bowiem 37. Sejmik w Tarnogrodzie nie mógł
odbyć się w tradycyjnej formie. Przewodniczący Rady przedłożył informację o przebiegu sejmików 2020 i stwierdził, co
następuje:
         - na szczeblu sejmików rejonowych zostało obejrzanych i ocenionych 21 przedstawień, spośród
których Rada
Programowa 8 zakwalifikowała do 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej;
         - zakwalifikowane zespoły spełniły regulaminowe wymagania: przygotowały i pokazały nowe
przedstawienia, które zostały ocenione i rekomendowane do „finałowego” 37. Sejmiku;
         -  tym samym zespoły te mają prawo do ostatecznej oceny i nagród, które zgodnie z regulaminem Rada
Artystyczna przyznaje „za konkretne wartości artystyczne i poznawcze przedstawień”.
Rada Artystyczna dokonała – na podstawie otrzymanych materiałów (rejestracje oraz opisy), a także w większości
przypadków bezpośredniego oglądu – omówienia przedstawień i przyznała nagrody (po 2 tys. zł) ufundowane przez
patronów Sejmików 2020. Nagrody otrzymują:
		
NAGRODY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej (woj. lubelskie) – Kumie, zróbcie mi gromnice – za świetnie
skomponowany i dojrzały aktorsko obrazek z życia społeczności wiejskiej, nawiązujący do święta Matki Boskiej Gromnicznej.
• Zespół Ludowy JAWORZANKI z Jaworza (woj. świętokrzyskie) – Nase pranie pod lipą – za piękne połączenie codzienności
pracy z mądrością życiową dawnej wsi polskiej, zawartą w barwnych dialogach i opowieściach.
• Regionalny Zespół SPOD KICEK z Mordarki (woj. małopolskie) – Wyzwoliny na kowola – za udane artystycznie
przybliżenie atrakcyjnego, bogatego w wartości etnograficzne zwyczaju inicjacji zawodowej, a także jego znaczenia w życiu
zbiorowości.
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NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
• Zespół ZAKUKAŁA KUKUŁECZKA z Gałek Rusinowskich (woj. mazowieckie) – Ocepiny – za bardzo udaną próbę
odtworzenia oczepin, za niezwykłą urodę muzyczną przedstawienia, dbałość o rekwizyt i obrzędowe szczegóły.
• Zespół WZDOLSKIE KOŁOWROTKI z Bodzentyna (woj. świętokrzyskie) – U powroźnika – za sprawny aktorsko,
pełen humoru obrazek dramatyczny, ukazujący jedno ze specjalnych rzemiosł wiejskich i świadczący o żywotności wiejskiej
wspólnoty.
• Zespół ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej (woj. lubelskie) – U Maciejów na Gody – za dobrze skonstruowane,
zdyscyplinowane, interesujące poznawczo przedstawienie niezwykłego obrzędowo dnia, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia.

NAGRODA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUBLINIE
• Teatr Ludowy TRADYCJA z Okleśnej (woj. małopolskie) – Igraszki z diabłem – za odważne, połączone z cnotą umiaru i
uwieńczone sukcesem, zmierzenie się ze stawiającą wysokie wymagania wykonawcze komedią Jana Drdy Igraszki z diabłem.

NAGRODA STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO

• Grupa Teatralna MARUSYNIANKI z Maruszyna (woj. małopolskie) – Dobrze jest se zaplanować – za oryginalną
propozycję współczesnego, zespołowego teatru wiejskiego, znajdującego inspirację w lokalnej tradycji gwary i śpiewu.

					
					
				

*

*

*

30 zespołów zgłosiło udział w tegorocznej edycji Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych – mimo szalejącej
pandemii, mimo dezorganizacji życia zbiorowego i indywidualnego, mimo zamknięcia placówek kultury, podjęły pracę,
uwieńczoną stworzeniem scenicznych wypowiedzi. Udowodniły, że Sejmiki są po prostu potrzebne. Dziękujemy   z
wiarą, że powstałe widowiska będą nadal prezentowane, że dadzą spragnionym widzom radość teatralnego przeżycia.
Przez cały czas zmagań o przeprowadzenie sejmików rejonowych, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, wspierany przez Urząd
Gminy, przygotowywał się do październikowego sejmiku ogólnopolskiego. Niełatwe to było zadanie, bo przedłużała się
modernizacja placówki, która w nowym kształcie miała przyjąć wiejskich artystów. Na wszelki wypadek przygotowano
(jak w styczniu) szkołę podstawową.  Pandemia rozbiła wszystkie plany.
Z satysfakcją odnotowujemy, że wysiłkom organizatorów towarzyszyły patronat i finansowe wspieranie Sejmików
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.   
W s z y s t k i m instytucjom zaangażowanym w realizacją Sejmików’20, Rada Artystyczna składa niski pokłon i
gorące podziękowania – więcej zrobić nie było można. Obroniona został idea, uchroniona przestrzeń twórcza, utrzymana
więź organizatorów z zespołami, utrwalona wspólnota organizatorów i patronów. To wielki dorobek – dzięki niemu
Sejmiki mogą być kontynuowane.
Wierzymy, że tak się stanie.
             Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.                                  Rada Artystyczna Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
*
Redakcja „Sceny”, zamyka relację pytaniem: „Jak zakończyć ten raport?” I przytacza fragment listu
otrzymanego od kierownika jednego z najwierniejszych sejmikom zespołów – Teatru Ludowego TRADYCJA
z Okleśnej.
Dziękujemy za starania, byśmy mogli uczestniczyć w Sejmiku, a zwłaszcza za jego doprowadzenie do końca,
mimo wielu ogromnych przeszkód. Szkoda, że nie było możliwości spotkać się wspólnie w Tarnogrodzie i
cieszyć się sejmikową atmosferą. Z góry dziękujemy za przygotowywany biuletyn, który na pewno będzie
niezwykłym zapisem tego, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii Sejmików.
			
					
PS Mniejsza czcionka – przytoczenie dokumentów TKT (ze skrótami); większa – komentarze redakcji „Sceny”.
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ZWYKI Festiwal Teatrów Wiejskich 2020 ONLINE
Praca jest konkretna, kończy się oczekiwanym
skutkiem, ale służy czemuś więcej – buduje
wiejską wspólnotę, daje sposobność
do spotkania, rozmowy.
Oba prezentowane zespoły – JARZĘBINA
z Bukowej (”Kumie zróbcie mi gromnicę”)
i JAWORZANKI z Jaworza („Pranie pod lipą”)
– istnieją ponad 40 lat. Zostały nominowane
do festiwalu na podstawie zgłoszenia na 37.
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w
Tarnogrodzie.

W Polsce działa około 800 teatrów
wiejskich. Co je wyróżnia? Przede
wszystkim – repertuar. Większość
zespołów przenosi na scenę
życie wsi, jej kulturę. Najczęściej
– dawne życie, dawną kulturę.
Oglądać więc możemy obrzędy
i zwyczaje doroczne (sobótka,
święto plonów, wigilia), zwyczaje
i obrzędy rodzinne (chrzciny,
wesela, pieczenie chleba). Także
prace – domowe i polne.
VII Festiwal ZWYKI – bardzo
w stosunku do ubiegłych lat
ograniczony – odbył się w grudniu
2020 roku w formule on-line.
Pokazano dwa widowiska, których
tematem jest p r a c a.

Zespół śpiewaczo-obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej
/pow. biłgorajski, woj. lubelskie/ KUMIE ZRÓBCIE MI GROMNICE

ORGANIZATORZY:
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Teatr Polski im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury
Bukowiańskie Centrum Kultury
Dom Ludowy
Wojewódzki Dom Kultury w
Lublinie
Dofinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu

Zespół Ludowy JAWORZANKI z Jaworza /pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/
NASE PRANIE POD LIPĄ
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REGIONALNE WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK on-line
Każdego roku zapraszamy Państwa na
Regionalne Warsztaty Zdobienia Pisanek.
Przez dwa dni młodsi i starsi pasjonaci
tradycji mają możliwość uczestniczenia w
zajęciach, podczas których tworzą pisanki
różnymi technikami, wykonują kwiaty z
bibuły i krepiny oraz palmy wielkanocne.
Przybywają uczniowie z wielu szkół powiatu
biłgorajskiego, przedszkolaki, uczestnicy zajęć
plastycznych przy placówkach kulturalnych,
podopieczni środowiskowych domów
samopomocy, dorośli. Zwykle gościliśmy około
200 osób. Dom kultury tętnił życiem. Było
kolorowo, twórczo i wesoło.
W tym roku pandemia pokrzyżowała
nasze plany już po raz drugi. Nie możemy
spotkać się z artystkami ludowymi
Katarzyna Zygmunt w trakcie pisania
stacjonarnie, dlatego postanowiliśmy odwiedzić
traw i zbóż. Większość pochodzi z jej ogrodu, ale zbiera je
niektóre z nich w ich domach i nagrać pokazy tworzenia
też na łąkach i polach.
pisanek i palm wielkanocnych. Pierwszą artystką, do
Kolejne warsztaty nagraliśmy u pani Danuty
Płouchy. Biszczańska artystka od wielu lat tworzy
pisanki techniką akrylową. Spod jej pędzla wychodzą
prawdziwe dzieła sztuki. Na wydmuszkach jajek
kurzych, gęsich, strusich maluje kwiaty, postaci i
motywy związane ze świętami Wielkanocy, sceny z
książek dla dorosłych i dla dzieci, herby miast i inne
wzory. Pani Danuta szczegółowo przedstawiła etapy
pracy przy wykonywaniu pisanki techniką akrylową.
Wykorzystanie jej porad i wskazówek z pewnością
pozwoli na stworzenie imponującego dzieła.
Zachęcamy do oglądania warsztatów i
podziwiania zjawiskowych i niepowtarzalnych pisanek
i palm na stronie Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na
Facebooku.
Pisanki Danuty Płouchy

Monika Komosa

której się udaliśmy, była pani Katarzyna Zygmunt
z Korytkowa Dużego. Pani Katarzyna od wielu
lat wykonuje pisanki techniką batikową (jedną
z najstarszych metod), która polega na tym, że
na jajku pisze się wzory roztopionym woskiem
pszczelim, a następnie barwi się je w kolorowym
wywarze. Sama technika jest prosta, ale, żeby
za jej pomocą stworzyć prawdziwe dzieło sztuki,
potrzebna jest ogromna wprawa. Pani Katarzyna
pokazała, jak wykonuje się wzory, jak maluje
się jajka na wiele kolorów. W drugiej odsłonie
warsztatów artystka z Korytkowa pokazała,
jak wykonać palmę wielkanocną z naturalnych
zasuszonych roślin. Palmy pani Katarzyny nie są w
żaden sposób barwione, piękne intensywne kolory
zachowują się w procesie suszenia kwiatów, liści,

Palma wielkanocna w wykonaniu Katarzyny Zygmunt
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Do etapu powiatowego
II Wojewódzkiego
Konkursu na Palmę i
Pisankę Wielkanocną
organizowanego przez
Posłankę do Parlamentu
Europejskiego –
Beatę Mazurek,
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego,
Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie oraz
Muzeum Wsi Lubelskiej,
z gminy Tarnogród
zgłoszono 4 prace:

ludowej, ocalenie od
zapomnienia typowych dla
Regionu form twórczości
ludowej i powrót do tradycji
związanych z okresem
wielkanocnym, stworzenie
Izby Pisanki Lubelskiej i
zapewnienie jej stałego
dopływu eksponatów,
poszerzenie wiedzy na
temat polskich zwyczajów
świątecznych oraz
tradycyjnych technik wyrobu
palm i pisanek, aktywizacja
mieszkańców województwa
lubelskiego w zakresie
popularyzacji zanikającego
zwyczaju własnoręcznego
tworzenia pisanek i palm
wielkanocnych.

- pisankę pani Doroty Gałki z
Tarnogrodu
- pisankę ze Środowiskowego
Domu Samopomocy z
Tarnogrodu

Laureatką w kategorii
pisanka współczesna – praca

- pisankę i palmę z Koła
Gospodyń Wiejskich z Luchowa
Dolnego.
Celem konkursu jest
upowszechnianie tradycji i folkloru
związanego z tematyką Świąt
Wielkanocnych, popularyzowanie i

poszerzanie
wiedzy na
temat symboliki
i znaczenia
pisanki oraz
palmy w polskiej
obrzędowości
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indywidualna –
została p. Dorota Gałka.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom,
a laureatce życzymy powodzenia w etapie
wojewódzkim.
Anna Seroka
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unowocześnienie, ogólne wrażenie artystyczne,
oryginalność, detale, szczególne walory dzieła
Każdy juror
oceniał prace
samodzielnie,
przyznając
punkty we
wszystkich
kryteriach.
Konkurs Kobieta w
sztuce był adresowany do
wszystkich bez względu
na wiek. Uczestnik mógł
zgłosić dowolną liczbę
prac, każda była oceniana
oddzielnie. Zadanie
konkursowe polegało
na wybraniu obrazu
przedstawiającego kobietę
(rzeczywistą, fikcyjną,
fantastyczną, mityczną,
z literatury, historii…),
jak najwierniejszym
odtworzeniu go lub
unowocześnieniu ze
zwróceniem uwagi
na detale, zrobieniu
zdjęcia i wysłaniu go
do Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury wraz z
odtwarzanym dziełem.
Fotografie mogły być
wykonane zarówno w
pomieszczeniu, jak i w
plenerze.
Otrzymaliśmy 26 prac
konkursowych. 25 spełniło
wymogi formalne.
Jury w składzie:
Renata Ćwik – Dyrektor
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury, Joanna Puchacz –
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnogrodzie,
Anna Seroka – animator
kultury w Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury i
Magdalena Grabińska –
Serek – artysta plastyk
oceniło prace, uwzględniając
następujące kryteria:
wierność odtworzenia/
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Po zsumowaniu not od wszystkich
oceniających autor pracy mógł
otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Przyznano:
I miejsce – Otylii Antolak (99 pkt) za
Kobietę w białej sukni
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II miejsce – Wiktorii
Jawniak (96 pkt) za Babie
lato
III miejsce – Magdalenie
Komosie (95 pkt) – za
Makową dziewczynę
Komisja przyznała też 5
wyróżnień. Otrzymały je:
Anna Bryła (za A time
to remember), Natalia
Świtała (za Fridę Kahlo),
Gabriela Maśko (za Marię
Curie – Skłodowską), Beata
Momot (za Dziewczynkę
z balonikiem) i Maja
Kurzydło (za Damę z
gronostajem). Osoby
wyróżnione otrzymały 90
punktów i powyżej.

Jury konkursu było pod
wrażeniem pomysłowości
uczestników, doboru dzieł i
jakości przesłanych prac.
Gratulujemy zwycięzcom
i wszystkim uczestnikom.
Dziękujemy również
opiekunom i innym
zaangażowanym osobom.
Wszyscy otrzymali
pamiątkowe dyplomy a
zwycięzcy i wyróżnieni
nagrody.
Na stronie Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury na
Facebooku do 20 marca
do 23.59 trwała walka o
nagrodę publiczności.
Otrzymała ją Wiktoria
Jawniak, która uzyskała
najwięcej serduszek i
polubień. Wszystkie prace
konkursowe możecie
Państwo podziwiać na
stronie Tarnogrodkiego
Ośrodka Kultury na
Facebooku.
Prace laureatek konkursu
przedstawiamy na
ostatniej stronie wydania.

Monika Komosa
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Warsztaty z makramy pokazały, co można wyczarować
ze zwykłego bawełnianego sznurka. Poznanie
podstawowych węzłów i splotów pozwoliło na
zaprojektowanie i stworzenie swojej pierwszej makramy.
Sznurek był również tematem przewodnim warsztatów
bożonarodzeniowych. W świątecznej atmosferze
powstały, wykonane techniką makramową, aniołki,
choinki, serduszka i śnieżynki, które stanowiły

W kalendarzu Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury zagościły warsztaty rękodzieła, które są
wspaniałą okazją do poznania różnych technik
artystycznych, rozwoju własnej inwencji twórczej
oraz zainspirowania do tworzenia niepowtarzalnych
projektów. Gospodarzem tych interaktywnych
spotkań była Justyna Żak, miejscowa
rękodzielniczka, która swoją pasją potrafi zarazić
wszystkich.
niepowtarzalny akcent w dekoracjach
bożonarodzeniowych.
Uczestnicy warsztatów wielkanocnych
zamienili się we florystów i mogli poczuć
magię tworzenia świątecznych stroików
i wianków, wykorzystując naturalne
produkty, takie jak bazie, wiklina, skorupki
jaj, mech w połączeniu z kolorowymi
kwiatkami i pisankami.
Nastrój świąteczny towarzyszył ostatnim
warsztatom, na których filc, występujący w
roli głównej, wykorzystano do stworzenia
koszyczków na pisanki lub inne bibeloty.
Warsztaty rękodzieła to
żywe spotkanie z różnymi
materiałami, strukturami,
formami, to możliwość
obcowania z naturą,
plastyką i techniką oraz
wyrażenia własnych emocji
i uczuć.

Warsztaty
gliniarskie to była
przede wszystkim
kreatywna zabawa
z plastycznym
materiałem,
jakim jest glina.
Zajęcia pozwoliły
uczestnikom
stworzyć
własnoręcznie
prace plastyczne,
które po
stwardnieniu
będą wspaniałą
pamiątką lub
ozdobą.
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Relacje z warsztatów
można obejrzeć na
profilu facebookowym
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury. Zapraszamy
serdecznie i życzymy
pomysłowości w kreowaniu
własnych projektów.
Anna Seroka
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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnogrodzie
Tarnogrodzki sztab wiele= miesięcy
przygotowywał się do aktywnego działania w
ramach kolejnego finału WOŚP. Od początku istniały
obawy, że impreza przeniesie się do sieci, więc tak
planowaliśmy, aby w tych dziwnych okolicznościach
udało się pozyskać jak najwięcej środków dla WOŚP.
Po rejestracji sztabu w listopadzie przeprowadziliśmy
nabór wolontariuszy i uruchomiliśmy eSkarbonkę,
do której od początku grudnia wpływały datki.
Naszych darczyńców
jest tak wielu, że
wystawiliśmy aż
dziewięćdziesiąt
aukcji, przy czym
wiele przekazanych
przedmiotów
łączyliśmy w pakiety
– tak wielka była ich
ilość. Do dnia finału
zakończyło się 49
licytacji, z których
na konto WOŚP
wpłynęło 6400 zł.
Aukcje trwają do 14
lutego. Licytujcie i
kupujcie!
Zaprosiliśmy
też artystów do
uczestnictwa w
koncercie on-line,
Niektórzy wolontariusze również utworzyli swoje
eSkarbonki, z których wpływy – rozliczane osobno
– wpływały do wspólnej wirtualnej puszki sztabu.
Zachęcaliśmy darczyńców do przekazywania rzeczy
na Tarnogrodzką Aukcję z Serduszkiem, którą w
tym roku prowadzimy za pośrednictwem Allegro.

który publikowaliśmy w dniu finału. Otrzymaliśmy aż
28 nagrań dzieci, młodzieży i dorosłych. Repertuar
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niezmiernie zróżnicowany i interesujący – zachęcamy
do obejrzenia występów na facebookowych stronach
Sztabu WOŚP Tarnogród, Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury i Szkoły Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie.

aukcje, dziękujemy występującym
artystom, ich rodzicom i nauczycielom
zaangażowanym w przygotowanie
nagrań, dziękujemy komisji finansowej:
Agnieszce Fus, Monice Bryle, Jerzemu
Greli i Arkadiuszowi Truszowi.
Dziękujemy wszystkim licytującym
i kupującym na naszych aukcjach.
Dziękujemy za każdą złotówkę
wrzuconą do puszek. Dziękujemy
Dorocie Skrzypek za przygotowanie
bigosu na pokrzepienie dla
wolontariuszy i ich opiekunów i Klubowi
Kobiet Aktywnych za piernikowe
WOŚP-owe serduszka dla działających
w naszym sztabie. Do zobaczenia
za rok w sali widowiskowej nowego
pięknego Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury.

Wolontariusze w dniu finału zebrali do
puszek imponującą kwotę 11 285,74zł,
kwestując w Tarnogrodzie, w Woli
Różanieckiej, w Różańcu i w Luchowie.
Do Sztabowych Puszek Stacjonarnych,
które stały w sześciu sklepach i punktach
gastronomicznych w Tarnogrodzie, wrzucono
1532,90zł. W dniu finału w eSkarbonce
mieliśmy 5727 zł. Z aukcji na Allegro (a było
ich aż 96!) wpłynęło na konto WOŚP 12
910,48 zł. Ostateczna kwota, jaką wspólnie
zarobiliśmy dla WOŚP to 31 456,12 zł.
Mamy powód do dumy.
Dziękujemy bardzo WSZYSTKIM,
którzy w jakikolwiek sposób wspierali
działania sztabu. Szczególnie dziękujemy
wolontariuszom i ich opiekunom, dziękujemy
fundatorom rzeczy na WOŚP-owe
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Monika Komosa

Święty zawsze niezawodny!
W Tarnogrodzie mimo pandemicznych
nastrojów i ograniczonych kontaktów społecznych
święty Mikołaj nie zawiódł i przybył na zaproszenie
Dyrektorki Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w piątkowe
przedpołudnie. Odwiedził Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy i Urząd Miasta w Tarnogrodzie. Słodyczami,
rózgami i dobrym słowem wywołał wiele uśmiechów na

twarzach pacjentów i pracowników szpitala i urzędu.
Wszyscy ciepło przyjęli świętego Mikołaja, ponieważ
tych trudnych czasach, kiedy musimy uważać i ciągle
pamiętać o bezpieczeństwie, każda chwila normalności
i życzliwy gest są na wagę złota. Mikołaj pospacerował
po tarnogrodzkim rynku, aby sprawdzić, czy stoi już
choinka. Na szczęście była!

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
w okresie pandemii
W tym roku zajęcia terapeutyczne
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Tarnogrodzie do tej pory odbywają
się regularnie przy zachowaniu nowych
zasad sanitarno-epidemiologicznych.
Pomimo obostrzeń uczestnicy w
pracowni plastycznej przygotowali
prace na konkurs „Kobieta w sztuce”,
organizowany przez Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury, oraz wykonali
pisankę metodą nowoczesną na
konkurs zorganizowany przez Urząd
Marszałkowski w Lublinie. W konkursie
„Kobieta w sztuce” nasza uczestniczka
Beata Momot otrzymała wyróżnienie,
nagrody rzeczowe oraz dyplom ze
zdjęciem wykonanej pracy.

***
Jak co roku, 8
marca obchodziliśmy
międzynarodowy dzień
kobiet. W skromnej,
dostosowanej do wymogów
sanitarnych formie, nasi
panowie zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny,
recytując wiersze znanych
poetów oraz prezentując
krótki skecz w formie
dialogu na temat relacji
damsko-męskich. Były
kwiaty i drobne prezenty
wykonane w pracowni
plastycznej pod okiem
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instruktorki Magdaleny Cybart-Cieliczki.
Nie próżnują też nasi aktorzy - w pracowni
muzyczno - teatralnej trwają prace nad
spektaklem kostiumowym pt. „W starym
młynie” opartym na motywach sztuki czeskiego
pisarza Jana Drdy. Aktorzy ćwiczą głównie
dialogi, zapoznają się dokładnie ze strukturą
scenariusza, podczas indywidualnych sesji
pracują nad własnymi sposobami interpretacji
tekstu, mimiki, gestów, ruchu scenicznego
w czasie i przestrzeni. Nagrywana jest także
muzyka, akustyczne efekty specjalne. Trzeba
także wspomnieć, iż obsada spektaklu
wzbogaciła się w tym roku o nowe talenty,
które po raz pierwszy chcą zaprezentować
się szerszej publiczności. Oby tylko jak
najszybciej polepszyły się w warunki związane z
pandemią…
P.P. , M.C.C.

Wieści
Międzynarodowy Projekt
Czytelniczy

z

biblioteki

„Magiczna moc bajek”
Biblioteka Miejska w
Tarnogrodzie ogłosiła
konkurs plastyczny
„MÓJ PRZYJACIEL
PLASTUŚ”
w ramach
Międzynarodowego
Projektu
Czytelniczego
„Magiczna moc
bajek”, którego
celem było rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych,
propagowanie idei głośnego czytania książek, rozwijanie
umiejętności przedstawiania w pracy plastycznej utworu
literackiego, propagowanie twórczości Marii Kownackiej,
pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie
różnorodnych form i technik plastycznych. Konkurs
adresowany był do przedszkolaków i uczniów klas I-III
szkół podstawowych.
Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała:
W KATEGORII PRZEDSZKOLAKI:
I MIEJSCE
Emilka Grzyb (Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie),
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Zosia Kubaj (Przedszkole w Różańcu Drugim), Agatka
Śmiałko (Przedszkole w Różańcu Drugim),
II MIEJSCE
Magdalena Krawiec (Przedszkole w Różańcu Drugim),
III MIEJSCE
Damian Kozakiewicz (Samorządowe Przedszkole Nr 1 w
Biłgoraju).
WYRÓŻNIENIA:
Jakub Bucior (Przedszkole w Różańcu Drugim) Nikola
Kaproń (Przedszkole w Różańcu Drugim), Ala Kordyjak
(Przedszkole w Różańcu Drugim), Tymoteusz Krasowski
(Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie), Maciej Mazurek
(Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie), Anastazja Patro
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(Przedszkole w Różańcu Drugim), Milena Piętal (Przedszkole w Różańcu Drugim)), Maja Seroka (Przedszkole
w Różańcu Drugim), Zosia Zwolak (Przedszkole w Różańcu Drugim).
W KATEGORII UCZNIOWIE KLAS I-III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH :
I MIEJSCE
Kalina Kucharska (Szkoła Podstawowa im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie)

(Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Biłgoraju), Antoni Krasowski (Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie), Kornelia
Larwa (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim), Bartłomiej
Legieć (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim), Marta Mazurek
(Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie), Amelia Sereda (Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie), Martyna
Śmiałko (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim).

***

PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Biblioteka Miejska w Tarnogrodzie bierze udział w
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.
Jest to projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym
organizowany przez Instytut Książki we współpracy
z naszą biblioteką. Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do
biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy
start.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i
zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice –
przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni
II MIEJSCE
Lena Leśniak (Szkoła
Podstawowa w Bukowinie)
III MIEJSCE
Hubert Wróbel (Szkoła
Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim)
WYRÓŻNIENIA:
Jakub Buliński (Szkoła
Podstawowa im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie),
Maja Czuchra (Szkoła
Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim), Marcel
Gierula (Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie),
Hanna Dołomisiewicz (Szkoła Podstawowa im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie), Diana Kozakiewicz

o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie
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bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i
ich rodziców.
Nowoczesna biblioteka dla przedszkolaka – co tam na
niego czeka?
Nowoczesna dziecięca biblioteka nie jest
tym samym, co kilka dekad temu. To miejsce
spotkań i dobrej zabawy. Przestrzeń, w której
dziecko może rozwijać swoją kreatywność,
pobawić się z rówieśnikami w ciekawy sposób,
a przy okazji złapać czytelniczego bakcyla.
Dzieci w bibliotece:
1. mogą uczestniczyć w różnych, inspirujących
eventach – np. słuchać najciekawszych bajek
czytanych przez znane osobistości,
2. miło spędzą czas na zabawie – np.
wykonując prace plastyczne, grając z
rówieśnikami w gry planszowe, układając
klocki, a nawet biorąc udział w karaoke czy
korzystając za darmo z Internetu,
Zapisz przedszkolaka do biblioteki!
Twoja pociecha może otrzymać kartę
biblioteczną już w pierwszych latach życia. Członkostwo
i uczestnictwo w rozmaitych eventach bibliotecznych są
oczywiście bezpłatne. Dlaczego warto?
1. Twoje dziecko już od najmłodszych lat będzie miało
stały kontakt z kulturą, a książki staną się nieodzownym
elementem jego życia. Dzięki temu z chęcią sięgnie nie
tylko po lektury obowiązkowe, ale i samodzielnie zacznie
poszerzać horyzonty literackie – zyskując dzięki temu
cenną wiedzę, umiejętności i otwarty umysł.
2. Dziecko zyska dostęp do wielu nietypowych eventów
oraz pozna nowych przyjaciół – takich, z którymi ciekawie
spędzi czas nie tylko na bibliotecznych zabawach.
Dziecko, które rozpocznie uczęszczanie do biblioteki już
w przedszkolu, w pełni wykorzysta potencjał, jaki drzemie
w tych nowoczesnych instytucjach kultury.

***

PROJEKT KODUJ_ PRO
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W
TARNOGRODZIE

Platforma LNU: https://www.lnu.org.pl/, stworzona przez
Soft Power sp. z o.o., jest profesjonalnym narzędziem do
nauki programowania, nagrodzonym złotym medalem
Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC
2020. Zawiera kursy
programowania i obsługi
baz danych w językach
C++, Python, Java i SQL.
Dzięki zawartej w niej
wiedzy, automatycznej i
natychmiastowej ocenie
rozwiązań użytkowników
oraz dostępie do pomocy
konsultantów umożliwia
samodzielną naukę
programowania od podstaw,
a także wspomaga
prowadzenie zajęć
stacjonarnych oraz zajęć
prowadzonych online z tego
zakresu.
Bezpłatny pakiet Koduj_Pro zawiera kursy: Python Level
1 oraz SQL Level 1. Pakiet wypożyczany jest czytelnikowi
na 3 tygodnie, po tym czasie zostanie automatycznie
zwrócony do dyspozycji biblioteki.

***

WIGILIJNE MENU ZIEMI
TARNOGRODZKIEJ
Biblioteka Miejska oraz Biblioteka Szkoły Podstawowej
im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie ogłosiły
plebiscyt online na „Najbardziej popularną potrawę
wigilijną w twoim domu”.
W głosowaniu internetowym wzięło udział 385 osób, na
podstawie którego powstało WIGILJNE MENU ZIEMI
TARNOGRODZKIEJ.

Biblioteka Miejska w Tarnogrodzie
przystąpiła do projektu Koduj_Pro.
Koduj_Pro to bezpłatny kurs dotyczący
programowania.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Soft Power sp. z o.o.,
producent platformy Liga Niezwykłych
Umysłów, to organizatorzy projektu
Koduj_Pro, w ramach którego użytkownicy
biblioteki mogą bezpłatnie skorzystać z
profesjonalnych kursów programowania
i obsługi baz danych SQL na platformie
LNU: języków Python i SQL na poziomie
podstawowym.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE

Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową
pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym
uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom oraz inicjuje
różnorodne działania wspierające proces edukacji czyli
pomoc uczniowi w odnalezieniu jego własnej drogi w
rozwoju pasji i zainteresowań, to pokazywanie nowych
możliwości, pobudzanie wrażliwości na poszukiwanie
wiedzy, to też dbanie o tradycję szkoły i „małej” Ojczyzny.
A wszystko zaczyna się
od zwykłej rozmowy, aby
poznać ucznia, jego potrzeby
czytelnicze i edukacyjne, ale
też codzienne radości i smutki.
Nasza biblioteka, mimo trudnej
sytuacji i ograniczeń, nie
zapomina o swoich czytelnikach
i proponuje różne aktywności
stacjonarnie i online.
W klasach II odbywają
się zajęcia czytelniczo –
słowotwórcze w ramach
projektu DoMowy – rodzinne
historie o słowach, podczas
których dzieci wspólnie
twórczo bawią się polszczyzną,
dzielą się oryginalnymi
powiedzonkami, które istnieją
Julia Sidor
w ich rodzinach, np. wymyśliły je
dzieci lub funkcjonują w języku seniorów i na stałe trafiły
do rodzinnego „obiegu”. W indywidualnych zeszytach
zapisują i ilustrują piękne, zabawne i odkrywcze wynalazki
językowe. Ze słów utrwalonych na warsztatach powstanie
„Słownik mowy dziecięcej”.
We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną już po
raz dziewiąty zorganizowane
zostało Narodow Czytanie.
W tym roku czytaliśmy
„Balladynę” Juliusza
Słowackiego. Tegoroczna
edycja Narodowego Czytania
ze względu na pandemię
koronawirusa odbyła się
online. W akcji wzięło udział
25 uczniów z kl. III -VIII,
przesyłali oni nagrania z
wybranym fragmentem
utworu Słowackiego, które
były udostępniane na FB i na
stronie szkoły.
W październiku
prowadzona była zbiórka
książek w ramach akcji
zorganizowanej przez
Fundację Zaczytani.
org. Można było oddawać
przeczytane przez siebie

książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W akcji
wzięli udział wolontariusze oraz uczniowie z klas I - III,
największym zaangażowaniem wykazali się uczniowie kl.
Ia. Zebrane książki w naszej szkole (ok. 100 egz.) zostały
zawiezione do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju - koordynatora akcji
w naszym powiecie. Będą one częścią księgozbioru
zebranego na terenie Polski, dzięki któremu otworzone
zostaną biblioteki w szpitalach, hospicjach,
domach opieki, rodzinach zastępczych,
domach seniora, zakładach karnych,
regionalnych stacjach krwiodawstwa a także
dla podopiecznych domów dziecka.
W ramach ogólnopolskiej akcji
Październik - Miesiąc Bibliotek Szkolnych
zostały zorganizowane wydarzenia czytelnicze:
- Zabawa czytelnicza dla uczniów z kl.
I-III pt. „Fanklub pirata Patcha” zainspirowana
przez uczniów z kl. IIIb. Należało przeczytać
dwa opowiadania w tygodniu lub odsłuchać
umieszczone na stronie szkoły nagrania
kolejnych przygód małego pirata (razem 11
odcinków) a następnie odpowiedzieć na pytania
dotyczące przeczytanego tekstu i zapisać je na
specjalnie przygotowanej karcie. W zabawie
zostało nagrodzonych 17 uczniów z kl. I-III.
- Konkurs plastyczny dla ucz. kl. I-III pt.
„Ulubiony bohater książki „Pirat Patch” (19 osób)
- Zabawa czytelnicza dla uczniów z klas IV-VIII pt.
„Fanklub Mola Książkowego” polegała na przeczytaniu
w każdym tygodniu jednej książki o określonej tematyce
i jej ocenie na specjalnej karcie. Zabawę przerwało

Nasi uczniowie na spotkaniu z wnukami M.Curie-Skłodowskiej
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zdalne nauczanie kl. IV- VIII, mimo to 18 osób wykonało
wszystkie zadania i otrzymało tytuł laureata.

o życiu i twórczości Świętego Jana Pawła II. Wśród
laureatów był Mateusz M. Fus.

Od 7 do 16 listopada 2020 r. zostały przygotowane
wirtualne Obchody Dni Patrona Szkoły. Codziennie
przez tydzień były udostępniane na stronie szkoły oraz na
FB materiały związane z Marią Curie-Skłodowską, a były
to:

Biblioteka zaprosiła również wszystkich uczniów z
klas I - VIII i wszystkich chętnych do wspólnej zabawy
online z okazji mikołajek. Została przygotowana i
nagrana instrukcja zrobienia wesołej mikołajowej zakładki
do książki. Na stronie szkoły można pobrać szablon
do wykonania zakładki oraz obejrzeć filmik pokazujący
krok po kroku, jak zrobić Mikołaja. Poza tym zostały
nagrane i udostępnione filmiki z
opowiadaniami o Mikołaju.

- Reportaż - Wspomnienie spotkania z wnukami Marii
Skłodowskiej-Curie. 13 listopada
2017 roku uczniowie z naszej
szkoły uczestniczyli w spotkaniu
z wnukami Marii SkłodowskiejCurie: Hélène Langevin-Joliot
- profesorem fizyki jądrowej
związanej z Uniwersytetem
Paryskim oraz Pierre Joliot
- biochemikiem, profesorem
College de France i członkiem
Francuskiej Akademii Nauk.

W listopadzie i grudniu
77 osób wzięło udział w
powiatowej zabawiegłosowaniu „Najpopularniejsza
potrawa wigilijna powiatu
biłgorajskiego”, głosowanie
odbyło się online, na
przygotowanym przez naszą
bibliotekę formularzu Google.
Organizatorem głosowania od lat
jest Biblioteka w Aleksandrowie.
Dzięki zaangażowaniu uczniów,
nauczycieli i rodziców wspólnie z
MBP w Tarnogrodzie opracowane
zostało Menu wigilijne Ziemi
Tarnogrodzkiej, a 17 osób
biorących udział w głosowaniu
wylosowało nagrody – upominki.

- Film pt. „Geniusz Marii
Skłodowskiej-Curie”
- Wirtualna wycieczka
śladami Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie.
- Wycieczka online do
Muzeum Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie.
- Wirtualny spacer śladami
wielkiej uczonej w Paryżu.
- Konkurs plastyczny dla
Książkowa choinka
uczniów z kl. I-III pt. „Maria
Skłodowska-Curie
w laboratorium oraz konkurs dla uczniów z kl. IV-VIII
na lapbooka pt. „Maria Skłodowska-Curie” i wirtualna
wystawa prac.
Podsumowaniem projektu był konkurs online wiedzy
o patronce naszej szkoły na dysku Google (14 uczniów z
kl. II - VIII).
W listopadzie zostały zorganizowane wirtualne
obchody Dnia Pluszowego Misia, w ramach którego
dzieci zostały zaproszone do udziału w wystawie
fotograficznej „Mój ulubiony miś”. Należało zrobić zdjęcie
swojego ulubionego pluszowego misia i wysłać je do
25 listopada przez Messengera lub na adres e-mailowy
biblioteki. Fotografie wysłało 34 uczniów
z kl. I – VI. Codziennie na stronie szkoły w zakładce
BIBLIOTEKA były zamieszczane nagrania przygód
„Misia Uszatka” do słuchania (19 odcinków). 25 listopada
odbył się konkurs online ze znajomości książki Cz.
Janczarskiego „Miś Uszatek”, do którego przystąpiło 18
dzieci z kl. I – V.
30 października 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu został rozstrzygnięty regionalny konkurs
wiedzy o Janie Pawle II, w którym wzięło udział 59
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z
powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego
w tym 5 uczniów z kl. VIIIb z naszej szkoły. Konkurs został
rozegrany online w aplikacji Quizizziz. Zadaniem każdego
uczestnika konkursu było samodzielne rozwiązanie testu
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Z okazji Święta
Niepodległości oraz rocznicy
pacyfikacji Kopalni Wujek
zostały przygotowane
tematyczne materiały (prezentacje Genially, filmy, teksty) i
udostępnione online każdej klasie.
Codziennie odbierane są e-maile oraz wiadomości
na Messengerze od uczniów zamawiających książki.
Czytelnicy otrzymują informację zwrotną i odbierają
książki z wyznaczonego miejsca w szkole. Mają też
możliwość oddawania na bieżąco przeczytanych lektur.
Biblioteka szkolna jest zaopatrzona we wszystkie aktualne
lektury szkolne.
Mimo ograniczeń wynikających z sytuacji
epidemicznej biblioteka szkolna realizowała wiele zadań
we współpracy z TOK, Miejską Biblioteką Publiczną
w Tarnogrodzie, Powiatową Biblioteką Publiczną w
Biłgoraju, Biblioteką Pedagogiczna w Zamościu i Filią w
Biłgoraju oraz Biblioteką Publiczną w Aleksandrowie.

Biblioteka jest bramą
w czasie.
Carlos María Domínguez
„Dom z papieru”
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Anna Kuziak
Edyta Szuba

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU
W DZIAŁANIU

Do Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole
Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
należy 71 uczennic i uczniów z klas V-VIII, opiekunkami
SKW są nauczycielki Anna Kuziak i Bożena Śmieciuch.
Celem działalności wolontariatu jest przygotowywanie
młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej,
umożliwianie młodym wolontariuszom podejmowania
działań na rzecz innych poprzez organizowanie różnego
rodzaju akcji oraz wspieranie ciekawych inicjatyw lokalnych
i ogólnopolskich.
Od września do końca stycznia Szkolny Klub
Wolontariatu mimo specyficznej sytuacji pracował nad
zadaniami wyznaczonymi w planie pracy. Ten okres
przyniósł dużo pracy, która dzięki zaangażowaniu
wolontariuszy z naszej szkoły zaowocowała wymiernymi
efektami.
We wrześniu z inicjatywy wolontariusza Dawida
Jonaka przeprowadzona została zbiórka przyborów
szkolnych dla dzieci z dwóch polskich parafii na Ukrainie.
Zebrane przedmioty zostały dostarczone do GOK w
Łukowej, organizatora akcji.
Po raz czwarty nasza szkoła włączyła się w akcję
koordynowaną przez TVP Rzeszów ,,Światełko Pamięci
dla Łyczakowa”, która miała na celu zbiórkę białych i
czerwonych zniczy przeznaczonych na groby Polaków na
Ukrainie. W piątek 16 października własnym transportem
Edyta Szuba i Anna Kuziak dostarczyły do Lubaczowa
(punktu zbiórki zniczy) ponad 300 zniczy. Wolontariusze
dziękują wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji.
23.10.2020r.
członkowie Szkolnego
Klubu Wolontariatu
posprzątali na starym
cmentarzu groby
zasłużonych i ważnych
dla naszego środowiska
osób. Zadania podjęło
się 10 wolontariuszy
wraz z opiekunami,
Anną Kuziak,
Bożeną Śmieciuch
i Edytą Szubą. Dzięki
zaangażowaniu i
sumiennej pracy groby
wyglądały jak należy.
Na koniec wolontariusze
zapalili znicze, by oddać
hołd tym, którzy tam
spoczywają. Podczas
pracy powstała myśl,
aby postarać się o
dofinansowanie i
odnowić ogrodzenie przy grobach żołnierskich oraz przy

pomniku Macieja Jagowda, który zginął w czasie bitwy pod
Osuchami.
W listopadzie udało się zrealizować część planów.
W odpowiedzi na złożony wniosek Starostwo Powiatowe
w Biłgoraju w formie pomocy przekazało środki w
kwocie 6,5 tys. zł na odnowienie kwater żołnierzy
września, którzy zginęli w bitwie o Tarnogród. Podczas
uroczystego zapalenia zniczy przez wicestarostę
Tomasza Rogalę obecna była zastępca dyrektora Teresa
Obszańska, nauczyciele: Anna Kuziak i Edyta Szuba
oraz przedstawiciele SKW. Wolontariuszki Otylia Antolak
i Magdalena Komosa podczas wywiadu udzielonego
redaktorowi portalu biłgoraj.com.pl powiedziały, jak ważne
jest to miejsce dla uczniów w edukacji historycznej i
patriotycznej oraz stwierdziły, że to nie koniec planów
młodych ludzi. W przyszłym roku chcą odnowić grób
tarnogrodzkiego harcerza Macieja Jagowda, który w 1944
roku zginął w bitwie z Niemcami pod Osuchami.
Na początku tego roku szkolnego Szkolny Klub
Wolontariatu ze względu na ograniczone możliwości
prowadzenia akcji nakrętkowej w szkole wyszedł z
inicjatywą postawienia serca – kosza na nakrętki na
tarnogrodzkim rynku. Dzięki podjętym działaniom,
finansowemu wsparciu Banku Spółdzielczego w
Tarnogrodzie oraz wykonaniu zamówienia „po kosztach”
przez firmę TARMET Radosław Łoś w Tarnogrodzie,
11 grudnia wielkie czerwone serce stanęło obok placu
zabaw w centrum miasta. Tego dnia grupa wolontariuszy
w obecności burmistrza Pawła Deca, zastępcy dyrektora
Teresy Obszańskiej oraz opiekuna
SKW Anny Kuziak miała okazję
spotkać się i porozmawiać z Julią
Józefarą, dziewczynką, dla której
obecnie prowadzimy zbiórkę. Julia
ma 10 lat i choruje na bardzo rzadką
i nieuleczalną chorobę genetyczną
Fibrodysplasia Ossificans
Progressiva (FOP) - postępujące
kostniejące zapalenie mięśni. To
choroba, w której organizm wytwarza
kości w miejscach, gdzie ich być nie
powinno. Obecnie w kilku krajach
na świecie, także w Polsce, trwają
badania kliniczne nad opracowaniem
skutecznego leku na FOP. Póki co
nieodzowne jest specjalistyczne
leczenie i rehabilitacja, które,
niestety, są bardzo kosztowne.
Wolontariusze oczywiście
rozpoczęli też napełnianie kosza
przyniesionymi nakrętkami. W
obecnym czasie napełnia się już
trzeci kosz, w pierwszym napełnionym w ciągu tygodnia
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pojemniku było 96 kg nakrętek, w drugim opróżnionym w
styczniu było 9,5 worka.

Członkowie naszej wspólnoty dbają również o osoby
samotne, chore i potrzebujące. Z inicjatywy wolontariuszki
Amelii Dec Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował akcję
Świąteczna Paczka dla pacjentów ZOL. Każdego roku w

okresie przedświątecznym wolontariusze przygotowywali
kartki świąteczne i odwiedzali chorych w szpitalu, w tym
roku ze względu na ograniczenia nie mogli osobiście
spotkać się z pacjentami. Nie zapomnieli jednak o
nich. Zostały przygotowane plakaty informacyjne, które
dziewczynki z kl. V umieściły na tablicach ogłoszeń oraz w
tarnogrodzkich sklepach. Akcja przyniosła wymierny wynik
w postaci kilku skrzynek przetworów domowych, bardzo
dużej ilości kosmetyków i innych potrzebnych chorym
rzeczy. Oczywiście, udało się przygotować świąteczną
paczkę dzięki wsparciu mieszkańców Tarnogrodu, za
co wolontariusze składają wielkie podziękowania. Jakże
aktualne jest tutaj hasło „Nawet odrobinę podzielić można”.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia SKW otrzymał
od wicestarosty Tomasza Rogali dwie duże gofrownice,
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dwa urządzenia do popcornu, cztery plecaki i cztery
termosy, które będą wykorzystywać w swojej działalności.
Maszynka do gofrów została już
wykorzystana podczas 29. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy 31 stycznia 2021 r.
Już od czterech lat Szkolny
Klub Wolontariatu aktywnie
włącza się w realizację akcji
charytatywnej Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Dwa lata
temu założyliśmy swój sztab w
Tarnogrodzie. Przygotowania
do 29. Finału trwały od kilku
miesięcy. Od początku istniały
obawy, że impreza przeniesie się
do sieci, więc tak planowaliśmy
działania, aby w tych dziwnych
okolicznościach udało się
pozyskać jak najwięcej środków
na leczenie dzieci.
Po rejestracji sztabu w listopadzie przeprowadziliśmy
rekrutację
20 wolontariuszy z klas V - VIII z naszej szkoły oraz
ze szkół w Różańcu Drugim oraz Woli Różanieckiej.
Uruchomiliśmy sztabową eSkarbonkę, w skład
której wchodziły również osobiste eSkarbonki
sześciorga wolontariuszy. Już od początku grudnia
wpływały do nich datki. Zachęcaliśmy darczyńców
do przekazywania rzeczy na Tarnogrodzką Aukcję
z Serduszkiem, która w tym roku prowadzona była
za pośrednictwem Allegro. Dzięki wsparciu ludzi
dobrej woli wystawiliśmy ponad dziewięćdziesiąt
aukcji, z których w sumie uzyskaliśmy 12 910,48
zł. Wolontariusze z puszkami oraz wolontariusze
pomocniczy, przestrzegając rygorów sanitarnych,
w dniu finału zebrali do puszek imponującą kwotę
11 285,74zł, kwestując już od godz. 7:45 do
godz. 17 w Tarnogrodzie, w Woli Różanieckiej,
w Różańcui w Luchowie. Nasz sztab zebrał dla
WOŚP 31491,52 zł. Opiekę nad wolontariuszami
w dniu finału, który odbył się w niedzielę 31
stycznia, sprawowały Anna Kuziak i Bożena
Śmieciuch oraz Edyta Szuba i Teresa Obszańska.
Podsumowując, Szkolny Klub Wolontariatu kolejny
rok z rzędu pomaga ludziom i uszczęśliwia ich. Uczniowie
należący do naszej grupy czynią dobro, dzięki któremu
w przyszłości wyrosną na ludzi odpowiedzialnych i
świadomych tego, jak ważne są wartości moralne.

Miarą Twojego człowieczeństwa jest
wielkość Twojej troski o drugiego człowieka
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(ks. Mieczysław Maliński)

Anna Kuziak
Bożena Śmieciuch

Bezpieczna szkoła z Erasmusem!
„Bullies to Buddies” to tytuł projektu Erasmus plus,
który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii
Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie w latach 2020-2022.
Celem każdej szkoły jest wprowadzenie uczniów w
świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny,
etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Jednakże coraz
częściej szkoły borykają się ze zjawiskiem tzw. „bullyingu”
wśród młodzieży. Najbliższe słowa określające ten termin
to szykanowanie, nękanie,
zastraszanie i znęcanie się.
W prostych słowach chodzi o
wykorzystywanie swojej siły
fizycznej, psychicznej lub innego
rodzaju przewagi nad drugim
człowiekiem do jego celowego
krzywdzenia. Równie dobrze
mogą to być bezpośrednie
zaczepki, wulgarne ataki,
seksualne molestowanie,
emocjonalny szantaż czy też
coś tak „zwyczajnego” jak plotkowanie bądź oczernianie
kogoś za jego plecami. Wydaje się to dość oczywiste,
ale chęć akceptacji osób w wieku nastoletnim bywa
niezwykle silna i odrzucenie przez grupę rówieśników może
wpłynąć na nastolatka bardzo negatywnie. Poczynając

od obniżenia poczucia własnej wartości, pogłębienia
poczucia beznadziejności i niepewności, przez nabywanie
kompleksów, utratę zaufania do innych i izolację, aż po
depresję oraz próby samobójcze. Szkoły podejmują różne
działania mające na celu przeciwdziałanie powyższym
procederom.
Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej
w Tarnogrodzie również wyszła naprzeciw powyższemu
zagrożeniu. Oprócz wielu standardowych działań podjęła
się zadań wykraczających poza standardy w wyniku czego
na początku marca 2020r. powstał szkic międzynarodowego
projektu pt. „Bullies to Buddies”, który został pozytywnie
rozpatrzony przez FRSE. Szkoła jako jedna z nielicznych
z województwa lubelskiego dostała dofinansowanie na
realizację projektu, który oszacowany został na 123 908
euro. Szkoła jako koordynator projektu otrzymała 29 514
euro na realizację zadań. Jest to niewątpliwie jeden z
największych projektów realizowanych przez placówkę
oświatową w województwie lubelskim. Wiadomość o
pozytywnym rozpatrzeniu projektu skomentował również
Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec: Bardzo mnie cieszy,
że kolejna grupa dzieci i młodzieży z naszej gminy bierze

udział w programie ERASMUS, jednocześnie bardzo bym
chciał, aby realizowany on był w każdej naszej szkole. Jest
to wyjątkowy program, który pokazuje nam inne państwa,
pozwala nam zwalczać bariery kulturowe, językowe i czynić
nas bardziej otwartymi na świat. Ponadto to świetny sposób
na poznanie nowych przyjaciół i naukę języka angielskiego,
którego znajomość we współczesnym świecie jest jedną z
najbardziej pożądanych umiejętności.
Założeniem projektu jest
przeciwdziałanie szeroko pojętej
przemocy rówieśniczej, a tym samym
popularyzacja przyjaźni rówieśniczej.
Projekt kierowany jest do uczniów w
wieku 11-14 lat. Szkoła przez okres
dwóch lat będzie współpracowała
ze szkołami z Turcji, Serbii, Grecji
i Rumunii. Współpraca ta będzie
polegała nie tylko na realizacji
różnych założonych działań, ale
także na mobilnościach zagranicznych. Udział w realizacji
projektu Erasmus plus niesie ze sobą wiele korzyści
dla wszystkich uczestników – zarówno nauczycieli,
jak i uczniów. Uczestnicy podczas realizacji projektu
będą doskonalić znajomość języków obcych, uczyć się

współpracować w międzynarodowej i wielokulturowej
grupie, rozwiązywać często nietypowe problemy oraz
niestandardowe sytuacje. W okresie mobilności mają
szansę rozwijać zainteresowania, pasje oraz uczyć
się aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej
danego kraju czy szerzej wspólnoty międzynarodowej.
Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z kulturą,
odmiennymi zwyczajami, poszerzą swoje horyzonty oraz
poznają nowoczesne systemy działania placówek, w
których będą funkcjonować podczas okresu mobilności.
Kluczowe jest również to, iż uczestnicy programu będą
mogli nabrać znacznej pewności siebie, spojrzeć na świat
perspektywicznie, pogłębić ciekawość świata, otworzyć
się na zmiany oraz nowe doświadczenia, a są to przecież
cechy pożądane na rynku pracy. Ważnym aspektem
programu jest możliwość mobilności kadry, która poprzez
swój udział może poznać za granicą najnowsze metody
uczenia zawodu, jak również budować trwałą więź
współpracy z instytucjami kształcenia zawodowego wielu
krajów.
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ZDROWIE I URODA
Szczepienia przeciw COVID-19
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 trwa. Cały czas
rośnie liczba zarażonych oraz ofiar wirusa na świecie.
Opracowanie szczepionek przeciw COVID-19, które
są bezpieczne i skuteczne, to długo oczekiwany punkt
zwrotny w walce z pandemią. Zmieniła ona życie
Polaków, sposób pracy, edukację dzieci, ma negatywny
wpływ na gospodarkę. Szczepionka jest
ogromną szansą na uodpornienie
społeczeństwa na
zakażenie, zdobycie
kontroli nad transmisją
wirusa SARS-CoV-2.
Jest nadzieją
na powrót do
normalności.
Wdrożenie masowych
szczepień, przy
wysokim procencie
osób zaszczepionych,
spowoduje
powrót do pełnej
funkcjonalności
służby zdrowia,
podniesie
efektywność
i stabilizację
gospodarczą,
co wiąże się
z szybkim i
dynamicznym
wzrostem PKB.
To także powrót
na stałe do trybu
stacjonarnego
nauczania, czyli do realizowania
zadań edukacyjnych przez dzieci szkół podstawowych i
średnich, a także studentów na uczelniach wyższych bez
zakłóceń.

Zapisy na szczepienia ruszyły 15 stycznia 2021 r. Żeby
szczepienia poszły sprawnie i objęły jak najszybciej osoby
najbardziej narażone, proces został podzielony na etapy:
Etap 0 – pracownicy sektora ochrony zdrowia
Etap 1 – osoby powyżej 60. roku życia, pensjonariusze
DPS i ZOL, służby mundurowe i nauczyciele
Etap 2 – osoby z chorobami przewlekłymi poniżej 60.
roku życia
Etap 3 – pozostała część społeczeństwa.
Aby każdy mógł się zaszczepić jak najbliżej
swojego miejsca zamieszkania, zostało
uruchomionych ponad 7500 zespołów
szczepiennych. Można to zrobić:
- stacjonarnie w placówkach POZ lub
innych placówkach medycznych
- przez mobilne zespoły szczepiące
- w centrach szczepiennych szpitali
rezerwowych.
Punkt szczepień w najbliższej okolicy można
znaleźć na gov.pl/szczepimysie
Szczepionki przeciw COVID -19 są dobrowolne
i bezpłatne.
Szczepionki podawane są domięśniowo, a
schemat szczepienia obejmuje podanie 2
dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności
od rodzaju szczepionki lub jednej dawki w
przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki
jednodawkowej. Pełna ochrona pojawia się po 7
dniach od podania ostatniej dawki szczepionki.
By szczepionka była skuteczna, konieczne jest
przyjęcie dwóch dawek w przypadku dwudawkowych
szczepionek lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia
jednodawkowej szczepionki.
Proces szczepienia obejmuje:
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- identyfikację i rejestrację pacjenta (na podanie I i II
dawki),
- kwalifikację do szczepienia, w tym wypełnienie lub
odebranie ankiety,
- przygotowanie i wykonanie szczepienia zgodnie ze
wskazaniami producenta,

- obserwację i monitoring stanu pacjenta po realizacji
szczepienia zgodnie ze wskazaniami producenta
szczepionki.
Wszystkie informacje , doniesienia, aktualności,
komunikaty, wskazówki dotyczące szczepień przeciw
COVID-19 znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie

- wytworzenie dokumentacji medycznej,

Anna Seroka
Ponadto krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie
dzięki dobroci ludzkiej, ponieważ tylko człowiek może
ofiarować go drugiemu człowiekowi, jako szczególny dar –
dar życia.
Nie ma schorzeń wynikających z wielokrotnego oddawania
krwi ani „przyzwyczajenia” organizmu. Prawie wszystkie
osoby oddające krew lub osocze czują się prawidłowo w
trakcie i po pobraniu. Do rzadkości należy przejściowy
krwiak (siniec) w miejscu ukłucia, chwilowe drobne
dolegliwości żołądkowe lub zasłabnięcia (u ok. 2-3%
dawców pierwszorazowych i 1-2% dawców wielokrotnych)
eliminowane całkowicie przez krótki odpoczynek i/lub
wypicie płynu. Występują one zwykle u osób nadwrażliwych,
przemęczonych, po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia
lub będących na czczo. Wyszkolony personel przy każdej
niedyspozycji udziela fachowej i skutecznej pomocy.
Nie przechodźcie więc obojętnie obok placówek służby
krwi oraz ruchomych punktów poboru. Odpowiednia stała
rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich.
Klub Kobiet Aktywnych z Tarnogrodu włączył się w
akcję, przekazując własnoręcznie wykonane dekoracje
wielkanocne jako upominki dla krwiodawców.

7 marca 2021 roku w
Tarnogrodzie miała
miejsce zbiorka krwi, którą
zorganizował Tomasz Mazurek we
współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Lublinie. Na akcję zgłosiło się 29 osób,
25 z nich oddało krew. Tydzień później
przeprowadzono podobne akcje w
Aleksandrowie i w Szyszkowie.
Krwiolecznictwo jest bardzo ważną
dziedziną medycyny, wspomagającą
działania lekarzy różnych specjalności.
Na co dzień niewiele osób zdaje
sobie sprawę z faktu, że krew to lek
ratujący ludzkie życie, zaś jej jedynym i
niezastąpionym źródłem jest człowiek.
Krew to potrzebny każdego dnia
bezcenny lek, którego mimo wielu prób
i ogromnego postępu w medycynie
nie udało się wytworzyć poza ustrojem
człowieka.
Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom
wypadków, ale także chorym cierpiącym
na szereg poważnych schorzeń. Przetaczana podczas
transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych
składników pozwala ratować życie i zdrowie.
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Wykorzystano informacje ze strony:
http://www.rckik.radom.pl/dla-dawcow/dawca-krwi/ktomoze-oddac-krew
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Historia zatacza koło-

zapachy nie znają płci

Przez wieki używano perfum – i przez wieki nie miały
płci. Mężczyźni i kobiety perfumowali się tym samym.
Podział na męskie i żeńskie zaczął się stosunkowo
niedawno, w latach 20. XX wieku, po wystawie światowej
w Paryżu. Dziś wydaje się, że historia zatacza koło –
panie coraz częściej podchodzą do regałów z męskimi
zapachami, psikają się perfumami męża czy partnera, a
wielu perfumiarzy tak komponuje zapachy, aby mogły być
używane i przez nią,
i przez niego. Wciąż
są jednak nuty, które
przyzwyczailiśmy się
uważać za typowo
męskie.
Czym Pan
pachnie?
Wśród zapachów
lubianych przez
panów z pewnością
są:
DRZEWNE
Mają aromat
lasu, ściółki, drzew ,
także butwiejącego
drewna; kojarzą się z
zapachami stolarni,
wiórów. Zazwyczaj
oparte są na nutach

CYTRUSOWE
Występują w
wielu perfumach,
zarówno męskich,
jak i damskich, ale z
reguły w nucie głowy,
czyli pachną krótko.
Jeśli jednak cytrusowy
zapach da się wyczuć
dłużej, perfumy takie
są orzeźwiające,
idealne na co
dzień i do pracy.
SKÓRZANE
To tytoń, dym,
palone drewno.
To typowe
męskie aromaty,
wspaniale
podkreślają
zamożność,
stanowczość,
przywiązanie do tradycji.
SZYPROWE
Mówi się o nich, że są ciepłe i suche. Kojarzą się
z naturą, są lubiane również przez kobiety. Łączą
ciepłe nuty żywiczne z cierpkością dębowego mchu,
rześką wonią cytrusów
i delikatną kwiatów.
OZONOWE

zapachowych
drewna
cedrowego i
innych drzew
egzotycznych,
m.in. oud
(agarowego) czy
gwajakowego.
Zapachy
drzewne są
dyskretne i
skromne.

Bardzo ciekawe,
idealne dla
młodych mężczyzn,
sportowców. Ostre
nuty cytrusowych, są
to tzw. wodne owoce
(ich nazwa oznacza,
że są pełne wody:
to melon, arbuz,
miąższ kaktusa,
ogórek). Kojarzą się z
zapachem powietrza
po burzy z piorunami
czy morską bryzą.

ORIENTALNE
Silnie
wyczuwalny
jest w nich
zapach przypraw
korzennych, np. gałki muszkatołowej, cynamonu,
goździków, pieprzu. Są ciepłe i zmysłowe, a zarazem
pikantne; podkreślają siłę i pewność siebie.

Zbyt duży kontrast między osobowością a pachnidłem
powoduje utratę wiarygodności, podobny efekt jak w
przypadku źle dobranego stroju.
Lektura:
„Świat perfum” Agaty Wasilenko oraz „Zapach – niewidzialny
kod” Wydawnictwa Centrum Nauki Kopernik.
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SPORT
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2020/2021
Runda jesienna
sezonu 2020/2021
zakończyła się
21 listopada.
Osiemnaście
drużyn zamojskiej
„okręgówki”
rywalizowało
przez ponad trzy
miesiące o miano najlepszego zespołu w lidze.
Chyba niewiele osób przed rozpoczęciem sezonu
postawiłoby jakiekolwiek pieniądze, że rundę jesienną
uda się rozegrać bez większych problemów. Co
prawda zmieniały się przepisy dotyczące sytuacji
epidemiologicznej, stadiony zostały zamknięte dla
kibiców i kilka spotkań zostało przełożonych, ale udało
się rozegrać wszystkie spotkania z czego wszyscy byli
bardzo zadowoleni.
Runda jesienna obecnego sezonu była dla Olimpiakosu
bardzo udana. W 17 rozegranych meczach zawodnicy
naszej drużyny odnieśli 11 zwycięstw i ponieśli 6
porażek. W żadnym spotkaniu Olimpiakos nie podzielił
się punktami z przeciwnikiem. Jedenaście zwycięstw
dało 33 punkty i VI miejsce na półmetku rozgrywek.
Strata do lidera i wicelidera wynosi 7 punktów, do

miejsca trzeciego 4 punkty, a do miejsca czwartego tylko
1 punkt. Jest to najlepsze miejsce naszej drużyny po
rundzie jesiennej w ostatnich czterech latach. Wpływ na
pozycję miał fakt, że nie traciliśmy punktów z drużynami
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z dołu tabeli. W poprzednich sezonach były mecze „w
kratkę”. Wygrana z drużyną z górnej części tabeli, ale
przegrana z drużyną walczącą o utrzymanie.
Sezon 2020/2021 bardzo dobrze rozpoczął się dla
drużyny Olimpiakosu. Zwycięstwo na inaugurację na
trudnym terenie w Miączynie 1:3, udany rewanż za mecz
pucharowy z Tarpanem Korchów 4:1, szalony mecz
w Sitnie 0:2 z czerwoną kartką Tomasza Kozaka oraz
wywalczone zwycięstwo w Łaszczówce 0:1 niezmiernie
ucieszyło wszystkich sympatyków Olimpiakosu i
zwiększyło apetyt na kolejne wygrane. Mecz piątej
kolejki rozgrywany był pomiędzy aktualnym wiceliderem
a liderem rozgrywek. Licznie zgromadzona publiczność
na stadionie przy ulicy Targowej w Tarnogrodzie była,
niestety, świadkiem wysokiej porażki Olimpiakosu z
Roztoczem Szczebrzeszyn 0:4. W kolejnych spotkaniach
Olimpiakos szczęśliwie pokonał na wyjeździe w ostatnich
minutach meczu Matalowiec Goraj 2:3, uległ po raz drugi
na własnym boisku w meczu niewykorzystanych sytuacji
0:3 Victorii Łukowa oraz zwyciężył na trudnym terenie
w Majdanie Starym 0:2, sprawiając prezent ślubny
Tomaszowi i Marcie.
Wyniki kolejnych spotkań to nasze wzloty i upadki.
Dwie porażki z rzędu z Igrosem po najgorszej drugiej

połowie w rundzie 0:1 oraz po niezłym spotkaniu z
Koroną Łaszczów 3:2. W 11. kolejce wygraliśmy bardzo
emocjonujący mecz z Błękitnymi 3:2. Przegrywając 0:2,
byliśmy w stanie odwrócić losy spotkania i zwyciężyć
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mecz. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie. W
kolejnym spotkaniu przegraliśmy 3:0 po trzech stałych
fragmentach z liderem Omegą Stary Zamość. Mecz
13. kolejki był przełożony na 21 listopada, więc po
dwutygodniowej przerwie zagraliśmy z Granicą Lubycza
Królewska. Jak się później okazało, mecz z Lubyczą był
najsłabszym spotkaniem w wykonaniu Olimpiakosu w
rundzie jesiennej. Tak jak rozpoczęliśmy rundę czterema
zwycięstwami, tak też zakończyliśmy. Zwycięstwo 3:2
z Turem, 1:4 z Orionem, 5:1 z Sokołem i 5:1 zaległy z
Orłem.
Liczba zgromadzonych punktów w pierwszej
części sezonu daje spokój i możliwość rywalizacji z
czołówką tabeli. Siedem punktów straty do pierwszej
Omegi i tyle samo punktów dziesiątej Granicy do
Olimpiakosu pokazuje, jak niewiele dzieli drużyny w
zamojskiej okręgówce. Dwa wygrane mecze więcej
od przeciwników mogą spowodować spory awans
lub spadek każdej z drużyn. Małe różnice zwiastują
bardzo ciekawą rundę wiosenną. Wszystko zależy od
przygotowania, sytuacji kadrowych, transferów.

Podsumowanie okresu przygotowawczego
przed rundą wiosenną 2020/2021
Okres przygotowawczy do rundy wiosennej dobiegł
końca. W weekend 13-14 marca zostanie rozegrana
18. kolejka Keeza Zamojskiej Klasy Okręgowej.
Przez sytuację epidemiologiczną Olimpiakos
rozpoczął przygotowania z niewielkim opóźnieniem.

Pogoda zimowa i spora warstwa zalegającego
śniegu spowodowały, że przez dłuższy czas nie było
możliwości trenowania na tarnogrodzkich obiektach.
Zajęcia odbywały się pod balonem w Nadrzeczu na
niepełnowymiarowym boisku. Dopiero od dwóch tygodni
drużyna trenowała również na orliku. Zajęcia odbywały
się dwa razy w tygodniu. Frekwencja była bardzo
zadowalająca, ponieważ średnio uczestniczyło 16
zawodników.
W trakcie przygotowań nasza drużyna rozegrała pięć
sparingów:
Olimpiakos - Sparta Jeżowe 2:2 (Stalowa Wola) Bramki:
Szczerba Mateusz, Mazurek Arkadiusz
Olimpiakos - Tur Turobin (Nadrzecze)- gierka treningowa
Olimpiakos - Sokół Zwierzyniec 3:3 (Nadrzecze) Bramki:
Gierula Wojciech, Granda Mateusz, Obszański Paweł
Olimpiakos - Roztocze Szczebrzeszyn 2:0 (Nadrzecze)
Bramki: Rutyna Michał, Mazurek Arkadiusz
Wisłoczanka Tryńcza - Olimpiakos 1:2 (Tryńcza) Bramki:
Mazurek Arkadiusz, Klimczak Bartłomiej
Kadra zespołu nie ulegnie wielkim zmianom. Do zespołu
dołączył - na zasadzie wypożyczenia z Błękitnych Obsza
- napastnik Mateusz Granda. Z drużyną pożegnał się
jego imiennik Mateusz Szczerba, który na zasadzie
transferu definitywnego zasilił Grom Różaniec.
Ł.G.

CZEKA NA KOLEJNE MECZE W IV LIDZE!
W marcu 2021 roku
Grom Różaniec miał
rozegrać kolejne trzy
spotkania w ramach IV
ligi lubelskiej, ale z
powodu pandemii
udało się zagrać
tylko z Gryfem
Gmina Zamość, a spotkania z Ładą 1945 Biłgoraj i
Huczwą Tyszowce zostały odwołane. Optymistyczny
scenariusz zakłada, że rozgrywki zostaną wznowione
w połowie kwietnia. Zespół z Różańca ma za sobą
prawie dwumiesięczny okres przygotowawczy i z
niecierpliwością czeka na wznowienie rozgrywek.
Po 20 kolejkach z dorobkiem 30 punktów zajmuje 6.
miejsce w grupie II IV ligi.

Okres przygotowawczy
Pod względem sportowym przygotowania do rundy
wiosennej były zaburzone. W styczniu przeprowadzanie
treningów i rozgrywanie meczów kontrolnych było

niemożliwe z powodu wprowadzonych obostrzeń
związanych z pandemią Covid-19. Z kolei w lutym
nie sprzyjała pogoda. Prawie wszystkie treningi
odbywały się na orliku w Różańcu, który był odśnieżany
pięciokrotnie. Pomimo niesprzyjających warunków udało
się zagrać sparingi ze Stalą Łańcut, Huczwą Tyszowce
i Powiślakiem Końskowola. Wyniki gier kontrolnych nie
mają większego znaczenie, ale wszystkie zakończyły
się zwycięstwami rywali (odpowiednio 3:1, 5:3, 6:0), co
mogło być nieco niepokojące. W ostatni weekend lutego
Grom miał zaplanowany sparing z MKS-em Radymno,
ale nie został on rozegrany. Boisko w Radymnie nie
zostało odpowiednio przygotowane i gra na nim mogła
być niebezpieczne dla zdrowia piłkarzy. Nie udało się też
znaleźć terminu na obiektach ze sztuczną nawierzchnią
i jedynym rozwiązaniem było przeprowadzenie w tym
terminie dodatkowego treningu na orliku w Różańcu.
W sobotę (6 marca) Grom zagrał ostatni sparing przed
startem rundy wiosennej. W Lublinie Grom zremisował
z miejscową Lublinianką 1:1. Wynik ten pokazuje, że
forma drużyny rośnie i najlepsza dyspozycja powinna
przyjść podczas meczów ligowych.
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Sytuacja kadrowa

Renowacja boiska

Na dotychczasowych treningach frekwencja była bardzo
dobra, ale z powodu urazów nieregularnie trenowało aż
pięciu zawodników. W niektórych przypadkach występy

W ostatnich dniach marca została przeprowadzona
renowacja murawy na stadionie w Różańcu. Intensywna
eksploatacja boiska jesienią doprowadziła do
powstania wielu niewielkich
nierówności i zbitych stref, co
poza pogorszeniem jakości
murawy wpływa negatywnie na
gospodarkę wodną. W ramach
prac renowacyjnych, które
przeprowadzi profesjonalna firma,
zostanie wykonana wertykulacja,
piaskowanie i szczotkowanie.
Pierwsze zabiegi z programu
nawożenia zostały już wykonane.
Wszystkie realizowane
działania i decyzje Zarządu
Klubu, dzięki którym Klub
utrzymuje bardzo wysoki
poziom sportowy, mają na
celu między innymi promocję
sportu i kultury fizycznej w

w pierwszych meczach
ligowych stoją pod znakiem
zapytania. Obecnie z Gromem
trenują Dominik Parzych,
Jakub Parzych i Mateusz
Szczerba, którzy wzmocnili
kadrę przed rundą wiosenną.
Dominik Parzych i Jakub
Parzych są wychowankami
Gromu i w przeszłości przez
wiele lat grali w zespole z
Różańca, natomiast Mateusz
Szczerba w rundzie jesiennej
był zawodnikiem Olimpiakosu
Tarnogród. W zimowym
okienku transferowym nikt nie
opuścił zespołu prowadzonego
przez trenera Bogdana
Antolaka. Wszyscy zawodnicy,
którzy reprezentowali nasz klub
w rundzie jesiennej, znaleźli się
w kadrze na rundę wiosenną,
co należy odbierać pozytywnie.

Dotacja
Grom Różaniec dysponuje jednym z najniższych
budżetów spośród klubów występujących w IV lidze
lubelskiej. Koszty są zdecydowanie wyższe niż kwota
otrzymanej dotacji, dlatego Klub stara się pozyskiwać
środki z innych źródeł m.in. z programów Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, innych
instytucji oraz od sponsorów.
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Gminie Tarnogród. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu
wielu działaczy społecznych, osób związanych z
naszym Klubem, wsparciu Burmistrza Tarnogrodu,
staramy się kontynuować rozwój sportowy
Klubu i reprezentować naszą gminę w systemie
współzawodnictwa sportowego na szczeblu
rozgrywek piłkarskich Lubelskiego Związku Piłki
Nożnej w Lublinie – Prezes LKS Grom w Różańcu
Robert Kupczak.
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SAMORZĄD
Kultura w nowej odsłonie

Zakończył się remont
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Uroczyste otwarcie planowano
na koniec kwietnia, kiedy miał się
odbyć 46. Międzywojewódzki Sejmik

połączony z jasnym drewnem. Scena i
kotary w czerni, granatowe i popielate
fotele nadały wnętrzu nowoczesny
wygląd. Projektantka postanowiła
pozostać przy charakterystycznym
kasetonowym suficie, jednak
dostosowano go do całości. Nowością
są antresola z miejscami dla widzów i
profesjonalne garderoby dla artystów.
Sala widowiskowa została wyposażona w
zaawansowany system elektroakustyczny
oparty na wysoce efektywnych
systemach zapewniający bogate

Wiejskich Zespołów Teatralnych. Niestety,
epidemia i związane z nią obostrzenia
pokrzyżowały plany gospodarzy. Imprezę
przeniesiono na koniec maja (21-23 maja).
Miejmy nadzieję, że odbędzie się ona w
nowym terminie.
Wnętrza są nie do poznania. Nie ma ani
jednego pomieszczenia, które nie zostałoby
odświeżone. Architekt z biura projektowego
„ARPOT” z Biłgoraja Urszula Grosiak
zaproponowała całkowicie odmienioną
kolorystykę w sali widowiskowej – granat
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brzmienie i doskonałą jakość dźwięku. Ciekawym
pomysłem jest też połączenie dwóch części ośrodka
korytarzem prowadzącym do holu, na którego ścianie
dyrektor TOK-u Renata Ćwik postanowiła nakleić
fototapetę przedstawiającą budynek domu kultury z

przestrzeń z artystycznym klimatem. Sale te są
przeznaczone na zajęcia plastyczne, spotkania i
warsztaty grup pracujących przy Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury. Orkiestra – ku wielkiej radości
kapelmistrza i muzyków – doczekała się
profesjonalnej sali do ćwiczeń z odpowiednią
akustyką i miejscem do przechowywania
instrumentów.
W trakcie prac firma wykonująca
remont po skuciu tynków odkryła piękną
czerwoną tradycyjną cegłę, którą po
solidnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu
postanowiono wyeksponować w niektórych
miejscach jako nastrojowe nawiązanie do
przeszłości.
Zmiana wnętrza budynku ośrodka kultury

lat siedemdziesiątych. Doskonale komponują
się z nią wiszące w pomieszczeniu stare
lampy. Przypominają dawny klimat. Przywodzą
wiele wspomnień. W planach jest ustawienie
na korytarzu starego projektora kinowego i
wyeksponowanie skrzyń z kliszami filmowymi
jako wspomnienie działającego kiedyś w
Tarnogrodzie kina Grunwald.
Nie do poznania jest strych, który został
zaadaptowany na sale użytkowe. Sufit miał
jest wielkim, wręcz epokowym, wydarzeniem.
Przypomina ciekawą historię wiążącą się
z powstaniem ośrodka. Nasz dom kultury
wybudowano przez pomyłkę. Mieszkańcy zabiegali
wiele lat o fundusze na jego powstanie, ale ich

być podwieszany, ale zdecydowano się na całkowitą
jego likwidację. Skosy w połączeniu z odkrytą starą
drewniana konstrukcją stworzyły okazałą oryginalną
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nasz nowy ośrodek. Mamy jednak nadzieję,
że w odmienionych i nowoczesnych
wnętrzach poczujecie Państwo obecność
ducha przeszłości - mówi Paweł Dec
Burmistrz Tarnogrodu.
Monika Komosa

wysiłki były daremne. Kiedy nie było już nadziei,
wydarzył się cud. Ktoś w Komitecie Centralnym
PZPR pomylił Tarnogród z Tarnobrzegiem, w którym
to miały odbyć się centralne dożynki, ale nie było
odpowiedniego obiektu. Ówczesny Przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnogrodzie
Franciszek Mulawa, świadom, że szczęście może
szybko się odwrócić i pomyłka zostanie poprawiona,
wraz z grupą tarnogrodzian w ciągu kilku
dni wykonał fundamenty pod wymarzony

ośrodek. Wybieg ten nie pozwolił władzom na
odebranie funduszy i tak powstał dom kultury w
Tarnogrodzie, który wówczas nie miał nawet praw
miejskich.
Ani opisy, ani zdjęcia nie oddają uroku nowych
wnętrz Tarnogrodzkiego Ośrodka kultury. To
wspaniały prezent dla społeczności lokalnej z
okazji 65 „urodzin” domu kultury. Obyśmy wkrótce
mogli Państwa zaprosić, żebyście naocznie
przekonali się, jak piękny i zachwycający jest
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Budżet Gminy Tarnogród na 2021 rok
Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwaliła w dniu 22 grudnia
2020 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr
XXX/195/2020 budżet Gminy Tarnogród na 2021 rok.
Kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Tarnogród
to kwota 33.853.976,52 zł. Dochody bieżące planowane
są w kwocie 31.289.356,50 zł natomiast dochody
majątkowe planowane są w kwocie 2.564.620,02 zł. W
budżecie Gminy wyodrębniono następujące dochody:

Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1.548.375,00 zł przeznaczonych w budżecie na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
budynku zabytkowej Synagogi, w której mieści
się Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie –
etap II”;niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu związanych z
realizacją projektu pn. „Bullies to Buddies” w ramach
uzyskanego dofinansowania ze środków ERASMUS+

 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie ustawami w kwocie 10.229.960,00 zł;

 w kwocie 68.348,11 zł przeznaczonych na realizację
powyższego zadania zaplanowanego w budżecie
szkoły podstawowej w Tarnogrodzie;

 dochody na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego ustalono w kwocie 19.630,00 zł;

 kredytów i pożyczek w kwocie 578.703,48 zł.

 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 160.000,00 zł;
 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w kwocie 2.000,00 zł;
 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 760.000,00 zł.
Kwota planowanych wydatków budżetu gminy Tarnogród
to kwota 36.049.403,11 zł. Wydatki bieżące planowane
są w kwocie 29.761.031,10 zł a wydatki majątkowe
planowane są w kwocie 6.288.372,01 zł.
Adekwatnie do wyodrębnionych dochodów wyodrębnione
zostały wydatki na:
 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie
10.229.960,00 zł;

Planowana kwota przychodów budżetu gminy to kwota
3.592.032,91 zł, na którą składają się:
 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu otrzymane z Funduszu COVID-19
 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w kwocie 1.548.375,00 zł;
 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu związanych z realizacją projektu
pn. „Bullies to Buddies” w ramach uzyskanego
dofinansowania ze środków ERASMUS+ w kwocie
68.348,11 zł;
 spłata pożyczki udzielonej dla firmy HORTINO Sp. z
o.o. w kwocie 3.000,00 zł;
 wolne środki z roku 2020 w kwocie 472.309,80 zł;
 środki z planowanego kredytu w kwocie 1.500.000,00
zł.

 wydatki na zadania realizowane w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego ustalono w kwocie 219.630,00 zł;

Planowana kwota rozchodów budżetu gminy to kwota
1.396.606,32 zł przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.

 wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 158.000,00 zł;

Kwota długu Gminy Tarnogród na koniec roku 2020
wyniosła 4.792.743,44 zł. Według planowanego
zadłużenia spłata całkowita zadłużenia nastąpi w 2026 r.

 wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł;

Dochody budżetu Gminy Tarnogród na 2021 rok
zaplanowane zostały z tytułu:

 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 2.000,00 zł;

 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych – 3.208.395,00 zł;

 wydatki na realizację zadań związanych z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w kwocie 760.000,00 zł.

 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł;

Kwota deficytu została określona w wysokości
2.195.426,59 zł, którego źródłem pokrycia będą
przychody z tytułu:
 niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu otrzymanych z
Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego
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 subwencji ogólnej – 11.669.491,00 zł;
 dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące –
10.708.890,00 zł;
 pozostałych dochodów bieżących (tj. głównie z tytułu
podatków i opłat) – 5.502.580,50 zł;
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 sprzedaży majątku – 216.000,00 zł;
 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności – 1.300,00 zł;
 dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje –
2.347.320,02 zł.
Natomiast wydatki bieżące zaplanowane zostały z tytułu:
 wydatków na realizację statutowych zadań przez
jednostki budżetowe wraz z wynagrodzeniami i
składkami od nich naliczanymi – 18.045.352,99 zł;
 udzielanych dotacji na realizację zadań bieżących
– 1.408.000,00 zł w tym m.in. dotacja na bieżącą
działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 450.000,00
zł, bieżącą działalność Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury – 715.000,00 zł;
 świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in.
świadczenia rodzinne, wychowawcze, zasiłki) –
10.149.330,00 zł;
 obsługa długu – 90.000,00 zł;
 wydatków na realizację projektu Erasmus+ przez
szkołę podstawową w Tarnogrodzie – 68.348,11 zł.
W budżecie roku 2021 zaplanowane zostały do realizacji
następujące zadania inwestycyjne:
 „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” projekt
realizowany w latach 2016-2021. Łączne nakłady
finansowe planowane są w kwocie 9.979.035,78
zł. Na rok 2021 planowane są wydatki w kwocie
1.668.520,21 zł, z czego środki z UE stanowią
1.155.221,45 zł, środki z budżetu państwa 132.515,57
zł wkład własny Gminy Tarnogród w projekt to
380.783,19 zł.
 ERASMUS+ „Bullies to Buddies” projekt realizowany
w latach 2020-2022 przez szkołę podstawową w
Tarnogrodzie. Łączne nakłady finansowe planowane
są w kwocie 129.670,35 zł. Na rok 2021 wydatki
wynoszą 68.348,11 zł, a na rok 2022 wynoszą
61.322,24 zł. Wydatki na projekt w całości są
finansowane ze środków UE.
 „Przebudowa drogi gminnej nr 109490L ul.
Przedmieście Błonie w Tarnogrodzie” Zadanie
realizowane w latach 2020-2021. W związku ze
złożonym wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o
przyznanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych
planowane są łączne nakłady finansowe na powyższe
zadanie w kwocie 1.652.445,00 zł. Realizacja
zadania planowana jest w roku 2021 w wysokości
1.632.445,00 zł, z czego planowana dotacja z FDS w
kwocie 816.222,00 zł, pozostała kwota 816.223,00 zł
to środki własne.
 „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 974 i 979/1 w msc. Różaniec
Pierwszy” Zadanie realizowane w latach 2020-2021.
W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewody
Lubelskiego o przyznanie dotacji z Funduszu
Dróg Samorządowych planowane są łączne

nakłady finansowe na powyższe zadanie w kwocie
496.822,00 zł. Realizacja zadania planowana jest
w roku 2021 w wysokości 486.722,00 zł, z czego
planowana dotacja z FDS w kwocie 243.361,00 zł,
pozostała kwota 243.361,00 zł to środki własne.
 „Przebudowa budynku zabytkowej Synagogi, w
której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna w
Tarnogrodzie - etap II” Zadanie realizowane w latach
2020-2021. W związku z otrzymanym wsparciem
z Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie
1.941.975,00 zł środki przeznaczono na powyższe
zadanie. Na rok 2021 zaplanowano kwotę wydatków
w wysokości 1.548.375,00 zł. Zadanie jest
kontynuowane z roku 2020.
 „Budowa placów sportowo-rekreacyjnych
w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul.
Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie
placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród” Zadanie
realizowane w latach 2020-2021. W roku 2020
wykonano projekty na powyższe zadanie i nakłady
planowane są w kwocie 236.300,00 zł. W roku 2021
zadanie przewidziane jest do realizacji na wartość
230.000,00 zł.
 „Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na
terenie Gminy Tarnogród” Zadanie realizowane w
latach 2020-2021. Łączne nakłady planowane są na
wartość 101.255,81 zł. W roku 2021 zaplanowana
jest realizacja powyższego zadania na wartość
50.000,00 zł.
 „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Tarnogrodzie wraz z zakupem wyposażenia –
Rozwój czytelnictwa” Zadanie realizowane w latach
2019-2021 przy współfinansowaniu ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
beneficjentem dofinansowania jest Biblioteka Miejska
w Tarnogrodzie (wartość projektu 2.602.000,00 zł;
w tym 1.944.000,00 zł – dofinansowanie; wkład
własny - 658.000,00 zł zabezpieczony w budżecie
Gminy w formie dotacji). Łączne nakłady finansowe
planowane są w kwocie 658.000,00 zł. W roku 2021
przewidziana została końcowa kwota do realizacji
tj. 472.309,80 zł w związku z wydłużeniem terminu
realizacji zadania.
 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa
Lubelskiego w zakresie realizacji zadania pn.
„Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie
budowy oraz przebudowy chodnika w m. Różaniec
Pierwszy” w kwocie 150.000,00 zł;
 Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu
Biłgorajskiego polegającej na opracowaniu
dokumentacji projektowej dla realizacji wspólnych
zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2957L
Różanie-Babice w zakresie budowy chodnika”,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola
Różaniecka - Różaniec w zakresie budowy chodnika”,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937L Luchów
Górny - Brzyska Wola w zakresie budowy chodnika”
na wartość 50.000,00 zł.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
22 października 2020 r. odbyła się XXVIII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w
pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta
Tarnogród,
f) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z
organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,
g) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza
Tarnogrodu,
h) zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2020 z dnia 22

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie
protokołów z
poprzednich sesji.
4. Informacja
Burmistrza
Tarnogrodu o
działalności między
sesjami.
5. Przyjęcie
informacji Burmistrza
z wykonania Budżetu
Gminy za I półrocze
2020 r.
6. Informacja o stanie
realizacji zadań
oświatowych Gminy
Tarnogród w roku
szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwał w
sprawie:
a) zmiany Uchwały
Nr XXIII/154/2020
w sprawie
Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz posiedzenia archiwalne na
udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl
Biłgorajskiego na
realizację zadania
października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
publicznego,
rzeczowej dla Województwa Lubelskiego na realizację
b) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
zadania publicznego,
Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
i) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
j) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
usług związanych z odprowadzaniem ścieków,
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
k) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
Radnych.
l) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
10. Zamknięcie sesji.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
26 listopada 2020 r. odbyła się XXIX w bieżącej
Radnych.
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
8. Zamknięcie sesji.
Porządek sesji:
22 grudnia 2020 r. odbyła się XXX w bieżącej kadencji
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Porządek sesji:
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
między sesjami.
2. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
a) zmiany statutu Gminy Tarnogród,
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
b) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły
między sesjami.
Podstawowej w Luchowie Dolnym,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
c) wyznaczenia aglomeracji Tarnogród,
a) wieloletniej prognozy finansowej,
d) wyznaczenia aglomeracji Różaniec Pierwszy,
b) uchwalenia Budżetu Gminy Tarnogród na 2021 r.:
e) przejęcia przez Gminę Tarnogród od Zarządu
1) przedstawienie projektu uchwały wraz z
Województwa Lubelskiego prowadzenia zadania
uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,
publicznego – zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w
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2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii komisji stałych,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza
Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),
5) dyskusja,
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
g) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.,
i) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 r.,
j) wyznaczenia aglomeracji Tarnogród,
k) wyznaczenia aglomeracji Różaniec Pierwszy,
l) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
m) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej:
a) Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
b) Społecznej,
c) Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej
na 2021 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
10. Zamknięcie sesji.
7 stycznia 2021 r. odbyła się XXXI w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/196/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania
publicznego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/197/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania
publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 r.
6. Zamknięcie obrad sesji.
26 stycznia 2021 r. odbyła się XXXII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji:
a) sesji XXX z dnia 22 grudnia 2020 r.
b) sesji XXXI nadzwyczajnej z dnia 7 stycznia 2021 r.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności

między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów i
doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i
jednostkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Tarnogród,
b) określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru
zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach
prowadzonych przez Gminę Tarnogród,
c) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie
Tarnogród na lata 2021-2025.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
8. Zamknięcie sesji.
9 marca 2021 r. odbyła się XXXIII w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Tarnogród,
b) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy
Tarnogród nieruchomości gruntowej, zabudowanej,
położonej w obrębie geodezyjnym Tarnogród – miasto
oraz jej obciążenia,
c) ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Tarnogród,
d) rozpatrzenia petycji,
e) rozpatrzenia petycji,
f) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
g) zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zwrotu części tej opłaty,
h) zwolnienia z podatku od nieruchomości,
i) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu Gminy Tarnogród za pomocą innego
instrumentu płatniczego,
j) uchylenia Uchwały Nr XXX/200/2020 z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania
publicznego,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
m) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
n) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
8. Zamknięcie sesji.
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miały zawieszone prawo do świadczenia
np. z uwagi na osiąganie zarobków przekraczających
progi zarobkowe.

płaci „trzynastki”
Do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego
(tzw. trzynastki) uprawnione są osoby,
które w dniu 31 marca danego roku, w którym
wypłacane jest dodatkowe
roczne świadczenie
pieniężne, mają prawo do:
emerytury, renty (z tytułu
niezdolności do pracy,
szkoleniowej, socjalnej,
rodzinnej), rodzicielskiego
świadczenia
uzupełniającego (czyli
Mama 4+), świadczenia
pieniężnego dla cywilnych
niewidomych ofiar
działań wojennych,
nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego,
świadczenia i zasiłku
przedemerytalnego,
okresowej emerytury
kapitałowej, emerytury
pomostowej oraz pobrały
świadczenie wypłacone za
marzec danego roku lub
za część tego miesiąca.

Świadczeniobiorcy otrzymają „trzynastkę” wraz ze
świadczeniami za kwiecień. Wyjątkiem są osoby
pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek
przedemerytalny, oni zaś trzynastą emeryturę otrzymają
w miesiącu maju.
Dodatkowe świadczenie będzie równe wysokości
najniższej emerytury. Oznacza to, że nawet jeśli
świadczeniobiorca zwykle otrzymuje świadczenie
emerytalne poniżej tego progu, „trzynastkę” otrzyma
w wyższej kwocie. Z kwoty dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego
ZUS nie dokona potrąceń
i egzekucji. Wypłacimy
je uprawnionym bez
dodatkowych wniosków.
ZUS wypłaci świadczenie
wszystkim uprawnionym
bez składania wniosków.
Kwota świadczenia dla
wszystkich jest równa
i wynosi 1250,88 zł
brutto. W przypadku
renty rodzinnej, którą
pobiera kilkoro członków
rodziny, przysługuje jedna
trzynastka. ZUS podzieli ją
w równych częściach na
każdą uprawnioną osobę
Decyzje o dodatkowym
rocznym świadczeniu wraz
z decyzją waloryzacyjną
dla emerytów i rencistów
zostaną wysłane w miesiącu kwietniu.
Anna Pietras-Okoń

Trzynastki nie otrzymają w kwietniu 2021 r. osoby, które
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