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HISTORIA, TRADYCJA
rocznica wysiedlenia 
mieszkancow miasta
i gminy Tarnogroód.
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78.
Otwarcie wystawy Niedokończone Msze Wołyńskie…

 27 czerwca 2021 roku w Tarnogrodzie 
uczczono 78. rocznicę wysiedlenia mieszkańców 
miasta i gminy Tarnogród. Obchody rozpoczęły 
się od złożenia wiązanek kwiatów przy pomniku na 
rynku w Tarnogrodzie przez delegacje z urzędów, 
placówek oświatowych i instytucji.
Kwiaty złożyli: Burmistrz Tarnogrodu wraz z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej i Radnym 

RM, delegacje Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego, Szkoły 
Podstawowej im. Marii Curie – 
Skłodowskiej w Tarnogrodzie, 
Szkoły Podstawowej w Woli 
Różanieckiej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz 
profesor Adam Kulczycki. 
Następnie zebrani udali się 
do kościoła, gdzie została 
odprawiona uroczysta Msza 
Święta. Po nabożeństwie 
uczestnicy przeszli do 
Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury, gdzie Dyrektor Ośrodka 
Kultury Renata Ćwik i Burmistrz 

Tarnogrodu Paweł Dec wraz z gościem prof. Adamem 
Kulczyckim otworzyli wystawę Niedokończone Msze 
Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego 
– ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II 
wojny światowej. Profesor w kilku zdaniach wprowadził 
do tematyki ekspozycji. Opowiada ona o tragicznym 
wycinku historii polskiego narodu, o okrutnych, 
dramatycznych  wydarzeniach, które rozegrały się 

na Wołyniu w 1943, a 
swój początek miały 11 
lipca 1943 roku (Krwawa 
Niedziela na Wołyniu). 
Ukraińska Powstańcza 
Armia zaatakowała katolickie 
świątynie. Ginęli zgromadzeni 
w nich wierni i duchowni. 
Ekspozycja Niedokończone 
Msze Wołyńskie... powstała, 
aby uczcić pamięć kapłanów, 
którzy okrutną śmiercią 
zakończyli wtedy życie.
Po otwarciu wystawy 
zebrani zostali zaproszeni 
na prelekcję wykładowcy 
akademickiego, działacza i 
publicysty kresowego prof. dr. 

Adama Kulczyckiego Wołyń’43. Walka o pamięć - walka 
o Polskę. W 78.rocznicę banderowskiego ludobójstwa 

dokonanego przez 
OUN-UPA na Polakach 
na Wołyniu, w Galicji 
Wschodniej (Małopolsce 
Wschodniej) i na 
Lubelszczyźnie. Profesor 
mówił też o książce Nie 
zabijaj. Nacjonalizm i 
ludobójstwo na Kresach 
wobec Kościoła, etyki 
chrześcijańskiej i zasad 
humanizmu, której 
jest autorem wraz z 
Włodzimierzem Osadczym. 
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Publikacja omawia 
zagadnienie 
ludobójstwa 
dokonanego przez 
nacjonalistów 
ukraińskich na 
ludności polskiej 
w trzech ujęciach: 
teoretyczno-
filozoficznym, 
opisu faktów 
historycznych oraz 
odniesienia do 
współczesności. 
Zainteresowani 
mogli zakupić tę 
książkę na stoisku 
przed ośrodkiem kultury. Pod namiotem przy budynku 
TOK-u udostępniono mieszkańcom wydawnictwa 
lokalne Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego, 
czasopisma i kartki pocztowe z zabytkami Tarnogrodu. 
Odwiedzający mogli zabrać interesujące ich pozycje 
do poczytania w domu. Były również kartki pocztowe 
z Tarnogrodem, które były chętnie zabierane z myślą 
o wysłaniu do rodziny i znajomych. Tarnogrodzkie 

Towarzystwo Regionalne oraz 
Szkolny Klub Wolontariatu 
działający przy szkole 
podstawowej w Tarnogrodzie 
przygotowały konkurs związany 
z miejscami pamięci w naszym 
mieście, którego każdy uczestnik 
otrzymał nagrodę.
Na placu przy Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury można było 
obejrzeć ekspozycję aut 
przygotowaną przez firmę 
Euro – Car Sp. z o.o. Zamość. 
Organizatorami wydarzenia 
byli: Burmistrz Tarnogrodu, 
Tarnogrodzkie Towarzystwo 
Regionalne, Tarnogrodzki Ośrodek 
Kultury. Patronat i sponsorzy: 
Gazeta Parlamentarna, Katolickie 

Radio Zamość, 
Euro Car Sp. z 
o.o. w Zamościu, 
Nadleśnictwo 
Biłgoraj, Krajowa 
Spółka Cukrowa 
S.A., Gold Sun 
Czysta Energia, 
Burmistrz 
Tarnogrodu, 
Tarnogrodzkie 
Towarzystwo 
Regionalne,TVP3 
Lublin, kresy.pl, 
Niedziela, bilgoraj.
com.pl
 Wystawę 
Niedokończone 

Msze Wołyńskie… można było oglądać w Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury do 9 lipca 2021 roku.
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78. rocznica akcji pacyfikacyjno 
-wysiedleńczej w luchowie Górnym

i  w luchowie dolnym
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Obchody 78. rocznicy 
akcji pacyfikacyjno-
wysiedleńczej 
w Luchowie 
rozpoczęły się 
29.06.2021r. o godz. 
17:40 od złożenia 
wiązanek i zniczy 
pod pomnikiem 
upamiętniającym 
ofiary obozów 
koncentracyjnych, 
pomordowanych w 
Luchowie Dolnym 
i Górnym, ludności 
cywilnej, która 
oddała życie za 
ojczyznę podczas 
akcji pacyfikacyjnej 
dokonanej przez 
hitlerowców 
29.06.1943r. 

W uroczystościach 
uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych: Tomasz Legieć – 
zastępca Burmistrza Tarnogrodu, radni Rady Miejskiej w 
Tarnogrodzie – Łukasz Krupczak oraz Adam Pogorzelec 
(jednocześnie sołtys Luchowa Dolnego), sołtys Luchowa 
Górnego Jan Abramek. Wiązanki złożyły również 
delegacje kół gospodyń wiejskich z Luchowa Górnego 
i Luchowa Dolnego oraz przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Luchowa Górnego.

Dalsze uroczystości przeniesione zostały na cmentarz 
parafialny w Luchowie Górnym, gdzie o godz. 

18:00 rozpoczęła 
się uroczysta 
msza św. polowa, 
którą sprawował 
ks. proboszcz 
Adam Siedlecki. 
Nabożeństwo zostało 
odprawione w 
intencji ofiar obozów 
koncentracyjnych, 
pomordowanych w 
Luchowie Dolnym, 
w Luchowie Górnym 
oraz w Jastrzębcu, 
jak również tych, 
którzy oddali życie 
za ojczyznę podczas 
akcji pacyfikacyjno-
wysiedleńczej 
dokonanej przez 
hitlerowców  
29.06.1943r. 

Tu również nastąpiło 
uroczyste złożenie 

wiązanek i zniczy przy pomniku upamiętniającym 
pomordowanych w akcji wysiedleńczej dnia 29.06.1943 
r.
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SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM
I EKSPLORATORAMI W TOK-u

27 czerwca 2021 
roku o 15.00 w 
Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie 
z Anną Jączek 
– archeologiem 
pracującym na 
terenach przy 
przebudowie 
drogi 835 oraz ze 
współpracującymi z 
nią eksploratorami: 
Januszem Szabatem, 
Piotrem Magochem 
i Grzegorzem 
Szymanikiem.
Tarnogrodzkie 
Towarzystwo 
Regionalne 
zainicjowało takie 

wydarzenie, 
ponieważ 
mieszkańcy 
gminy byli ciekawi 
artefaktów 
wykopanych 
podczas 
przebudowy drogi. 
Wiceprezes TTR 
Anna Kuziak 
powitała panią 
archeolog i 
eksploratorów i 
oddała głos pani 
Annie Jączek, 
która nadzoruje 
i dokumentuje 
prace ziemne 

przy przebudowie 
drogi i pilnuje, aby nie 
doszło do zniszczenia 
zabytków. Archeolog 
podziękowała 
eksploratorom, którzy 
uratowali część 
wykopalisk i odkryli 
kolejne, zapowiedziała, 
że w lipcu będzie 
usuwana druga część 
drogi, wtedy również 
będą prowadzone prace 
wykopaliskowe. Janusz 
Szabat opowiedział o 
odkryciach. Podczas 
przebudowy przy 
kościele eksploratorzy 
odnaleźli głównie 
przedmioty 
codziennego 
użytku: podkowy 

żelazne, łyżki, części uprzęży. Ciekawym 
znaleziskiem były raczki, które zakładano 
zimą na obcasy butów (ok. XVI-XVII wiek). 
Poza Tarnogrodem panowie odnaleźli dużo 
śladów I i II wojny (monety, krzyżyki, pociski), 
są też przedmioty z czasów powstania 
styczniowego: medal, pociski francuskie 
z tego okresu. Podczas eksploracji drogi 
znaleziono też dużo fragmentów naczyń 
ceramicznych. Odnaleziono część palisady, 
która może świadczyć o tym, że dawniej było 
tu grodzisko. Przy dzwonnicy wykopano też 
miedziany szeląg koronny Jana Kazimierza. 
Zebrani w sali z zainteresowaniem wysłuchali 
opowieści panów eksploratorów, zadawali 
pytania i opowiadali zasłyszane od dziadków, 
babć, sąsiadów historie. Burmistrz Paweł 

Dec zapowiedział, 
że w Tarnogrodzie 
powstanie muzeum 
samorządowe, gdzie 
wszystkie eksponaty 
zostaną udostępnione 
mieszkańcom i 
turystom. Zapraszamy 
do śledzenia dalszych 
poczynań grupy 
eksploratorów i mamy 
nadzieję ujrzeć Państwa 
na kolejnym spotkaniu.

Monika Komosa

Konsultacja: Janusz 
Szabat i Piotr Magoch

Janusz Szabat, Piotr Magoch, Anna Jączak i Grzegorz Szymanik

Artefakty pozyskane podczas badań
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Nikt się nie spodziewał, że przy okazji budowy drogi w 
Tarnogrodzie, robotnicy odkryją fragment drewnianego 
traktu. Tak utwardzony przejazd prowadził z rynku do 
kościoła. Dzięki drobnym przedmiotom znalezionym w 
sąsiedztwie można niemal odtworzyć życie jakie toczyło 
się w miasteczku przed 
laty.
W centrum Tarnogrodu 
(powiat biłgorajski), na 
ulicy Partyzantów trwają 
prace drogowe. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie rozbudowuje 
drogę wojewódzką nr 
835, konkretnie chodzi 
tu o odcinek Biłgoraj 
– granica województwa. 
Ponieważ nowa droga 
będzie szersza o 2 metry 
od dotychczasowej, 
drogowcy pracowali 
w miejscach, gdzie 
wcześniej nikt nie 
prowadził prac.

– Na etapie projektowania 
drogi wojewódzkiej 
nr 835, został 
przeprowadzony spis 
zabytków oraz obiektów 
objętych ochroną 
konserwatorską. Nic 
nie wskazywało na 
to, że w okolicach 
kościoła parafialnego 
w Tarnogrodzie może 
znajdować się tego typu 
drewniany trakt drogowy 
– mówi Kamil Jakubowski, 
rzecznik prasowy ZDW.

Okazało się, że gdy 
robotnicy zeszli na 
głębokość około 
80 cm znaleźli dwa 
poziomy naprzemiennie 
układanych belek, wzdłuż 
ulicy, powyżej w poprzek.

– Miejscami konstrukcję wzmacniano dodatkowo 
brukiem kamiennym. Szerokość uchwyconych 
w wykopie reliktów wahała się od 240 do 130 cm. 
Pozostała część znajduje się pod nierozebraną 
nawierzchnią. W warstwie bezpośrednio zalegającej nad 
konstrukcją oraz pod nią, znajdowały się liczne zabytki 
ruchome – informuje Dariusz Kopciowski, wojewódzki 
konserwator zabytków, który został powiadomiony 
o znalezisku.

– Z tego co widziałam, to drewno było z drzew 
iglastych, niektóre elementy ociosane, niektóre okrągłe. 
Będzie mogło być przebadane, bo jest bardzo dobrze 
zachowane. Na razie zostało wydobyte i zabezpieczone, 
bo prace przy przebudowie drogi są kontynuowane 

– wyjaśnia Anna 
Jączek z Pracowni 
Archeologicznej, która 
prowadziła na miejscu 
badania archeologiczne.

Na starych, bardzo 
nielicznych zdjęciach 
Tarnogrodu z okresu 
międzywojennego widać 
niewysokie zabudowania 
i mieszkańców, którzy 
wozami lub pieszo 
przemieszają się po 
czymś na kształt traktów 
i przejść, pozwalających 
pokonać błotnisty 
i nierówny teren.

– Było blisko lasów 
więc do utwardzania 
dróg wykorzystywano 
drewno, którego było 
pod dostatkiem. 
Jakoś się ratowano 
by móc przejechać. 
Ale i tak stosowano 
takie rozwiązania tylko 
w centrum. Dzisiejsza 
ulica Partyzantów była 
główną drogą łączącą 
rynek i kościół. Tak samo 
utwardzony był rynek 
– mówi Paweł Dec, 
burmistrz Tarnogrodu, 
który dodaje, że takie 
drogi zwano dylówkami 
a wilgotne podłoże 
sprawiło, że fragment 
takiego traktu dotrwał do 
naszych czasów.

Dylówki, które są 
elastyczne i trwałe 
były przed laty bardzo 

popularne na wschodzie kraju. Taką metodę układania 
dróg, niemal jak podłogi, jeszcze niedawno stosowali 
leśnicy.

Odkryty trakt faktycznie musiał być centrum życia 
Tarnogrodu i całej okolicy, bo przy okazji prac drogowych 
znaleziono mnóstwo drobnych przedmiotów: podkowy, 
elementy końskiej uprzęży i wozów, fragmenty ozdoby 
trumiennej, kawałki ceramiki i szkła a nawet fragment 
ustnej harmonijki.
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– Lepiej się znam na 
okresie II wojny światowej 
ale po konsultacjach 
można przypuszczać, 
że najstarszymi 
przedmiotami 
znalezionymi przy okazji 
remontu drogi są raczki 
do butów datowane na 
XVI-XVII wiek. To małe 
metalowe elementy 
w kształcie podkowy, które 
umieszczano wówczas 
na obcasach butów. Inne 
przedmioty są młodsze, 
więcej się dowiemy 
gdy je oczyścimy, 
zakonserwujemy i ocenią je specjaliści – mówi Piotr 

Magoch z Tarnogrodu, 
który z pasjonatami 
historii: Grzegorzem 
Szymanikiem i Januszem 
Szabatem, wykrywaczem 
metali przeszukują 
ziemię wybraną przez 
koparkę. – Nasza praca 
jest nadzorowana przez 
służby konserwatorskie, 
nie robimy niczego na 
własna rękę – dodaje pan 
Piotr, który podkreśla, że ta 
ich społeczna praca dodaje 
coś nowego do historii 
Tarnogrodu.

Najłatwiej wydatować znaleziony... medal, który 
przyznawał car za stłumienie powstania styczniowego. 

Bo taki tez został znaleziony.

Jak informuje inwestor, po dokładnym 
przebadaniu okolicy i wykonaniu niezbędnych 
prac, teren został przekazany do dalszych 
działań inwestycyjnych. Wykonawca będzie 
nadal współpracował z archeologami. 
Najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu wrócą 
oni na ul. Partyzantów, bo drogowcy będą 
remontować drugą część jezdni pod którą 
znaleziono dawny trakt.

https://www.dziennikwschodni.pl/bilgoraj/dylowka-
tajemnic-niezwykle-odkrycia-na-budowie-drogi-w-

tarnogrodzie,n,1000288500.html
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uchwalenia Konstytucji 
 w gminie Tarnogród

 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja uczczono także w gminie Tarnogród. W czasie 

epidemii niemożliwe jest masowe świętowanie, więc 
po raz kolejny kameralnie obchodzono rocznicę tego 
ważnego wydarzenia. W Luchowie Górnym kwiaty 
pod kopcem Tadeusza Kościuszki złożyli: Burmistrz 
Tarnogrodu Paweł Dec, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu 
Tomasz Legieć, 
Sołtys Jan Abramek, 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej w 
Tarnogrodzie Dariusz 
Dołomisiewicz, 
Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Łukasz Krupczak oraz 
druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Luchowa 

Górnego.
Następnie przy dźwiękach 

hymnu burmistrz Paweł Dec i zastępca 
Tomasz Legieć złożyli kwiaty pod tablicą 
pamiątkową przy kopcu Tadeusza 
Kościuszki na Przedmieściu Błonie w 
Tarnogrodzie. Oprócz nich wiązanki złożyli 
przewodniczący rady Dariusz Dołomisiewicz 
wraz z wiceprzewodniczącą rady Elżbietą 
Zań i radnym Danielem Mazurkiem, radny 
Ryszard Szponar - reprezentujący także Koło 
Gminne Prawo i Sprawiedliwość, Bronisław 
Misiągiewicz i Jan Waluda w imieniu członków 
Społecznego Komitetu Utrwalania Dziedzictwa 
Historycznego i Patriotycznego Ziemi 

Tarnogrodzkiej. W uroczystości uczestniczyła 
także delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Tarnogrodu oraz delegacja placówek 
oświatowych.
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REMONTY, REMONTY…
/część III/

Artykuł jest kontynuacją 
tekstów z 82. i 83. numeru 
Kwartalnika Tarnogrodzkiego

We wrześniu 1978 roku 
zlecono Zakładowi Urządzeń 
Teatralnych Specjalistycznej 
Spółdzielni Pracy w Warszawie 
wykonanie prac związanych z 
modernizacją sceny w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tarnogrodzie.

W kwietniu 1979 roku 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu 
przekazał Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Tarnogrodzie kostiumy lubelskie męskie 
wykonane w Warszawie (12 kompletów), a w 1980 roku 
stroje krakowskie damskie (7 kompletów).

W styczniu 1982 
roku wznowiono 
działalność kina 
„Grunwald” w 
Tarnogrodzie. W 
1983 roku Zarząd 
Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc 
Chłopska” uruchomił 
kawiarnię w 
pomieszczeniach 
po Klubie Rolnika w 
budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W 1984 roku 
Ministerstwo Kultury 
i Sztuki zamówiło 
dla Kina „Grunwald” 
w Tarnogrodzie 
fotele teatralno – 
kinowe (214 sztuk). 
Kinem początkowo 
kierowała 
Okręgowa Instytucja 
Rozpowszechniania Filmów w Lublinie. Od 1990 
roku wszystkie kina OIRF Lublin zlokalizowane w 
domach kultury zostały przekazane pod ich zarząd. W 
październiku 1984 roku otrzymano zgodę od  Dyrektora 
Wydziału Handlu przy Urzędzie Wojewódzkim w 
Zamościu na sprzedaż dwóch sztuk magnetofonów 

szpulowych „Aria” dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tarnogrodzie. Zakupu można było dokonać w sklepach 
upoważnionych do sprzedaży pozarynkowej na terenie 
województwa zamojskiego do 31 XII 1984 roku.

W roku 1985 wyremontowano kotłownię i 
wymieniono rynny w Gminnym Ośrodku Kultury. W 1986 
roku zostało wysłane pismo do Komisji Planowania 
przy Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu o przydział 
materiałów budowlanych dla potrzeb  placówki w 
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celu dobudowy pomieszczeń. Duża część materiałów 
została zgromadzona już wcześniej. Wydział Handlu 
Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odrzucił wniosek, 
uzasadniając odmowę tym, że materiały budowlane 
o niedostatecznej podaży mogą być przydzielone 
dla jednostek 
obsługujących 
rolnictwo lub 
prowadzących 
działalność 
na rzecz 
rolnictwa. W 
tamtym okresie 
otrzymywane 
przydziały 
rynkowe w 
znikomym 
stopniu 
pokrywały 
potrzeby 
nabywców 
indywidualnych. 

Na początku 
1987 roku 
dokonano 
demontażu 
parkietu w sali klubowej na pierwszym piętrze. Parkiet 
był eksploatowany od chwili oddania domu kultury 
do użytku, czyli od 30 lat i był bardzo zniszczony i 
wybrakowany. W październiku 1987 roku ukończono 
przebudowę kotłowni i centralnego ogrzewania. 

Według Koncepcji technologiczno – budowlanej 
rozmieszczenia pomieszczeń dobudowy skrzydła 
Domu Kultury w Tarnogrodzie z 1986 roku 

Remont w 2006 roku
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zaprojektowano dobudowę skrzydła do istniejącego 
budynku Domu Kultury od strony zachodniej o wym. 
15,70x12,58m. Dobudowę zaprojektowano jako budynek 
dwukondygnacyjny, jednopiętrowy, niepodpiwniczony. W 
dobudowanym skrzydle miały się znajdować: kawiarnia 

z salą do 
konsumpcji 
i małym 
zapleczem 
(parter) i sala 
zajęć zespołów 
artystycznych, 
tj. tanecznych, 
folklorystycznych 
(1. piętro). 
Pomieszczenie 
kawiarni 
zaprojektowano 
na 56 miejsc, 
w dodatku 
– bardzo 
optymistycznie 
– Przelotowość 
dzienną na 
1-no miejsce 
konsumpcyjne 

przyjęto 5 – krotną. W kawiarni zaprojektowano 
następujące pomieszczenia: sala konsumentów, 
zmywalnia, przygotowalnia, bufet, magazyn, hall, 
szatnię, pokój socjalny i sanitariaty.

Zgromadzono następujące dokumenty: Realizacyjny 
plan przestrzennego 
zagospodarowania 
terenu, 
Dokumentacja badań 
geotechnicznych 
podłoża gruntowego 
terenu rozbudowy 
– budowy skrzydła 
obiektu Gminnego 
Ośrodka Kultury, 
Opinia dotycząca 
uzgodnienia 
dokumentacji 
projektowej w zakresie 
wymagań ochrony 
przeciwpożarowej 
Komendy 
Wojewódzkiej Straży 
Pożarnych przy 
Urzędzie Wojewódzkim 
w Zamościu; Opis 
techniczny do 
projektu rozbudowy 

Domu Kultury w Tarnogrodzie – technologia kawiarni 
(z wytycznymi budowlanymi, instalacyjnymi, a nawet 
ze szczegółowym zestawieniem maszyn, urządzeń i 
sprzętu). Zostały zakupione materiały budowlane. W 
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1989 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna zaopiniowała 
dokumentację pozytywnie. Do rozbudowy niestety nie 
doszło z powodu likwidacji Funduszu Rozwoju Kultury.

W 1996 roku Pomocnicze Gospodarstwo Usług 
Komunalnych i Mieszkaniowych w Tarnogrodzie na 
podstawie zawartej umowy wyremontowało i pomalowało 
elewację budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, w 

zakresie robót znalazło się także: skucie odpadających 
tynków, uzupełnienie powstałych braków i zniszczonych 
gzymsów na wysokości 7m. 

W 1998 roku zmodernizowano salę klubową 

Sala widowiskowa TOK. Kwiecień 2019

w TOK-u, jedno 
pomieszczenie 
zaadaptowano na 
harcówkę, zamontowano 
ściany z płyt kartonowo – 
gipsowych.

W październiku 2006 
roku ukończono prace 
związane z modernizacją 
Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury. Wykonano remont 
konstrukcji i wymianę 
pokrycia dachowego 
wraz z montażem okien 
dachowych, wymieniono 
stolarkę okienną oraz 
drzwiową zewnętrzną, 
wybudowano nowy hol 
wraz z częścią sanitarną, 
zmodernizowano instalację 
elektryczną, wykonano 

nową elewację budynku, cokołu, opaski przy budynku, 
schodów zewnętrznych oraz podjazdu przystosowanego 
dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia po 
byłej kotłowni zostały przystosowane do prowadzenia 
działalności kulturalnej. 

W 2009 roku Tarnogrodzki Ośrodek Kultury został 
wyposażony w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.

Efekty ostatniego remontu opisałam w poprzednim 
numerze kwartalnika (Kultura 
w nowej odsłonie, „Kwartalnik 
Tarnogrodzki” nr 83). Na 
zakończenie tego artykułu 
podam tylko kilka liczb. 
19 grudnia 2018 roku po 
pozytywnej ocenie wniosku 
Gmina Tarnogród podpisała 
umowę z Województwem 
Lubelskim na realizację 
projektu „Rewitalizacja w 
gminie Tarnogród”. Remont 
Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury wyniósł (wszystkie 
koszty, tj. roboty budowlane, 
nadzór inwestorski, 
dokumentacja techniczna 
i pozostałe) wyniósł: 
6.634.034,76. Przebudowa 
układu komunikacyjnego 
oraz schodów zewnętrznych 
(południowych) przy budynku 
Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury w ramach projektu 

kosztowała 350.721,30 zł (roboty budowlane oraz 
nadzór inwestorski).

/Na podstawie materiałów archiwalnych TOK 
opracowała: Monika Komosa/

Sala widowiskowa TOK. Październik 2019
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Początki Izby Pamięci w Tarnogrodzie
Uroczyste otwarcie Izby Pamięci w Tarnogrodzie 

miało miejsce w maju 1967 roku na 400-lecie 
Tarnogrodu. Było to trzecie w kraju, pierwsze w 
województwie lubelskim tego typu miejsce.

Do jego 
utworzenia 
zainspirowała 
tarnogrodzian 
Halina Księska 
– pracownik 
Wojewódzkiego 
Domu Kultury w 
Lublinie, wielką 
pomoc okazali: 
Edmund Szubiak 
– kierownik 
Powiatowego 
Domu Kultury w 
Biłgoraju, Janusz 
Będkowski – 
kierownik Muzeum 
Regionalnego 
w Biłgoraju 
i gospodarz 
Tarnogrodu 
Franciszek 
Mulawa. Bardzo 
zaangażowany 
w powstanie izby 
był pracownik 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Tarnogrodzie 
Władysław Dubaj. 
Przez pewien 
czas Izba Pamięci 
znajdowała się w 
pomieszczeniu 
przy kawiarni 
(współcześnie, 
przed remontem, 
była tam 
kawiarenka 
internetowa) 
Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury, 
jednak szybko rosnąca liczba eksponatów zmusiła 
organizatorów do poszukiwania większej przestrzeni, 
więc przeniesiono zbiory do pomieszczenia znajdującego 
się po prawej stronie poczekalni Kina Grunwald w 
Tarnogrodzie. Pierwsze fotografie wielkoformatowe 
wykonał Piotr Maciuk – fotograf Muzeum na Zamku w 
Lublinie. Muzeum Regionalne w Biłgoraju przekazało 
do Izby Pamięci gabloty a plansze do ekspozycji 
otrzymanych pamiątek wykonali pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnogrodzie. Urządzono dział 
historyczny – wyłożono księgę pamiątkową oraz 
monografię Tarnogrodu pod red. ks. Wincentego 

Depczyńskiego (Tarnogród 1567-1967. Monografia 
historyczno – gospodarcza), dział etnograficzny (stroje 
tarnogrodzko – biłgorajskie, skrzynie i archaiczny drobny 
sprzęt gospodarstwa domowego), przedstawiono 

obchody 400-lecia, 
czyny społeczne.

W roku 2000 
Izbę Pamięci 
przeniesiono na 
parter synagogi. 
Było tam bardzo 
dużo przestrzeni, 
więc pozyskiwano 
eksponaty 
wielkogabarytowe. 
Okazałym 
rekwizytem 
jest bryczka 
przekazana przez 
tarnogrodziankę 
panią Kraczkiewicz 
z Błonia. Mieszkańcy 
przynosili: sanie, 
żarna, stępa do 
zboża, skrzynki do 
kiczek, a nawet 
poszycie słomiane 
dachu na budynku 
itp.

Dzięki 
ogromnemu 
zaangażowaniu 
mieszkańców 
pozyskano bardzo 
wiele eksponatów. 
Na apel wygłoszony 
przez radiowęzeł 
odpowiedziało 
mnóstwo osób. 
Przeszperawszy 
strychy, piwnice, 
szopy i skrzynie, 
przynosili do domu 
kultury pamiątki 
przeszłości: 
stare zdjęcia i 

zadrukowane papiery, dokumenty, medale Wojska 
Polskiego, odznaczenia spod Monte Cassino, w 
zbiorach znalazła się drewniana latarnia ze świecą 
wewnątrz, na ścianie wyeksponowano mieszczański 
strój tarnogrodzki, były też akt lokacyjny i przywileje króla 
Stefana Batorego, oryginalna książka inwentarzowa 
z informacjami na temat rzemieślników żyjących i 
pracujących w Tarnogrodzie. Był żupan tarnogrodzki i 
gorsety tarnogrodzkie i mnóstwo innych przedmiotów, 
które tarnogrodzianie przez lata przynosili do Izby 
Pamięci.

Redakcja
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KULTURA, OŚWIATA

11 czerwca 2021 roku w 
Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury miało miejsce 
podwójne otwarcie: 
Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury po 
renowacji oraz 46. 
Międzywojewódzkiego 
Sejmiku Wiejskich 
Zespołów Teatralnych. 
Po niespełna dwóch 
latach ośrodek został 
oddany do użytku po 
generalnym remoncie. 
Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: Dyrektor 
Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury Renata 
Ćwik, Prezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa 
Kultury Teatralnej Lech 
Śliwonik, ojciec sejmików, 
wieloletni dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury 

WIELKIE OTWARCIE
W TARNOGRODZKIM OŚRODKU KULTURY

Władysław Dubaj, Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, 
Marszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa 
oraz ks. dziekan Jerzy Tworek.

Jednocześnie otwarto też 46. Międzywojewódzki 
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Za nami 
dwa dni prezentacji widowisk. Grupy z województw: 
lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego przeniosły 
nas w świat ludowych zwyczajów, guseł i obrzędów. 

Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy 
JARZĘBINA  z Bukowej

U ŁUBIARZA

Zespół Obrzędowy TKACZE z Wysokiej
JESIENNY WIECZÓR W CHACIE TKACZA 

ZEMBRONIA
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Członkowie Rady Artystycznej: prof. Lech Śliwonik, dr hab. 
Tomasz Rokosz,  dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab. Bożena 
Suchocka, dr hab. Edward Wojtaszek

Mieliśmy niepowtarzalną okazję znaleźć się, 
m.in. w chacie tkacza Zembronia, u łubiarza, 
na imieninach sołtysa, na sonińskim weselu, 

uczestniczyć w nocy Kupały 
oraz poznać gusła lasowiackie 
i właściwości ziół, którymi kuma 
wszystkich na wsi ratowała.

Każda grupa po występie miała 
warsztaty z Radą Artystyczną 
(prof. Lech Śliwonik, dr hab. 
Katarzyna Smyk, dr hab. 
Bożena Suchocka, dr hab. 
Edward Wojtaszek, dr hab. 
Tomasz Rokosz). Które 
zespoły zostaną nominowane 
do ogólnopolskiego sejmiku, 
dowiemy się niebawem, 
ponieważ komunikat ogłoszony 
zostanie po zakończeniu 
wszystkich regionalnych 
konkursów.
Organizatorami przedsięwzięcia 
byli: Zarząd Główny 
Towarzystwa Kultury Teatralnej 
w Warszawie, Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, 
Towarzystwo Kultury Teatralnej 
Ziemi Lubelskiej, Tarnogrodzkie 
Towarzystwo Regionalne, 
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
Sponsorzy: Marszałek 
Województwa Lubelskiego, 
Starosta Biłgorajski, Burmistrz 
Tarnogrodu. Lokalne produkty 
ekologiczne otrzymaliśmy od 
firmy państwa Obszańskich 
Barwy Zdrowia.
Fotografie reszty zespołów 
uczestniczącyh w sejmiku na 
ostatniej stronie wydania

Redakcja

Zespół Regionalny 
WESELE KRZEMIENICKIE 

z Krzemienicy
KOŁOCZ
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DZIEŃ OTWARTY
W TARNOGRODZKIM 
OŚRODKU KULTURY

13 czerwca 2021 roku był Dniem 
Otwartym w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury. Pracownicy przygotowali dla 
odwiedzających mnóstwo atrakcji i 
niespodzianek. O 13.00 w kinie grany 
był film dla dzieci „Mała Stopa”, o 17.00 
młodzież i dorośli mogli zobaczyć 
produkcję nagrodzoną trzema Oskarami 
w 2018 roku (m. in. za najlepszy film) 
„Green Book”. Można było pozwiedzać 
nowo wyremontowany ośrodek. Wszyscy 

otrzymali gadżety i słodkości. Wielu udało 
się wylosować płócienne torby na zakupy 
z logo TOK-u. Goście byli zachwyceni 
nowymi wnętrzami tarnogrodzkiego domu 
kultury oraz jakością dźwięku i obrazu w 
klimatyzowanej sali nowego tarnogrodzkiego 
kina.

Zapraszamy do odwiedzenie nowej 
strony internetowej TOK-u
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Mały 
Konkurs 
Recytatorski to 
wydarzenie, które 
daje młodym 
ludziom szansę 
na odnalezienie 
najlepszej 
interpretacji 
dzieł wybitnych 
mistrzów pióra. 
Organizatorzy 
zachęcają do 
sięgania po teksty 
nowe, rzadko 
prezentowane, 
mówiące o 
tym, co ważne 
dla młodych 
recytatorów. 
Celem konkursu 
niezmiennie jest 
rozbudzanie 
wrażliwości na 
piękno słowa 
i zachęcenie 
uczniów szkół 
podstawowych 
do poznawania 
dzieł poezji, do 
wybierania i 
prezentowania 
tego, co naprawdę 
im bliskie. 

Ostatni konkurs recytatorski z udziałem uczniów 
i publiczności odbył się w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury jesienią 2019 roku, potem z powodu epidemii 
organizatorzy proponowali konkursy online. Po tak 
długim czasie udało się – w reżimie sanitarnym  - 

zorganizować stacjonarnie 
eliminacje gminne 
40. Małego Konkursu 
Recytatorskiego. Odbyły 
się one 7 maja 2021 roku 
w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury. Do konkursu 
przystąpiło siedmioro 
recytatorów ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii 
Curie Skłodowskiej w 
Tarnogrodzie.

Uczestnicy 
konkursu oceniani byli 
w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy IV-VI i 

VII-VIII.

Komisja, 
dokonując oceny 
recytatorów, brała 
pod uwagę: dobór 
repertuaru (jego 
wartość artystyczną, 
oryginalność i 
dostosowanie 
do możliwości 
wykonawczych 
recytatora), dykcję, 
interpretację 
utworu, ogólny 
wyraz artystyczny 
prezentacji.

Do eliminacji 
powiatowych 
nominowane zostały 
następujące osoby:

• Otylia Antolak 
(kat. VII-VIII)
• Gabriel Koza 
(kat. IV-VI)
 

Wszyscy 
uczestnicy 
konkursu otrzymali 
pamiątkowe 
dyplomy oraz 
upominki 

ufundowane przez 
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom, którzy kochają poezję i w tym 
trudnym czasie zdecydowali się na udział w konkursie.

Monika Komosa
TOK

Otylia Antolak i Gabriel Koza
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Uczestnicy konkursu i dyrektor TOK-u Renata Ćwik
***

7-9 czerwca w Lublinie odbył się Turniej Wojewódzki 
XXXX Małego Konkursu Recytatorskiego. W gronie 
wybrańców zaprezentowali się mistrzowie słowa z 
naszego miasteczka: Otylia Antolak i Gabriel Koza.

Bardzo się cieszymy, że recytatorzy z Tarnogrodu zaszli 
tak daleko. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy! 
Z przyjemnością będziemy śledzić Wasze poetyckie 
zmagania. Dziękujemy opiekunom za czas poświęcony 
na wspólną pracę. 

    Wieści                 z    biblioteki
 „Podróż do czasów dinozaurów 

oczami dziecka”
Z radością informujemy, że Dyskusyjny Klub Książki 
działający przy 
Miejskiej Bibliotece w 
Tarnogrodzie otrzymał 
dotację w konkursie 
grantowym „Działaj 
Lokalnie 2021”.

Planujemy zrealizować 
projekt pt. „Podróż do 
czasów dinozaurów 
oczami dziecka”.

Na zorganizowanie 
projektu DKK otrzymał 
grant w wysokości 2700 
zł ze środków programu 
,,Działaj Lokalnie XII 
Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej”.

W bibliotece powstanie kącik edukacyjny dla dzieci. 
Ciekawostką dla naszych najmłodszych będzie eksponat 
dinozaura, który zagości u nas na dobre. Dodatkowo zakupimy 

szkielet wymarłego gada 
oraz jaja dinozaura! 
Zorganizujemy spotkanie 
z przewodnikiem z 
Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego, 
który przybliży nam 
prehistoryczny świat 
dinozaurów. Dzieci będą 
miały okazję poszerzyć 
swoją wiedzę na temat 
odległych czasów i 
wymarłych gadów. 

Najmłodsi czytelnicy 
będą mogli przychodzić 
do biblioteki i korzystać 
z nowych gier 
edukacyjnych oraz puzzli 

o tematyce prehistorycznej.
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Planujemy również zorganizować konkurs plastyczny „Mój 
przyjaciel dinozaur”. Dzieci będą mogły wykonać prace oraz 
nazwać naszego nowego dinozaura, który jeszcze nie ma 
imienia! Nagrodami będą książki i gadżety o dinozaurach. 
Serdecznie zapraszamy.

„Radość czytania – radością 
malowania”

 Konkurs plastyczny „Radość czytania 
– radością 
malowania” został 
zorganizowany 
przez Bibliotekę 
Miejską w 
Tarnogrodzie w 
ramach obchodów 
„TYGODNIA 
BIBLIOTEK 2021” 
pod hasłem: 
„Znajdziesz mnie 
w bibliotece”. XX 
edycja konkursu 
miała na celu  
promowanie 
aktywnego czytania, 

rozwijanie i 
promowanie 
talentów 
plastycznych, 
kształtowanie 
wyobraźni                        
i inwencji 
twórczej dzieci 
i młodzieży, 
kształcenie 
umiejętności 
posługiwania 
się różnymi 
technikami 
artystycznymi, 
motywowanie 
dzieci i młodzieży 
do poszerzania 
wiedzy i 
umiejętności, 

promocja biblioteki i jej zbiorów. Konkurs adresowany był 
do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. 

Komisja konkursowa oceniła prace i przyznała:

w kategorii uczniowie klas I – VI szkół podstawowych:

I MIEJSCE dla Mai Kurzydło

II MIEJSCE dla Magdaleny Fus, Antka Krasowskiego

III MIEJSCE dla Katarzyny Ciołek

WYRÓŻNIENIA: Nikola 
Miśkowiak, Izabela Mulawa, 
Anna Paluch.

W kategorii uczniowie klas V – 
VIII szkół podstawowych: 

I MIEJSCE dla Alicji Pawlos 

II MIEJSCE dla Julii Babij

III MIEJSCE dla Ani 
Czyżnikowskiej 

WYRÓŻNIENIE: Oliwia 
Miśkowiak

Nagrodę publiczności „Radość 
czytania – radością malowania” zdobyli:

I MIEJSCE Antoni Krasowski za pracę „Akademia Pana 
Kleksa” – 122 lajki

II MIEJSCE Anna Paluch za pracę „Charlie i Fabryka 
czekolady” – 66 lajków

III MIEJSCE Magdalena Fus za pracę „Basia i śmieci” – 
41 lajków
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W dniach 25-27 czerwca 
2021 odbył się 
wyjazd szkoleniowo 
– integracyjny 
dla członków 
Tarnogrodzkiej 
Orkiestry Dętej. 

Pod opieką trojga 
opiekunów wolny czas 

spędzała 24-osobowa grupa 
młodzieży z terenu miasta i gminy 

Tarnogród oraz Biłgoraja, która swoje muzyczne 
zainteresowania rozwija właśnie w naszej orkiestrze.

Młodzież zakwaterowana była w ośrodku Szkolno-
Wychowawczym „Orle Gniazdo” w Sromowcach 
Wyżnych w Pieninach.
Program wyjazdu był ułożony w taki sposób, aby 
wypoczynek połączyć z integracją  grupy, jak i przekazać 
określoną wiedzę muzyczną.
Pierwszego dnia zaplanowany został pobyt w parku 
rozrywki Energylandia w Zatorze. Młodzież miała okazję 
skorzystać ze wszystkich dostępnych w parku atrakcji, 
od kolejek wysokogórskich zaczynając, a kończąc na 
salach kinowych z projekcją 5D.
Na drugi dzień pobytu – sobotę – zaplanowany 

był wyjazd do Zakopanego. Cała grupa zdobyła 
szczyt Kasprowego Wierchu, wyjeżdżając kolejką 
wysokogórską. Podziwiając piękne Tatry pod opieką 
pani przewodnik, uczestnicy zeszli Halą Gąsienicową 
do Kuźnic, po drodze słuchając wielu ciekawostek o 
naszych górach.
Tego samego dnia  wieczorem, po powrocie do „Orlego 
Gniazda”, odbyło się ognisko integracyjne. Było karaoke 
i dyskoteka.
Ostatniego dnia pobytu, w niedzielę, odbyły się 
warsztaty muzyczne swoim zakresem obejmujące 
kształcenie słuchu i ogólne „zgranie orkiestry” ze 
szczególnym naciskiem na intonację. To bardzo ważny 

element całego wyjazdu. Szeregi tarnogrodzkiej orkiestry 
zasiliła grupa 8 nowych osób, w większości absolwentów 
i uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej w Biłgoraju.
Po wykwaterowaniu z miejsca noclegu grupa udała 
się do Szczawnicy, skąd rowerami wzdłuż Dunajca 
przejechała do Czerwonego Klasztoru, po drodze 
podziwiając przepiękne widoki na Trzy Korony i Sokolicę.
Zmęczeni ale bardzo zadowoleni, wszyscy późnym 
wieczorem wrócili do Tarnogrodu.

Grzegorz Szteinmiller

SZKOLENIA I INTEGRACJA W GÓRACH
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Szkolny Klub Wolontariatu ze szkoły podstawowej
w Tarnogrodzie

Zgodnie z ideą 
wolontariatu, wolontariusze 
wraz z opiekunkami 
organizowali i realizowali 
od lutego do lipca 2021 
r. różne przedsięwzięcia. 
Podejmowana przez 
uczniów aktywność 
wpływała pozytywnie na 
rozwój ich osobowości 
oraz kształcenie postawy 
otwartości i wrażliwości na 
potrzeby innych, dostarczała 
alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu. 
Mimo pandemii, obostrzeń, 
nasi wolontariusze 
niezłomnie stali na 
posterunku. 

Wolontariuszki z klasy V: 
Emilia Lipka i Julita Rój wybrały, 
uzupełniły i wkleiły życzenia 
do 100 kartek wielkanocnych, 
które były wykonane przez 
wolontariuszy w ubiegłym roku. 
Niestety, zaistniała wówczas 
sytuacja uniemożliwiła wręczenie ich pacjentom szpitala. 
W tym roku kartki trafiły na oddział szpitalny. Dzięki 
uprzejmości personelu Zakładu Opieki Leczniczej 
w Tarnogrodzie 
pacjenci otrzymali 
od wolontariuszek 
piękne własnoręcznie 
zrobione kartki z 
życzeniami.

 Szkolny 
Klub Wolontariatu 
włączył się aktywnie w 
realizację akcji „Żonkil” 
zorganizowanej 
przez Muzeum 
Żydów „POLIN”. 19 
kwietnia na stronie 
szkoły ukazały się 
informacje na temat 
tego wydarzenia, 
nauczyciele 
wychowawcy z klas 
IV-VIII otrzymali 
materiały do 
wykorzystania podczas 
zajęć z uczniami. Uczniowie tego dnia wykonali 
samodzielnie żółte żonkile, które mieli przypięte do 
ubrań. Dopełnieniem naszych działań związanych 
z upamiętnieniem zagłady Żydów podczas II wojny 
światowej było uporządkowanie pomnika ku czci 
pomordowanych Żydów mieszczącego się przy ul. 

Kościuszki. We wrześniu 
zostaną posadzone tam 
żonkile.

Stałym punktem naszych 
działań było udzielanie pomocy 
koleżeńskiej zarówno podczas 
nauczania zdalnego, jak i 
stacjonarnego. Wolontariusze 
nie pozostawali obojętni 
na potrzeby koleżanek, 
kolegów, którzy nie radzili 
sobie emocjonalnie podczas 
zamknięcia szkół. Takie 
sytuacje zgłaszali do opiekunek 
wolontariatu. Szukaliśmy 
wspólnie dobrych rozwiązań, 
by pomóc stanąć na nogi takim 
osobom.

Członkowie SKW 
nadzorują zbiórkę plastikowych 
nakrętek do metalowego kosza, 
który dzięki ich inicjatywie 
stanął na rynku w Tarnogrodzie.

19 maja 
obchodziliśmy Dzień Dobrych 

Uczynków, czyli święto społecznych i bezinteresownych 
działań. Szkolny Klub Wolontariatu zaprosił wszystkich 
ludzi dobrej woli do wsparcia akcji przygotowania paczki 

na Dzień Dziecka dla 
Podopiecznych 
Podkarpackiego 
Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie. 
Hospicjum przekazało 
nam listę niezbędnych 
rzeczy: pościel do 
łóżeczka, koce, 
pieluszki tetrowe, 
ręczniki, zabawki 
interaktywne, 
grające, edukacyjne, 
zręcznościowe, 
odzież, mleko 
Nutramigen LGG 
2, mleko UHT 
3,2%, mleko 
roślinne (kokosowe, 
migdałowe, sojowe 
itp.),produkty 
bezglutenowe, miód, 

syropy owocowe, musy owocowe, woda mineralna 
niegazowana, owoce w puszkach. Zebrane rzeczy: 180 
szt. art. spożywczych, 24 gry, książki i zabawki oraz 108 
sztuk tekstyliów i ubrań dla dzieci zostały dostarczone do 
Rzeszowa.

Wolontariusze włączyli się w zbiórkę elektrośmieci 
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w ramach akcji 
„Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci”.

Wolontariusze 
wspólnie z Samorządem 
Uczniowskim przystąpili 
do akcji mającej na celu 
poszerzenie świadomości 
na temat autyzmu i 
przekazali iskierkę 
przyjaźni osobom z 
autyzmem i ich rodzinom. 
W tym celu tego dnia 
ubraliśmy się wszyscy na 
niebiesko, wykonaliśmy 
pompony, motyle, kwiaty 
– również w kolorze 
niebieskim – a następnie 
stworzyliśmy żywy obraz 
niebieskiego motyla. Na 
górnym korytarzu pani 
pedagog wykonała piękną 
gazetkę nawiązującą do 
haseł akcji. Następnie 
nominowaliśmy do tego 
zadania kolejne dwie 
szkoły z terenu gminy.

W czerwcu 
Przedszkole Miejskie 
w Tarnogrodzie nominowało nas do kolejnej akcji 
#challengedziengodności zwracającej uwagę na 
prawa osób niepełnosprawnych umysłowo. Razem 
z Samorządem Uczniowskim ustaliliśmy plan tego 
dnia. Ubraliśmy 
się wszyscy na 
pomarańczowo 
a  klasy IV-VIII 
dodatkowo obejrzały 
film pt. „Cyrk motyli” 
i „Down The Road”. 
Dzień godności miał 
na celu łamanie 
barier i stereotypów 
panujących w 
opinii publicznej 
na temat osób 
niepełnosprawnych. 
Uczniowie po 
obejrzeniu filmów 
podzielili się z 
nami swoimi 
przemyśleniami na 
temat praw osób 
niepełnosprawnych 
umysłowo. Niektóre z 
nich zamieszczone są na stronie szkoły.

Wolontariusze podjęli inicjatywę wpisania do 
działań SKW opiekę nad grobami  osób zasłużonych dla 
Tarnogrodu, tj. Karola Rosochacza – członka ZWZ-AK, 
wieloletniego nauczyciela w Tarnogrodzie, pracownika 
biblioteki, jego brata Romana Rosochacza, również 
członka ZWZ-AK a także ich siostry i mamy. W czerwcu 

uprzątnęli te 4 groby, zapalili 
znicze a także ustawili kwiaty na 
pomnikach.

Ponownie z inicjatywy 
wolontariuszy grupa członków 
SKW uprzątnęła groby żołnierzy i 
ludzi zasłużonych spoczywających 
na starym cmentarzu. Przed 
świętem lokalnym w 78. rocznicę 
wysiedlenia mieszkańców 
Tarnogrodu wolontariuszki umyły 
płytę pomnika poświęconego 
mieszkańcom Tarnogrodu - ofiarom 
II wojny światowej znajdującego 
się na rynku a także posprzątały 
teren wokół niego. 7 czerwca 
podczas uroczystości obchodów 
78. rocznicy wysiedlenia 
mieszkańców Tarnogrodu 
wolontariusze pełnili dyżur przed 
TOK, rozdawali przechodniom 
foldery, broszury, kartki 
poświęcone naszej miejscowości, 
opracowali na ten dzień trasę 
wycieczki do miejsc pamięci w 
Tarnogrodzie a także konkurs 
z nagrodami. Byli jednymi z 
nielicznych uczestników spotkania 
z naszymi lokalnymi odkrywcami 
i panią archeolog, którzy 

prezentowali ostatnio wykopane znaleziska. Jak zwykle, 
godnie reprezentowali mieszkańców Tarnogrodu, żywo 
zainteresowanych historią naszej miejscowości.

Uczniowie-
wolontariusze 
nauczyli się niesienia 
bezinteresownej 
pomocy na co 
dzień. Wykonanie 
poszczególnych 
zadań wniosło w ich 
życie wiele radości 
i przyczyniło się do 
osobistej satysfakcji. 
Wolontariusze, którzy 
ukończyli naszą 
szkolę, otrzymali 
dodatkowe punkty 
na świadectwie 
za wzorowe 
wywiązywanie się 
z powierzonych im 
zadań. Wybraliśmy 
już drugi raz z rzędu 
Wolontariuszy Roku. 

Zostali nimi:  Emilia Lipka z klasy V, Amelia Dec i Dawid 
Jonak z kl. VIIIa, Oliwia Olejnicka, Martyna Bazan i 
Otylia Antolak z klasy VIIIb.

Działania wolontariuszy spotykają się z pozytywnym  
odzewem  nie tylko w naszej szkole, ale także u 
społeczności lokalnej, w powiecie i województwie.
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Podziękowania
 Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w 

prowadzone przez Szkolny Klub Wolontariatu działania. 
Mamy świadomość, że bez wsparcia uczniów, ich 
rodziców, nauczycieli, wielu z tych akcji nie udałoby się 
przeprowadzić. Jeszcze raz dziękujemy. 

 Osobne słowa podziękowania kierujemy do 
koleżanek i kolegów działających w wolontariacie, 

opiekunek, którzy poświęcając swój wolny czas, 
angażowali się w podejmowane w tym trudnym roku 
szkolnym działania.        

    
Wolontariuszki: Oliwia Myszkowiak

 i Magdalena Dziura
             pod kierunkiem koordynatorek SKW 

pani Anny Kuziak i Bożeny Śmieciuch

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W TARNOGRODZIE 

W  ROKU SZKOLNYM 2020/21
Rok szkolny 2020/21 
ze względu na okres 
pandemii i specyficzne 
funkcjonowanie szkoły 
przez zdalne nauczanie 
należał do bardzo 
trudnych zarówno dla 
uczniów, jak i nauczycieli 
oraz rodziców. Dlatego 
uczniowie wyróżnieni 
za wysokie wyniki w 
nauce i zachowaniu 
oraz uczniowie mający 
100% frekwencję 
osiągnęli sukces 
i należą się 
im ogromne 
gratulacje.

A oto najlepsi z 
najlepszych:
Klasa Ia
Piebiak 
Aleksandra
Iwańczyk Hanna
Smyk Liliana
Sawastynowicz 
Maria
Bryła Zofia
Grasza Jakub
Budzyńska 
Zuzanna
Świtała Natalia
Figiel Antonina
Przytuła Szymon
100% frekwencja
Magoch Amelia

Klasa Ib
Szumiec Julia
Kurzawski Igor
Buliński Jakub
Janeczek Małgorzata
Mołda Hubert
Sidor Julia
Chmielewska Izabela

Chmielewska Alicja
Paszkowska Lena
Śniosek Aniela
100% frekwencja
Buliński Jakub

Klasa IIa
Pleskacz Jakub
Mulawa Karolina
Witkowski Wojciech
Lachowska Kamila
Gałka Milena
Socha Martyna

Ćwikła Damian
Borek Martyna
Gorzkowska Emilia
100% frekwencja
Borek Szymon 
Ćwikła Damian 
Mulawa Karolina 
Socha Martyna

Klasa IIb
Drzał Hanna
Gleń Lena

Huppental Oliwia
Kurzydło Maja
Krasowski Antoni
Maśko Gabriela
Leśniak Maciej
Osuch Szymon
Przytuła Julia
Zając Wiktoria
100% frekwencja
Micyk Adam 
Osuch Szymon 
Sidor Adriana

Klasa IIIa
Fus Paulina
Magoch Ignacy
Lewkowicz Hanna
Dołomisiewicz Hanna
Sereda Amelia
Kucharska Kalina
Gurdziel Michał
100% frekwencja
Fus Paulina
Szymanik Norbert

Klasa IIIb
Sidor Michalina
Mazurek Marta
Mazurek Jakub
Rogala Szymon
Krajewski Filip
Borek Wojciech
Małek Martyna
100% frekwencja
Kruk Jakub
Małek Martyna

Klasa IVa
Antolak 
Aleksander 5,00 
wzorowe
Bodek Julia 4,82 
wzorowe
Grabias Maciej 
4,82 bardzo dobre
Krzychowiec 
Sandra 4,91 
wzorowe
Lewkowicz Rafał 
5,09 wzorowe
Magoch 
Aleksander 5,18 
wzorowe
Mazgal Amelia 
5,00 wzorowe
Tarnowski Alex 
5,00 wzorowe

100% frekwencja
Magoch Aleksander 
Mazgal Amelia

Klasa IVb
Koza Gabriel 5,09 bardzo 
dobre
Krzeszowiec Maja 5,00 
wzorowe
Mulawa Antoni 5,09 
wzorowe
Przeszło Mikołaj 5,18 
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bardzo dobre
Szymanik Jakub 5,00 
wzorowe
Świtała Jakub 5,00 
wzorowe
100% frekwencja
Kot Milena 
Krasowska Judyta
Krzeszowiec Maja 
Mulawa Antoni 
Przeszło Mikołaj

Klasa V
Dec Wojciech 5,00 
wzorowe
Jawniak Wiktoria 
4,75 wzorowe
Jaworowska Marta 
4,75 bardzo dobre
Korpal Miłosz 4,75 bardzo dobre
Lipka Emilia 4,75 wzorowe
Mołda Julia 5,00 wzorowe
Rój Julita 4,92 wzorowe
Sikora Wiktor 5,08 wzorowe
Trusz Kacper 5,00 wzorowe
100% frekwencja
Dec Wojciech 
Sikora Wiktor 
Szuba Amelia

Klasa VIa
Borek Maciej 4,75 bardzo dobre
Gałka Miłosz 5,08 wzorowe
Kurzawska Sandra 4,92 wzorowe
Magoch Irmina 4,75 wzorowe
Niziołek Aleksandra 4,75 wzorowe
Rogala Cyprian 5,00 wzorowe

Klasa VIB
Bucior Aleksander 4,92 bardzo dobre
Dyndał Gabriela 4,83 wzorowe
Krupczak Martyna 4,83 wzorowe
Myszkowiak Katarzyna 4,75 bardzo dobre
Wicińska Anna 4,75 wzorowe

Klasa VIIa
Baszkiewicz Oliwia 
4,86 wzorowe
Gałka Karolina 5,07 
wzorowe
Olejnicka Julia 4,86 
wzorowe
Śniosek Gabriela 
4,85 wzorowe
100% frekwencja
Śniosek Gabriela

Klasa VIIb
Krzychowiec Marcela 
5,07 wzorowe
Małek Roksana 4,86 
bardzo dobre

Mazurek Amelia 4,79 wzorowe
Przytuła Aleksandra 4,93 bardzo dobre
Wlaź Oliwia 4,86 wzorowe
100% frekwencja
Bosek Sylwia

Klasa VIIc
Sikora Oliwier 5,36 wzorowe 
100% frekwencja
Sikora Oliwier

Klasa VIIIa
Chamot Julia 5,11 wzorowe
Czuryło Amelia 5,06 wzorowe
Jonak Dawid 4,94 wzorowe
Zając Paulina 5,06 wzorowe
Sadlej Radosław 4,78 bardzo dobre

Klasa VIIIb
Otylia Antolak 5,83 wzorowe
Martyna Bazan 5,38 wzorowe
Mateusz Michał Fus 5,31 wzorowe
Rafał Kita  4,85  bardzo dobre
Oliwia Olejnicka  4,89 wzorowe
Bartłomiej Obszański  4,78 wzorowe
100% frekwencja (4 lata)
Mateusz Michał Fus

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE 
W POZASZKOLNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, WIEDZY I 

PLASTYCZNYCH w roku szkolnym 2020/21
•	 W etapie diecezjalnym Konkursu Wiedzy o 

Biblii i Kościele, który odbył się w dniu 17 czerwca 
w Kurii Diecezjalnej w Zamościu, troje naszych 
uczniów uzyskało bardzo wysokie wyniki.

Laureatami zostali:

Otylia Antolak kl. VIIIb

Łukasz Nowicki kl. VIa

Tytuł finalisty zdobył Oliwier Sikora z kl. VIIc.

Uczniów do konkursu przygotowała s. Jadwiga 
Anna Tabor

•	 Uczestnicy okręgowego szczebla (II 
etapu) Konkursów Przedmiotowych pod patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty:

Konkurs matematyczny: Otylia Antolak, Mateusz 
Micha Fus, Rafał Kita z klasy 8 b, 
nauczyciel uczący p. Małgorzata Cich,

Konkurs chemiczny: Otylia Antolak z 8 
b, nauczyciel uczący p. Michalina Szyszka.
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Konkurs geograficzny : Otylia Antolak z 8 
b, nauczyciel uczący p. Bożena Larwa,

 Konkurs biologiczny: Otylia Antolak z kl.8 
b, nauczyciel uczący p. Teresa Okapiec.

Konkurs języka polskiego: Otylia Antolak z 
8b, nauczyciel uczący p. Anna Skobel.

Konkurs historyczny: Otylia Antolak z 
klasy 8 b, nauczyciel uczący p. Anna 
Kuziak oraz Oliwia Wlaź z klasy 7b , nauczyciel uczący 
p. Jolanta Grelak.

Konkurs fizyczny: Otylia Antolak 8 b, n-l  uczący 
p. Piotr Koziara.

•	 W gronie uczestników w Turnieju 
Wojewódzkim XXXX Małego Konkursu 
Recytatorskiego zaprezentowali się mistrzowie słowa 
z naszej szkoły: Otylia Antolak kl. VIIIb i Gabriel Koza 
kl. IVb.

•	 Dyplomy za udział w Regionalnym Konkursie 
Recytatorsko-Fotograficznym inspirowanym 
twórczością Tadeusza Różewicza zorganizowanym 
przez  LSCDN w Zamościu otrzymały:

Otylia Antolak kl. VIIIb

Paulina Zając kl. VIIIa

Weronika Kulik kl. VIIIa

Opiekun Bożena Śmieciuch i Anna Skobel

•	 Awans do II etapu Regionalnego Konkursu 
Czytelniczego dla klas I-III „Czy znasz...?” 
zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w 
Zamościu uzyskali:

Julia Szumiec kl. Ib

Paulina Fus kl. IIIa

Jakub Mazurek kl. IIIb

opiekun Anna Kuziak

•	 W XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – 
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” z naszej 
szkoły wzięło udział 8 osób.

III miejsce zajęła Wiktoria Jawniak kl. V

Wyróżnienie zdobył Jakub Szymanik kl. IVb

Opiekun Małgorzata Glinianowicz

•	 W Ogólnopolskim konkursie literackim dla 
uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 
2021 zorganizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era 
dyplom uznania otrzymali:

Paulina Fus kl. IIIa za opowiadanie pt. „Dwie 
planety”

Gabriel Koza kl. IVb za opowiadanie pt. 
„Tajemnica przyszłości”

Gabriela Petlak kl. VIa za opowiadanie pt. 
„Młode Serce”

Dawid Jonak kl. VIIIa za opowiadanie pt. „Drogą 
przez jutro”

Opiekun Anna Kuziak

•	 W Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Radość czytania, radość 
malowania”  zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Tarnogrodzie I miejsce zdobył Antoni 
Krasowski kl. IIb 

•	 W Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. 
„Biłgorajska kartka Wielkanocna” zorganizowanym 
przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju:

III miejsce zdobyły uczennice z kl. VII Martyna 
Michońska i Karolina Gałka

wyróżnienie zdobyła uczennica kl. IIa Lena 
Sikora.

Opiekunowie: Anna Kuziak i Małgorzata 
Glinianowicz

•	 W Regionalnym konkursie 
plastycznym „Stroik Wielkanocny” zorganizowanym 
przez Bibliotekę Pedagogiczną z Zamościu:

II miejsce zdobyła Amelia Szuba kl. V

wyróżnienie: Alicja Chmielewska kl. Ib, Natalia 
Świtała kl. Ia, Lena Sikora kl. IIa.

Opiekunowie: Anna Kuziak i Edyta Szuba

•	 W konkursie plastycznym „Mój przyjaciel 
Plastuś” w ramach Międzynarodowego 
Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”, 
którego organizatorem była Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tarnogrodzie zostali nagrodzeni:

I miejsce Kalina Kucharska kl. IIIa 

Wyróżnienie: Jakub Buliński, Amelia 
Sereda, Marcel Gierula, Antoni Krasowski, Hanna 
Dołomisiewicz, Marta Mazurek

Opiekunowie: Teresa Sereda, Dominika Postrzech-
Mazurek, Joanna Karczmarzyk

•	 W Regionalnym Konkursie Wiedzy „Jan 
Paweł II” III miejsce i tytuł laureata uzyskał Mateusz 
Michał Fus z klasy 8 b. Opiekun  Anna Kuziak.

•	 W Regionalnym konkursie 
plastycznym „Baczyński jakiego nie znamy” 
wyróżnienie zdobyła Amelia Szuba z kl. V.

Opiekunowie: Anna Kuziak i Edyta Szuba

•	 W Konkursie plastycznym „1920-2020 
– Stulecie Bitwy Warszawskiej” organizowanym 
przez Miejską Bibliotekę w Tarnogrodzie, Aleksander 
Magoch, z klasy 4a zajął III miejsce w kategorii dzieci 
do lat 10.

25
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Wieśći z ŚDS

 W Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Tarnogrodzie uczestnicy, po zaszczepieniu 
przeciwko Covid 19, starają się ponownie, coraz 
częściej, brać udział w 
różnych akcjach i spotkaniach 
integracyjnych. W kwietniu 
obchodziliśmy Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu, 
biorąc udział w akcji 
#challangeniebieskiemotyle2021 
na portalu społecznościowym 
Facebook, zorganizowanej przez 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
Działania te mają na celu 
poszerzanie świadomości 
społecznej dotyczącej 
funkcjonowania osób 
autystycznych oraz przekazanie 
„iskierki przyjaźni” osobom 
z autyzmem i ich rodzinom. 
Korzystając z okazji, serdecznie 
dziękujemy Warsztatom Terapii 
Zajęciowej w Biszczy za 
nominację. 
 Podjęliśmy i 
zrealizowaliśmy także wyzwanie 
#challengedziengodnosci 
zainicjowane z okazji majowych 
obchodów Dnia Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną. 

26

Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na prawa 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego 
uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego 
oraz propagowanie wiedzy o obchodzonym 5 maja Dniu 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Tarnogrodzie 
dziękuje za nominację Szkole Policealnej - Medycznemu 
Studiu Zawodowemu w Biłgoraju. 
 Z nadchodzących wydarzeń warto wspomnieć 

przygotowywany przez 
ŚDS Tarnogród konkurs 
na prace o tematyce: 
„Najciekawszy obiekt 
w mojej okolicy 
widziany oczami 
niepełnosprawnych 
- promocja regionu”. 
Konkurs odbędzie się 
we wrześniu. Placówki 
z województwa 
lubelskiego, które 
wezmą udział w 
konkursie, zaprezentują 
zrobiony dowolną 
techniką model 
najciekawszego obiektu 
w swojej okolicy 
oraz przedstawią 
jego historię. Nasi 
uczestnicy z dużym 
zaangażowaniem 
włączają się w tę 
akcję, aby jak najlepiej 
wypromować swoją 
okolicę.
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Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
Poniżej przedstawiamy fragment korespondencji prowadzonej przez tarnogrodzianina zamieszkałego we 
Wrocławiu Bogusława Staroojca z redaktorem naczelnym Kwartalnika Tarnogrodzkiego Władysławem 
Dubajem. Część 1. Informacje o ks. Wincentym Tarnogrodzkim.



KWARTALNIK TARNOGRODZKI28



KWARTALNIK TARNOGRODZKI 29



KWARTALNIK TARNOGRODZKI30

Z DAWNEJ PRASY
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Panegiryk 
    na cześć syropu z kwiatów      

                          czarnego bzu

ZDROWIE I URODA

Syrop z kwiatów bzu – mimo swej renomy jako 
specyfik wspomagający odporność i kurujący 
przeziębienia i grypę – do tej chwili był mi obcy. 
Gdy otrzymałam buteleczkę tej magicznej mikstury, 
nie wiedziałam, czego powinnam się spodziewać. 
Pierwsze skojarzenie – syrop. Strach z dzieciństwa, 
wspomnienia lekarzy, chorób i gorzkich, gęstych 
cieczy powoli spływających po gardle. Drugie 
skojarzenie – bez. Piękne, wczesnoletnie kwiaty o 
wspaniałym zapachu i aparycji. Oczekiwania 
me stanowczo podbudowane zostały 
dzięki opowieściom pani K. która 
własnoręcznie przyrządziła 
ów preparat. 
Wróciwszy z zajęć 
teatralnych, 
postanowiłam 
wypróbować, czym 
tak naprawdę 
jest syrop z bzu. 
Wlewając ciecz 
do szklanki, 
zauważyłam, że 
nie jest tak gęsty, jak 
medyczne syropy na 
ból gardła przepisywane 
dzieciom. Konsystencja była 
bardziej płynna, co uspokoiło moje obawy 
przed gorzkimi wspomnieniami z lat młodości. Zapach 
eliksiru był ciekawy. Słodki, z nutą świeżości i wonią magii 
oraz lekko wyczuwalnym cytrusem. Muszę przyznać, 
że nigdy nie wąchałam czegoś podobnego, aczkolwiek 
zapach ten wywarł na mnie pozytywne wrażenie. 
Żółtopomarańczowy kolor, zwany również bahama yellow 
zniknął wraz z rozcieńczeniem substancji wcześniej 
przefiltrowaną wodą. Zapach wciąż obecny, jednak tym 
razem znacznie delikatniejszy, zachęcał do spróbowania 
mikstury. Pierwszy łyk był jak coś, czego jeszcze nigdy nie 
doświadczyłam. Zapach i smak bzu, cytryny, świeżości i 
słodyczy zagrały piękną symfonię na kubkach smakowych 
w moich ustach. Na końcu języka mogłam poczuć 
lekko gorzkawy posmak, który dodatkowo urozmaicał 
to przeżycie. Pozwoliłam cieczy zapoznać się z każdym 
zakamarkiem mojej jamy gębowej, co uwydatniło doznania 
związane z wówczas nieznaną miksturą. Już pierwszy 
łyk sprawił, iż poczułam się jednocześnie odprężona, ale 

również pojednana z naturą. Bez, kojarzący się z zielenią, 
czerwcowym powietrzem i wolnością był teraz częścią 
mojego organizmu, a ja byłam jednością z nim. Muszę 
przyznać, że po pierwszym łyku nie wiedziałam, co dalej 
zrobić: czy powinnam wypić cały preparat jak najprędzej, 
żeby móc poczuć jego efekty objawiające się w poprawie 
odporności mojego organizmu, czy też delektować 
się każdym kolejnym łykiem, pozwalając kunsztowi 

syropu tańczyć pełne zamiłowania 
tango rozkoszy na moim 

podniebieniu. Po chwili 
namysłu doszłam do 

wniosku, że druga 
opcja jest czymś, 
czego potrzebuję 
najbardziej 
w tamtym 
momencie. 

Napawałam 
się smakiem 

przez następne 
dziesięć minut, powoli 

rozgryzając każdą warstwę 
smaku, zapachu oraz wyglądu 

mieszaniny. Czas ten sprawiał 
wrażenie, jakoby zatrzymał się w swym 

biegu, abym mogła swobodnie rozkoszować 
się syropem sam na sam. Odkładając pustą szklankę na 
stół, poczułam radość otuloną żalem, że chwila degustacji 
właśnie się skończyła. Żal nie trwał zbyt długo, gdyż 
patrząc w prawą stronę, ujrzałam buteleczkę z syropem 
– całą przeznaczoną dla mnie, abym każdego ranka lub 
wieczoru – jak dziś – mogła oddawać się magicznej chwili. 
Doświadczenie tak znakomitej esencji jest czymś, co 
bez zawahania polecę każdej nowo napotkanej osobie. 
Tradycyjny słowiański syrop zdecydowanie jest czymś, 
co postawi na nogi każdą ofiarę przeziębienia, nudy czy 
życiowej goryczy. Chciałabym, aby każde nowe przeżycie 
zaskakiwało mnie tak pozytywnie jak mikstura pani K. 
Poproszona zostałam o ocenę w skali od jednego do 
dziesięciu, lecz prawdziwych arcydzieł nie da się ocenić 
cyferką. Jeśli jednak byłabym do tego zmuszona, obawiam 
się, iż dziesięć na dziesięć przyznanych punktów nie 
oceniłoby sprawiedliwie kunsztu domowego wyrobu pani K. 

Wiktoria Fus



KWARTALNIK TARNOGRODZKI32

SPORT
Grom Różaniec po roku gry w IV 

lidze wraca do „okręgówki”
Runda wiosenna nie była 
tak udana w wykonaniu 
Gromu Różaniec jak 
jesienna. Pomimo tego, 
że zespół prowadzony 

przez trenera Bogdana Antolaka w rozgrywkach 
ligowych zdobył w sezonie 2020/2021 aż 40 punktów, 
niestety,  nie wystarczyło to do utrzymania w IV lidze 
lubelskiej. 

Ostatnie miesiące 
na zawsze zapiszą 
się w historii klubu z 
Różańca. Występy na 
poziomie IV ligi dla tak 
niewielkiej miejscowości 
to olbrzymi sukces. 
Grom miał okazję 
rywalizować z takimi 
klubami jak m. in. 
Orlęta Łuków, Start 
Krasnystaw, Opolanin 
Opole Lubelskie czy 
drugim zespołem 
Górnika Łęczna. W 
jednym z ostatnich 
meczów ligowych 
sezonu Grom pokonał 
na własnym stadionie 
Bizona Jeleniec aż 
9:0, co na tym poziomie 
nie zdarza się zbyt 
często. Niestety, z ligi spadło aż sześć drużyn i w tym 
gronie znalazł się również Grom. Do utrzymania w IV 
lidze zabrakło zaledwie jednego zwycięstwa. Wracając 
do zmagań boiskowych, można powiedzieć, że o 
utrzymaniu Gromu w IV lidze mógł zadecydować mecz z 
14 kwietnia 2021 r. z Huczwą Tyszowce, który pierwotnie 
miał się odbyć się na stadionie w Różańcu, jednak 
matka natura spłatała tego dnia figla i postanowiła 
przypomnieć sobie o zimie. W nocy z 13 na 14 kwietnia 
spadło w Różańcu 10 cm śniegu, który uniemożliwił nam 
rozegranie meczu. Tym samym Grom musiał rozegrać 
spotkanie na sztucznej murawie w Lubyczy Królewskiej. 
Niestety, atut swojego boiska był raczej po stronie 
zawodników z Tyszowiec. Zarówno Grom, jak i Huczwa 
ten mecz musiały wygrać, aby znaleźć się w gronie 
sześciu drużyn awansujących do grupy mistrzowskiej. 
Niestety, osłabiony kontuzjami Grom pomimo zaciętej 
walki przegrał 0-1, i to Huczwa mogła być spokojna 
o ligowe utrzymanie w IV lidze. W grupie spadkowej 
o ligowe punkty było już bardzo trudno Rywalizacja 

Marek Grelak. Nowy trener Gromu

z drużynami z drugiej grupy spadkowej tj. z I grupy 
lubelskiej od samego początku była „nierówna”. Już na 
początku rywalizacji w grupie spadkowej z rozgrywek 
wycofała się Unia Hrubieszów, dzięki czemu sześć 
drużyn z grupy I lubelskiej mogło do swojego dorobku 
punktowego dopisać po 6 pkt., jako walkower za mecz 
z Unią. Niestety w grupie spadkowej wysoko poprzeczki 
nie ustawiły również drużyny Łady Biłgoraj oraz Unii 

Białopole, które 
razem z Gromem 
rywalizowały z 
sześcioma drużynami 
z grupy I. O ile Łada 
Biłgoraj wiosną 
kadrowo wyglądała 
bardzo mocno, 
co, niestety, nie 
przełożyło się na 
wynik końcowy, o 
tyle Unia Białopole 
chyba już na początku 
pogodziła się ze 
spadkiem do klasy 
okręgowej i nie 
stanowiła dla rywali 
zbyt wymagającego 
kolektywu 
boiskowego. Tym 
samym sześć drużyn 
z I grupy lubelskiej 

dopisywało sobie kolejne punkty. Grom Różaniec do 
ostatniej kolejki musiał walczyć o ligowy byt. W każdym 
spotkaniu zawodnicy wiedzieli, że każdy punkt będzie na 
wagę złota, i to mogło mieć również wpływ na postawę 
zawodników w bardzo trudnych spotkaniach ligowych. 
Można powiedzieć, że przy odrobinie szczęścia cel 
utrzymania się w IV lidze był realny. Już same wyniki 
meczów Gromu np. z Górnikiem II Łęczna (dwa mecze 
po 1-1), ze Startem Krasnystaw 0-0, Orlętami Łuków 2-3,  
Opolaninem Opole Lubelskie 3-4, są przykładem zaciętej 
rywalizacji Gromu z wiele wyżej notowanymi rywalami. 
W szeregach wielu z tych klubów niejednokrotnie 
występują zawodnicy z przeszłością II i III ligową a także  
z Ekstraklasy. Dlatego nie możemy powiedzieć, że 
drużynie nie zabrakło charakteru czy ducha walki. 
Możliwość gry w IV lidze pozwoliła zawodnikom 
skonfrontować swoje umiejętności, ale również była to 
być może dla wielu z nich ostatnia szansa gry na tym 
poziomie rozgrywek.  Obecność w grupie IV ligowych 
drużyn na mapie województwa lubelskiego dała 
możliwość promocji naszej Gminy, jako sportowego 
potencjału nie tylko naszej młodzieży, ale również 
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posiadanej infrastruktury 
sportowej. Większość drużyn, 
które przyjeżdżały na mecze 
do Różańca, jednogłośnie 
stwierdziła, że w IV lidze 
posiadamy najlepszą murawę 
w województwie lubelskim. 
Dlatego dzięki zaangażowaniu 
Zarządu Klubu, wsparciu 
Burmistrza Tarnogrodu, 
środowiska piłkarskiego z 
Różańca, Klub w dalszym 
ciągu będzie pracował nad 
utrzymaniem znakomitego 
poziomu sportowego i walczył 
o jak najwyższe cele.  Sami 
piłkarze zgodnie twierdzą, 
że są w stanie ponownie 
powrócić na IV ligowe stadiony 
i godnie reprezentować 
Gminę Tarnogród na boiskach 

Lubelszczyzny. Cieszymy 
się, że przez ostatni rok 
zapewniliśmy naszym 
kibicom, również i tym 
przyjezdnym, których w 
ostatnim czasie przybywa 
na naszym stadionie, 
sportowe emocje z 
udziałem IV ligowych 
drużyn. Mamy nadzieję, 
że wkrótce IV ligowe 
rozgrywki ponownie 
zawitają do Różańca.       

Po zakończeniu sezonu 
rozgrywkowego w IV 
lidze w Gromie doszło do 
zmiany na stanowisku 
pierwszego trenera 
zespołu, a mianowicie 
Bogdana Antolaka 
zastąpił Marek Grelak. 
Nowy szkoleniowiec 

seniorów związany jest z Gromem 
od 2013 roku. Od tego czasu był 
zawodnikiem i trenerem drużyn 
młodzieżowych.  
W 2019 roku postanowił skupić 
się już tylko na szkoleniu 
młodzieży. Kibice  
z regionu mogą pamiętać Marka 
Grelaka również z występów w 
Olendrze Sól,  
z którym w roli kapitana przebył 
drogę z B klasy do III ligi. 
Głównym powodem decyzji o 
zmianie trenera były obowiązki 
zawodowe Bogdana Antolaka. 
Trener,  
z którym Grom osiągał największe 

sukcesy w historii, 
nie żegna się z 
klubem. Pozostaje on 
w dalszym ciągu w 
Zarządzie Klubu oraz 
będzie pomagał  
w szkoleniu młodzieży.

Dziękujemy wszystkim 
sympatykom piłki 
nożnej za wsparcie 
naszego Klubu  i 
zapraszamy do 
Różańca na dalszą 
część rywalizacji 
Gromu w nowym 
sezonie 2021/2022. 
Emocji nie zabraknie…

Ze sportowym 
pozdrowieniem,

Zarząd LKS Grom 
w Różańcu

Grom vs. Start Krasnystaw

Grom vs. Orlęta Łuków

Kapitan Gromu Arkadiusz Kwiatkowsk w akcji
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Podsumowanie sezonu 2020/2021
W niedzielę 27 czerwca 
zakończył się sezon 
2020/2021 Zamojskiej 
Klasy Okręgowej. 

Olimpiakos po udanej 
rundzie jesiennej zaliczył 

nieco mniej udaną rundę 
rewanżową i ostatecznie zajął 9. 

miejsce w ligowej tabeli. 
W 34 meczach udało się 
uzbierać 56 punków. Bilans 
spotkań to 18 zwycięstw, 2 
remisy i 14 porażek. Bilans 
bramek: 72 strzelone i 70 
straconych goli. 

Statystyki zawodników: 

Najskuteczniejszy strzelec w 
drużynie: Adrian Dydyński - 
15 goli. 

Najwięcej asyst: Wojciech 
Gierula - 12. 

Najwięcej punktów w 
klasyfikacji kanadyjskiej 
(bramki, asysty): Wojciech 
Gierula, Adrian Dydyński - 
22 punkty. 

Najwięcej minut na boisku: 
Roman Stetskiv - 3017. 

Najwięcej żółtych kartek: Robert Klecha - 11. 

Niespełna dwa tygodnie przerwy mieli zawodnicy na 
regenerację i odpoczynek. Treningi do nowego sezonu 
rozpoczną się 8 lipca, a dwa dni później odbędzie 
się pierwszy mecz w ramach Pucharu Starosty 
Biłgorajskiego. Będzie to pierwszy mecz przygotowań do 
rundy jesiennej nowego sezonu.

Plan przygotowań:

10 lipca - Victoria Łukowa 
– Klasa Okręgowa – 11. 
miejsce 

24/25 lipca - Olender Sól – 
Klasa A – 5. miejsce 

31 lipca/1 sierpnia – 
Włókniarz Frampol – Klasa 
A – 1. miejsce (awans) 

7/8 sierpnia – ŁKS Łowisko 
– Klasa Okręgowa Stalowa 
Wola – 6. miejsce 

Sezon 2021/2022 rozpocznie 
się w weekend 14/15 
sierpnia.

Igros Krasnobród vs. Olimpiakos. Na pierwszym planie napastnik Olimpiakosu 
Adrian Dydyński
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Po długim czasie spędzonym w domu z 
powodu epidemii COVID-19 i zdalnego nauczania 
wreszcie pod koniec maja poluzowano obostrzenia 
i mogliśmy wrócić do naszego harmonogramu 
imprez. Dziś dzieci i młodzież z gminy Tarnogród 
miały okazję, aby dla wyładowania 
energii spróbować swoich sił w 
sportowej rywalizacji. 
Tarnogrodzki 
Ośrodek 
Kultury, Szkoła 
Podstawowa 
im. Marii Curie 
– Skłodowskiej 
i Urząd Miejski 
w Tarnogrodzie 
zorganizowali 
IV Tarnogrodzkie 
Biegi Plenerowe, 
w których wzięli 
udział wszyscy 
chętni z przedszkoli i 
szkół z terenu naszej 
gminy. Ambitnych 
było mnóstwo. Zostali 
podzieleni na kategorie wiekowe. 
W tych kategoriach oddzielnie 
klasyfikowane były dziewczyny i oddzielnie 
chłopcy. Przedstawiamy zwycięzców we 
wszystkich grupach:

Przedszkole 2,5 - 3 lata (200m) 

Dziewczynki:

I miejsce Rozalia Hułas

II miejsce Eliza Szegda

III miejsce Jagoda Kot

Chłopcy:

I miejsce Nikodem Kita

II miejsce Kacper Grelak

III miejsce Tymon Dołomisiewicz

Przedszkole 4-4,5 roku (200m)

Dziewczynki:

I miejsce Lena Małek

II miejsce  Lena Horoch

III miejsce Maja Świerzko

Chłopcy:

I miejsce Leon Figiel

II miejsce Jaś Iwańczyk

III miejsce Wiktor Kurzawski

Przedszkole 5 lat (200m)

Dziewczynki:

I miejsce Ewa Gruca

II miejsce Martyna Przytuła

III miejsce Eliza Krzychowiec

Chłopcy:

I miejsce Michał Piebiak

II miejsce Szczepan 
Hułas

III miejsce Tymon 
Grelak

Przedszkole 6 lat (200m)

Dziewczynki:

I miejsce Marlena Grasza

II miejsce Nikola Dydyńska

III miejsce Paulina Rój

Chłopcy:

I miejsce Filip Sereda

II miejsce Dominik Padiasek
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I miejsce Patryk Bartosik

II miejsce Miłosz Gałka

III miejsce Maksym Havur

Szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Dziewczyny:

I miejsce Julia Chamot

II miejsce Dominika 
Pokarowska

III miejsce Gabriela Fus

Chłopcy:

I miejsce Radek Sadlej

II miejsce Michał 
Bukowiński

III miejsce Bartek Obszański

W każdej grupie zostały wylosowane 
trzy nagrody ufundowane przez Zarząd 
Dzielnicy Przedmieście Błonie. Zdobywców 
pierwszych, drugich i trzecich miejsc 
uhonorował medalami Zastępca 
Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć. 
Otrzymali też gadżety ufundowane 
przez Burmistrza Tarnogrodu Pawła 
Deca. Upominki ofiarował też 
Wicestarosta Biłgorajski Tomasz 
Rogala. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali napoje i zostali zaproszeni 
na pieczoną kiełbaskę i lody dzięki 
szczodrości Przewodniczącej 
Zarządu Dzielnicy Przedmieście 
Błonie Ireny Postrzech. Urząd 

Miasta zaproponował dodatkową 
atrakcję – kurtynę wodną, pod którą dzieci i 

młodzież mogły się ochłodzić w 
ten upalny dzień. 
Organizatorzy zadbali 
o bezpieczeństwo 
uczestników, 
zapraszając 
ratowników 
medycznych, którzy 
czuwali na wypadek, 
gdyby komuś 
przytrafiła się jakaś 
niedyspozycja 
fizyczna. W 
imprezie 
uczestniczyło około 
300 osób.

Wiećej foto z biegów na 
przedostatniej stronie wydania.

III miejsce Piotr Dec

Szkoła podstawowa klasy I-II (300m)

Dziewczynki:

I miejsce Oliwia Huppental

II miejsce Patrycja 
Hachuj

III miejsce Lena 
Obszańska

Chłopcy:

I miejsce Szymon 
Borek

II miejsce Piotr Hachuj

III miejsce Dawid 
Bukowiński

Szkoła podstawowa klasy 
III-IV (400m)

Dziewczynki:

I miejsce Amelia Sereda

II miejsce Milena 
Jabłońska

III 
miejsce 
Anna 
Paluch

Chłopcy: 

I miejsce 
Aleksander 
Antolak

II miejsce 
Mikołaj Przeszło

III miejsce Norbert 
Szymanik

Szkoła podstawowa klasy 
V-VI (400m)

Dziewczyny:

I miejsce Martyna 
Przybyłowicz

II miejsce Martyna 
Szymanik

III miejsce Aleksandra 
Buńko

Chłopcy:
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Mimo długo utrzymującego się lockdownu 
i dużych zaległości sportowych  spowodowanych 
zdalnym nauczaniem młodzi sportowcy ze szkoły 
podstawowej w Tarnogrodzie świetnie prezentowali się 

na zawodach szkolnych w okresie 
wiosennym.

Podczas rywalizacji o randze 
powiatowej, półfinałów wojewódzkich 
czy też finałów wojewódzkich 18 
razy stawali na podium. Wysokie 
lokaty uzyskały drużyny dziewcząt i 
chłopców oraz zawodnicy startujący 
indywidualnie. Niewątpliwie 
największym sukcesem był wynik 
Julii Chamot, uczennicy klasy ósmej, 
która zajęła pierwsze miejsce w 
województwie lubelskim w biegach 
przełajowych, a cała drużyna 
zajęła bardzo dobre 4. miejsce. 
Pozostałe drużyny w biegach 
przełajowych zajęły miejsca 5. na 
zawodach wojewódzkich. Na biegach 
przełajowych również świetny wynik 
uzyskał Patryk Bartosik, zajmując 
miejsce dziewiąte, a Martyna 
Przybyłowicz miejsce szesnaste w 
województwie lubelskim. Drugi bardzo 
znaczący sukces to występ naszych 
najmłodszych zawodników w trójboju 
LA. Drużyna w składzie: Kacper 
Krasowski, Sebastian Żak, Aleksander 
Antolak, Marcin Lizut, Mikołaj 

Przeszło, Wojciech Dec zajęła III miejsce na zawodach 
wojewódzkich, które odbyły się w Zamościu. Łącznie wiosną 
nasze drużyny oraz zawodnicy indywidualni 8 razy stawali 
na podium w zawodach powiatowych, 8 razy uzyskali 

czołowe lokaty w półfinałach 
wojewódzkich, zajmując również 
miejsca w czołowej trójce oraz 
czterokrotnie uczestniczyli 
w zawodach wojewódzkich, 
zajmując miejsca 3.,4. i dwa razy 
piąte, indywidualnie 1.,9. oraz 
16. Do zawodów przygotował 
drużyny nauczyciel wychowania 
fizycznego Krzysztof Tarnowski.
Osiągnięcia sportowe - wiosna 
2021

Wyniki poszczególnych drużyn:

I miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci w Trójboju LA 
chłopców

I miejsce w Półfinale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w 
Trójboju LA chłopców

III miejsce w Finale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w 
Trójboju LA chłopców

Uczestnicy: Kacper Krasowski, 
Sebastian Żak, Aleksander 

Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
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Antolak, Marcin Lizut, Mikołaj 
Przeszło, Wojciech Dec

I miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci w Drużynowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt

II miejsce w Półfinale Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci w Drużynowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt

V miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Dzieci w Drużynowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt /
rocznik 2008-2009/

II miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci w Czwórboju LA 
dziewcząt

III miejsce w Półfinale 
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w 
Czwórboju LA Dziewcząt

Uczestniczki: Wiktoria Jawniak, 
Kinga Matys, Julia Olejnicka, 
Emilia Obszańska, Martyna 
Przybyłowicz, Martyna Szymanik

II miejsce w Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci w Drużynowych 
Biegach Przełajowych Chłopców

II miejsce w Półfinale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w 
Drużynowych 
Biegach 
Przełajowych 
Chłopców

II miejsce w 
Powiatowych 
Igrzyskach Dzieci 
w Czwórboju LA 
Chłopców

I miejsce 
w Półfinale 
Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci 
- Czwórbój LA 
Chłopców

V miejsce w 
Wojewódzkich 
Igrzyskach Dzieci 
w Drużynowych 
Biegach 
Przełajowych 
Chłopców /rocznik 
2008-2009/

Uczestnicy: Patryk 
Płuciennik, 
Krystian 
Krasowski, Miłosz Gałka, Wojciech Tabała, Kacper 

Kaczor, Patryk Bartosik

II miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży w Drużynowych Biegach 
Przełajowych Dziewcząt

II miejsce w Półfinale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży w Drużynowych 
Biegach Przełajowych Dziewcząt

IV miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży w 
Drużynowych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt

Uczestniczki: Klaudia Krasowska, 
Julia Chamot, Gabriela Fus, 
Otylia Antolak, Malwina Bartosik, 
Martyna Bazan

Wyniki indywidualne

I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży w Biegach Przełajowych 
Dziewcząt

I miejsce w Półfinale Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży w Biegach 
Przełajowych Dziewcząt

I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach 
Młodzieży w Biegach Przełajowych Dziewcząt  

Uczestniczka: Julia Chamot

Wyniki indywidualne

I miejsce w 
Powiatowych 
Igrzyskach 
Dzieci w 
Biegach 
Przełajowych 
Chłopców

     I miejsce 
w Półfinale 
Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci 
w Biegach 
Przełajowych 
Chłopców

IX miejsce 
w Finale 
Wojewódzkich 
Igrzysk Dzieci 
w Biegach 
Przełajowych 
Chłopców 

Uczestnik: 
Patryk 
Bartosik
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SAMORZĄD
Inwestycje drogowe w Gminie Tarnogród

zostały wykonane 
w ramach umowy  
nr 
RI.272.0.2.2021 z 
dnia 23.03.2021r. i 
aneksu nr 1 z dnia 
05.05.2021r. 
Zadanie 
rozpoczęto w  
dniu 20.05.2021r. 
i zakończono 
28.05.2021r.

Wykonano roboty 
budowlane 
związane z 
Remontem 
drogi gminnej 
nr 109513L 

 ul. Kosynierów

Zakończył się 
Remont drogi 
gminnej nr 113351L 
ul. Lawendowa w 
Tarnogrodzie  
w ramach zadania 
pn. „Przebudowa 
oraz remont dróg 
gminnych na 
terenie Gminy 
Tarnogród”. 
Wykonawcą 
zadania była firma 
Przedsiębiorstwo 
Robót 
Drogowo-
Mostowych 
Sp. z o.o. z 
siedzibą w 
Tomaszowie 
Lubelskim, 
ul. Lwowska 
54, 22-600 
Tomaszów 
Lubelski.
Wartość 
zadania 
59.672,84 
zł  brutto. 
Roboty 

ul. Kosynierów 
w Tarnogrodzie 
w ramach zadania 
pn. „Przebudowa 
oraz remont dróg 
gminnych na terenie 
Gminy Tarnogród”. 
Wykonawcą 
zadania była firma 
Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-
Mostowych Sp. 
z o.o. z siedzibą 
w Tomaszowie 
Lubelskim, ul. 
Lwowska 54, 22-600 
Tomaszów Lubelski.

 ul. Lawendowa

Wartość zadania 87.314,50 zł brutto. 
Roboty zostały wykonane w ramach 
umowy  
nr RI.272.0.1.2021 z dnia 
23.03.2021r. 
Zadanie rozpoczęto w dniu 
14.05.2021r. i zakończono 
28.05.2021r.

Trwają prace budowlane związane 
z Przebudową drogi gminnej w 
msc. Różaniec Pierwszy w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w 2021r. Wykonawcą zadania 
jest firma Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
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Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
OSP Tarnogród

2 czerwca 2021 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury odbyło się 
walne zebranie 
sprawozdawczo-
wyborcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Tarnogrodzie. 
Celem tego spotkania 
było podsumowanie 
ubiegłego okresu, 
przedstawienie planu 
działania na nowy rok 
a także wybór nowych 
władz jednostki. W 
zebraniu udział wzięli 
strażacy z OSP w 
Tarnogrodzie, władze 
samorządowe i 
zaproszeni goście. 
Głos zabrali, między 
innymi: Komendant 
Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Mirosław 

Bury, Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Legieć 
oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Dariusz 
Dołomisiewicz. 
Podziękowali oni za 
działalność jednostki 
w roku ubiegłym i 
zapewnili o dalszej 
chęci współpracy. 
Podczas zebrania, w 
związku z osiągnięciem 
wieku emerytalnego a 
co za tym idzie brakiem 
prawnej możliwości 
brania udziału w 
akcjach ratowniczo-
gaśniczych, miało 
miejsce podziękowanie 
druhowi Janowi Dziurze 
za jego wieloletnią 
służbę na rzecz OSP. 

Po zebraniu zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie a 
wszyscy zaproszeni udali się na poczęstunek.

z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. 
Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. 
Wartość zadania 277.759,95 zł brutto. 
Roboty będą prowadzone w ramach umowy 
nr RI.272.0.3.2021 z dnia 05.05.2021r. 
Termin realizacji zadania upływa w dniu 
29.10.2021r.  

 Różaniec Pierwszy

40
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25 czerwca 2021r. odbyła się XXXIV 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. Rozpatrzenie raportu o 
stanie Gminy Tarnogród za 
2020 r.
6. Debata nad raportem o 
stanie Gminy Tarnogród za 
2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania 
Burmistrza Tarnogrodu z 
wykonania budżetu Gminy 
Tarnogród za 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi 

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz posiedzenia 
archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
                                                               www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl

Tarnogrodu wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Tarnogród wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Tarnogród za 2020 r.,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu 
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Z przykrością informujemy, że 4 kwietnia br. 

w wieku 55 lat odszedł od nas

śp. Jarosław Gierula
Członek Zarządu

i wieloletni współpracownik
Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego

Prezes i członkowie TTR

wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2020 r.,
d) rozpatrzenia petycji,
e) rozpatrzenia petycji,
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Tarnogród w roku szkolnym 2021/2022,
g) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza 
Tarnogrodu,
h) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Tarnogród na rok 2021,
i) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie 
Tarnogród na lata 2021-2025,
j) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego,
k) uchylenia Uchwały Nr XXX/198/2020 z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
l) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na 
realizację zadania publicznego,
m) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
n) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
9. Informacja o działalności:
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie za 
rok 2020,
b) Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnogrodzie 
za rok 2020.
10. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
11. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Tarnogrodzie za 2020 rok.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
14. Zamknięcie sesji.






