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HISTORIA, TRADYCJA

26 czerwca 2022 roku w Tarnogrodzie uczczono 79. 
rocznicę wysiedlenia mieszkańców miasta i gminy 
Tarnogród podczas akcji pacyfikacyjnej w 1943 

roku. 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 Paweł Dec, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Dołomisiewicz 
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wraz z Radnymi RM, 
delegacje Związku 
Kombatantów i Osób 
Represjonowanych RP, 
Szkoły Podstawowej im. 
Marii Curie – Skłodowskiej 
w Tarnogrodzie, Szkoły 
Podstawowej w Woli 
Różanieckiej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, 
Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Różańcu 
oraz Tarnogrodzkiego 
Towarzystwa 
Patriotycznego. Następnie 
zebrani udali się do kościoła, 
gdzie została odprawiona 
uroczysta msza święta.



KWARTALNIK TARNOGRODZKI

PAMIĘCI WYSIEDLONYCH  - 
ZBRODNIA, O KTÓREJ NIE MOŻNA 

ZAPOMNIEĆ
W tym roku czcimy 79. rocznicę  tragicznych wydarzeń 
na Zamojszczyźnie – gehenny ponad 100 tysięcy 
Polaków, w tym przeszło 30 tysięcy dzieci. 
Gmina Tarnogród boleśnie doświadczyła niemieckiej 
przemocy. Tragiczne wydarzenia z naszej lokalnej 
historii mocno zapisały się w losach i pamięci naszych 
rodzin.
Zamojszczyzna w okresie okupacji była obszarem 
eksperymentalnym, na którym wysiedlono 
ludność polską i osadzano kolonistów niemieckich 
na podstawie Generalnego Planu Wschód 
przewidującego germanizację zdobytych obszarów 
we wschodniej Europie. Trzeba 
było ziemie przeznaczone 
na ten cel oczyścić z 
ludności polskiej przez jej 
wyniszczenie. Zaistniały 
jednak pewne okoliczności, że 
zmieniono pierwotny plan co 
do wymordowania Polaków. 
Skierowano wysiedlonych na 
roboty przymusowe do Niemiec.  
Próbną akcję wysiedleńczą 
przeprowadzono już w 
listopadzie 1941 r., objęła ona 
2 tys. osób, do wysiedlonych 
7 wsi wokół Zamościa 
wprowadzono kolonistów 
niemieckich, 12 listopada 
1942 r. Komisarz Rzeszy do 
Umacniania Niemczyzny, 
szef SS i Gestapo Henrich 
Himmler wydał rozporządzenie 
traktujące Zamojszczyznę jako 
pierwszy obszar osadniczy w 
Generalnym Gubernatorstwie. 
Na mocy rozporządzenia 
Niemcy przeprowadzili masową akcję wysiedleńczą 
od 28 listopada 1942 r. do marca 1943 r., a następnie 
akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą od 23 czerwca do 
15 lipca 1943 r. Łącznie wysiedlono 297 wsi, ok. 110 
tys. Polaków, w tym ok. 30 tys. dzieci. Wysiedlonych 
umieszczano w obozach przejściowych w Zamościu 
i Zwierzyńcu, gdzie poddano ich segregacji. Część 
skierowano do innych miejscowości GG, zdolnych do 
pracy wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy 
Niemieckiej, znaczną część osadzono w obozach 
koncentracyjnych, w tym 16 tys. na Majdanku. Wiele 
dzieci zmarło w obozach przejściowych oraz w czasie 
transportu do obozów, szacuje się, że życie straciło 
co trzecie z nich. Ok. 5 tysięcy dzieci wywieziono w 
głąb Rzeszy i przekazano rodzinom niemieckim w celu 
germanizacji. 

Państwowe Archiwum w Lublinie dokumentuje 
wysiedlenie z terenów miasta i gminy Tarnogród 
2629 osób. Wsie Luchów Dolny i Górny oraz 
Jastrzębiec wysiedlono niemal całkowicie. W Woli 
Różanieckiej pozostały tylko trzy polskie rodziny. Z 
Bukowiny wywieziono 4/5 ludności polskiej a resztę 
wymordowano. Z rejonu Tarnogrodu wywieziono około 
5000 ludności.
Gmina Tarnogród przeszła dwie serie wysiedleń. 
Rozpoczęły się one w listopadzie 1942 r. W pierwszej 
fali realizacji planu wysiedlono 11 wiosek. W 
Woli Różanieckiej aresztowano 10 mieszkańców, 
których wywieziono na Majdanek, a kolejnych 10 
rozstrzelano na oczach mieszkańców wsi. W Różańcu 
zamordowano 69 osób, a około 1000 wywieziono 
do obozu w Zwierzyńcu. Spalono 187 gospodarstw. 
Kolejne pacyfikacje przeprowadzone pod kryptonimem 
Wehrwolf rozpoczęły się 15 czerwca 1943 r. 24 
czerwca zaczęto pacyfikować powiat biłgorajski. 
Wysiedlono kolejno wioski: Majdan Nowy, Smólsko 

Małe i Duże, Wolę Różaniecką, 
Różaniec, 29 czerwca Luchów 
Dolny i Górny, Tarnogród, 
Krzeszów, Hutę Krzeszowską.
O świcie 30 czerwca 1943 r. 
wojska niemieckie otoczyły 
Tarnogród. Wszystkich 
mieszkańców spędzono na 
rynek. Wysiedlanym pozwolono 
zabrać tylko małe pakunki 
do 3 kilogramów wagi, ludzi 
segregowano na grupy. Następnie 
ciężarówkami wywożono ich na 
stację kolejową w Lubaczowie, a 
stamtąd transportami kolejowymi 
w bydlęcych wagonach 
konwojowanych przez uzbrojonych 
Niemców kierowano do obozu 
w Zwierzyńcu, skąd następnie 
wywożono ich do Zamościa 
na Rotundę lub do Lublina, do 
obozu koncentracyjnego na 
Majdanku. Akcja wysiedleńcza 
była kontynuowana ponownie w 

dniach 2-3 lipca 1943 r. Ogółem z Tarnogrodu i okolic 
wysiedlono około 478 polskich rodzin. Większość 
mieszkańców skierowano na przymusowe roboty do 
Niemiec, a część do Austrii. 
Moje dwie babcie i dwóch dziadków oraz mój 
tato, wówczas dwuletnie dziecko, doświadczyli 
tego traumatycznego przeżycia. Babcia Antonina 
opowiadała, że czuła ogromny strach wobec 
niepewnego losu. Mówiła: „Patrole wojskowe chodziły 
po domach, w których mieszkali Polacy i kazali 
wszystkim wychodzić na Rynek. Można było wziąć 
tylko niewielki bagaż. Ja nie wiedziałam, co mam robić, 
bo w tym czasie mój mąż Antoni musiał pojechać 
zaprzęgiem konnym do Lubaczowa z Niemcami, 
ponieważ był podporządkowany pod ich rozkazy i 
dzień wcześniej była jego kolejka. Ja z małym synem 
Janem, który miał dwa latka, poszłam do sąsiadów i 

Pomnik pamięci wysiedlonych w Tarnogrodzie
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29 czerwca 2022 r. w godzinach popołudniowych 
rozpoczęły się obchody 79. rocznicy akcji pacyfikacyjno-
wysiedleńczej. Na początku 
złożono okolicznościowe 
wieńce i znicze pod pomnikiem 
w Luchowie Dolnym 
upamiętniającym ofiary 
obozów koncentracyjnych, 
pomordowanych w Luchowie 
Dolnym i Luchowie Górnym, 
ludności cywilnej, która oddała 
życie za ojczyznę podczas akcji 
pacyfikacyjnej dokonanej przez 
hitlerowców 29 czerwca 1943 r. 

Wieńce i znicze podczas 
uroczystości złożyli 
przedstawiciele władz 
samorządowych: Paweł 
Dec – Burmistrz Tarnogrodu, 
Tomasz Legieć – zastępca 
Burmistrza Tarnogrodu, radni Rady Miejskiej w Tarnogrodzie 
– Łukasz Krupczak oraz Adam Pogorzelec (jednocześnie 
sołtys Luchowa Dolnego), sołtys Luchowa Górnego Jan 

Abramek. W obchodach również uczestniczyły delegacje: 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Luchowa Górnego i Luchowa 
Dolnego oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Luchowa Górnego i 
Luchowa Dolnego. 

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu 
parafialnym w Luchowie Górnym. O godz. 18:00 rozpoczęła 
się uroczysta msza św. polowa w intencji pomordowanych 
w Luchowie Dolnym, Luchowie Górnym oraz w Jastrzębcu, 

jak również tych, którzy 
oddali życie za ojczyznę 
podczas akcji pacyfikacyjno-
wysiedleńczej dokonanej przez 
hitlerowców 29 czerwca 1943 
r. W czasie okolicznościowej 
homilii ks. Dudziński podkreślił, 
że mimo upływu czasu 
nie możemy zapomnieć o 
bestialskich czynach, których 
dopuścił się okupant m.in. na 
ludności cywilnej. Aktualnie 
sytuacja się powtarza, z tą 
tylko różnicą, że na terytorium 
Ukrainy.

Przy pomniku upamiętniającym 
pomordowanych w akcji 
wysiedleńczej 29 VI 1943 r. 

członkowie delegacji wraz z ks. Waldemarem Dudzińskim 
oddali hołd pomordowanym oraz złożyli wieńce i znicze.

pytam, co mam robić? Oni powiedzieli mi, żebym szła 
tam, gdzie mi każą. Więc, niewiele myśląc, zabrałam 
kawałek chleba i trochę mleka i poszłam na Rynek. 
Tam okazało się, że jest już bardzo dużo przerażonych 
ludzi, którzy mówili ze strachem, że na pewno 
nas rozstrzelają albo wywiozą jak dzień wcześniej 
mieszkańców Luchowa. Kiedy kazali nam wsiadać do 
samochodów ciężarowych, byłam pewna, że jedziemy 
do Bełżca. Jednak po kilku godzinach jazdy trafiliśmy 
do obozu w Zwierzyńcu. Niemieccy oprawcy okazywali 
całkowitą pogardę dla życia Polaków. Na drugi dzień 
dołączył do nas Antoni. Tam przebywaliśmy niedługo, 
potem trafiliśmy do obozu w Zamościu, a potem na ul. 
Krochmalną w Lublinie, stamtąd zostaliśmy wywiezieni 
na prace przymusowe do III Rzeszy.
Początkowo trafiliśmy do pracy w lagrach w 
Osterhewer i pracowaliśmy przy obsłudze maszyny 
omłotowej, trwało to od lipca do grudnia 1943 
roku. Potem zostaliśmy skierowani do pracy w 
gospodarstwie rolnym w Horst Wessel Koog. W maju 
1945 r. do naszej miejscowości wkroczyli Anglicy, 
szczęściu naszemu nie było końca. 3 grudnia 1945 
r. dotarliśmy do Szczecina, gdzie zarejestrowaliśmy 
się w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym pod 
numerami 141206, 141207 i 141208 jako repatrianci 
z Niemiec. Potem udaliśmy się pociągiem do 
Biłgoraja. Kiedy zobaczyłam mój dom, serce ścisnęło 
mi się z żalu. Puste pomieszczenia, rozebrany 
piec, powybijane szyby, a na zewnątrz mróz. W 

oborze pusto, nie było zboża, siana, niczego. Ale 
przekonaliśmy się, że w trudnych chwilach można 
liczyć na drugiego człowieka. Szybko naprawiony 
został piec, wstawione szyby, ktoś przyniósł worek 
pszenicy, ktoś kartofli i kaszy. Ze zboża Antek w 
młynie zrobił mąkę i skromnie, ale już we własnym 
domu spędziliśmy pierwsze po wojnie święta Bożego 
Narodzenia.”
Zbrojny opór i odwet partyzantów znany jako 
powstanie zamojskie oraz niepowodzenia III Rzeszy 
na froncie wschodnim zmusiły okupantów do 
przerwania akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie.
Czytałam i słuchałam wielu wspomnień z tamtych 
okrutnych dni i wszystkie brzmiały niemal tak samo. 
Kiedy przygotowywałam dzisiejsze wystąpienie, po raz 
kolejny powróciła pamięć o przeżyciach mojej rodziny 
i wiem, jak ważne jest przekazywanie tej wiedzy 
młodemu pokoleniu, aby nie zatraciło historii swoich 
przodków.
Każda miejscowość w naszej gminie ma symboliczne 
miejsce, które w rocznicę wydarzeń gromadzi 
mieszkańców oddających hołd ofiarom II wojny 
światowej.
W Tarnogrodzie takim miejscem jest pomnik z 
czerwonego piaskowca stojący od 1963 roku na 
skwerze na tarnogrodzkim Rynku, na którym w 
rocznicę tragicznych wydarzeń składane są wieńce.

Anna Kuziak
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Pierwsza część 
obchodów Święta 
Konstytucji 
rozpoczęła się 
zbiórką pocztów 
sztandarowych, 
władz 
samorządowych, 
przedstawicieli 
instytucji, 
organizacji 
społecznych i 
mieszkańców 
na placu przy 
kopcu Tadeusza 
Kościuszki w 
Tarnogrodzie.
Wiązanki złożyły 
delegacje: samorządowa 
- Burmistrz Tarnogrodu 
z Przewodniczącym i 
Radnymi Rady Miejskiej, 
Stowarzyszenia 
Kombatantów RP i Osób 
Represjonowanych 
Koło w Tarnogrodzie, 
Tarnogrodzkiego 
Towarzystwa 

Patriotycznego, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Marii 
Curie – Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej w Woli 
Różanieckiej, Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim, Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego 
Witosa w Różańcu Pierwszym, Biblioteki Miejskiej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Tarnogrodzkiego Zakładu 
Komunalnego. Z Błonia zebrani z towarzyszeniem 
Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej przemaszerowali 

do kościoła 
parafialnego, gdzie 
została odprawiona 
uroczysta msza 
święta w intencji 
ojczyzny. 
Druga część 
obchodów 
miała miejsce w 
Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury i 
składała się z dwóch 
części. Na początku 
Janusz Skubisz, 
Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Woli 
Różanieckiej, przedstawił 
rys historyczny minionych 
wydarzeń.
Następnie rozpoczęło 
się „Trzeciomajowe 
koncertowanie” z 
Tarnogrodzką Orkiestrą 
Dętą. Formacja muzyczna 
prowadzona przez 
kapelmistrza Grzegorza 
Szteinmillera zaprosiła 
zebranych na popis, 
który składał się z części 

patriotycznej i rozrywkowej. Zaczęło się klasycznie, 
usłyszeliśmy „Mars Europa” Roberta Allmenda, 
„Rapsodię Mazurską” oraz „Legendę” Pavla Stanka. 
Na część rozrywkową złożyły się trzy utwory w formie 
wiązanek: złote przeboje kompozytora Herba Alperta, 

aranżacje Stiva MacMillana Golden Swing Time oraz 
klasyczne utwory Franka Sinatry.
Po koncercie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tarnogrodzie Dariusz Dołomisiewicz. Podziękował 
występującym i uczestnikom i życzył wszystkim 
zebranym radosnego świętowania. 
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 Koniec XIX wieku to początek sztuki filmowej, 
która wiąże się nierozerwalnie z wynalezieniem 
kinematografu. Jego twórcami byli sławni bracia Auguste 
i Louis Lumière. Dzięki rozwojowi techniki film stał się 
sztuką dostępną dla wszystkich. Początkowo „promocją” 
kina zajmowali się wędrowni operatorzy. W miastach i 
miasteczkach powstawały też kina dostępne dla szerokiej 
publiczności. 
 
Mieszkańcy 
Tarnogrodu i 
okolic z kinem 
po raz pierwszy 
spotkali się na 
przełomie lat 
czterdziestych i 
pięćdziesiątych 
XX wieku. 
Projekcje filmowe 
odbywały się w 
poniemieckich 
barakach 
na terenie 
późniejszej 
rozlewni. W 
„Dziejach 
Tarnogrodu” 
Ryszard Kowal 
pisze, że „pierwszą jednostką kulturalną w Tarnogrodzie 
było kino, które mieściło się w baraku, o czym świadczy 
informacja z 2 grudnia 1945 r.(APL OK. 
Zespół PRN Biłgoraj, sygn.162)”. 
 Po przełączeniu i zlikwidowaniu 
miejscowej elektrowni przy ulicy 
Dechnika (obok stawu) zaczęto w  tym 
budynku wyświetlać filmy. Natomiast w 
poniemieckich barakach odbywały się 
zebrania, zabawy i występy teatralne. 
Kierownikiem kina był Józef Larwa, a 
operatorem Tadeusz Rogala. W tym 
czasie kino nosiło nazwę „Zwycięstwo”. 
Bilety były w cenie 1,20 zł dla dorosłych 
i 0,60 zł dla dzieci. Seanse dla dorosłych 
odbywały się w godzinach wieczornych, a 
dla dzieci w niedzielne popołudnia. 
Do okolicznych wiosek w gminie 
dojeżdżało z filmami kino objazdowe. 
Według relacji mieszkańca Różańca 
Drugiego do wioski przyjeżdżała 
furmanka z agregatem prądotwórczym 
(w Różańcu Drugim nie było jeszcze 
wtedy prądu) wraz z urządzeniem do 
wyświetlania filmów. Projekcja odbywała się w szkole 
na korytarzu. Furmanką powoził jej właściciel Eugeniusz 
Śmieciuch z Przedmieścia Różanieckiego, filmy wyświetlał 
Tadeusz Rogala. Całością zajmował się Józef Larwa.
 W 1956 roku oddano do użytku Wiejski Dom 

Kultury, który posiadał na parterze salę kinowa na 250 
miejsc. Kino było czynne 3 razy w tygodniu. 
 Nie znamy dokładnej daty, kiedy nazwano kino 
„Grunwald”. Kierownikiem została Krystyna Łukaszczyk, 
która pracowała do 28 lutego 1980 roku. Operatorami byli: 
Henryk Mulawa, Stanisław Sikora, bileterem Jerzy Szamik, 
Janina Tutka pełniła funkcję sprzątaczki, po niej obowiązki 

przejęła Józefa 
Grasza, Sebastian 
Tutka był zatrudniony 
w charakterze 
palacza. 
 W 1971 roku 
Prezydium Rady 
Narodowej zwróciło 
się do Wojewódzkiego 
Zarządu Kina w 
Lublinie z prośbą 
o wykonanie 
ekranu dla kina. 
Przy modernizacji 
sali widowiskowo-
teatralnej w 
1973 zostało 
zamontowanych 
208 miękkich foteli 
i zakupiono nowe 
projektory.

 Od 1 marca 1980 roku kino weszło w strukturę 
Gminnego Ośrodka Kultury. Władysław Dubaj pełnił 

obowiązki kierownika od 1 marca 1980 do 1989 roku, a 
bileterami byli  Janina Karpik i Brunon Konopka, pracownik 
domu kultury. Dzięki dobrej współpracy z kierownictwem 
kina mieszczącego się przy Powiatowym Domu Kultury w 
Biłgoraju do Tarnogrodu docierały filmy, które mieszkańcy 

Kino w poniemieckim baraku w miejscu poźniejszej rozlewni rozebrane w 1960 r. 

Budynek dawnej elektrowni
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mogli obejrzeć w godzinach nocnych. 
 14 marca 1990 roku rozwiązane Okręgowe 
Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Lublinie 

przekazało dla TOK w Tarnogrodzie majątek Kina 
„Grunwald”. Przyjęty sprzęt kinowy okazjonalnie służył do 
wyświetlania filmów. Tarnogrodzkie kino działało do 1994 
roku.
 Wielu czterdziestolatków i pięćdziesięciolatków 
na pewno do dziś pamięta i z rozrzewnieniem wspomina 

kinowe poranki dla dzieci i młodzieży wyświetlane przez 
Henryka Mulawę. Dziś nawiązaniem do tradycji kina 
„Grunwald” są letnie seanse KINA POD GWIAZDAMI. 
 To jest ogólny zarys historii naszego kina 

Szczegóły z działalności będziemy prezentować w 
kolejnych wydaniach kwartalnika.

Na podstawie wspomnień Cecylii Larwy, Krystyny Łukaszczyk 
i Władysława Dubaja oraz „Dziejów Tarnogrodu” 

pod red. Ryszarda Szczygła 
opracowały: 

Anna Seroka, Anna Szeniak

Dawne pomieszczenie projekcyjne przed remontem TOK-u w 2020 r.

Projektor filmowy typu AP-5 wraz z akcesoriami. 
Ekspozycja stała w TOK
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z trójnożnej ukośnej 
podstawy, w której 
umocowane jest koło 
napędowe i wrzeciono 
oraz wspornik kądzieli. Pod 
podstawą umieszczony jest 
pedał w postaci deseczki, 
którą prządka naciska 
stopą (deseczka ta w 
dawnej Polsce nazywała 
się człapiej). Pedał 
połączony jest z korbą koła 
napędowego za pomocą 
drewnianego korbowodu. 
Koło napędowe o średnicy 
około 50 cm, dość 
ciężkie, jest jednocześnie 
kołem zamachowym. Na 
drugim końcu podstawy 
zamontowany jest zespół 
wrzeciono – skrzydełko. Na 
dodatkowym wysięgniku 
zamocowana jest kądziel. 
Na wrzecionie nałożona 
jest luźno obracająca się 
szpulka. Z wrzecionem  
połączone jest skrzydełko 
w kształcie leżącej litery „U” 
obejmujące szpulkę. Na 
koło napędowe i małe kółko 
na wrzecionie nałożony jest 
pasek napędowy wykonany 
ze sznura. Napędzone jest 
tylko wrzeciono i połączone 
z nim skrzydełko, natomiast 
szpulka obraca się luźno na 
wrzecionie.

Udoskonalony kołowrotek, 
tzn. o procesie ciągłym, 
ma dwa charakterystyczne 
współosiowe elementy: 
szpulkę i skrzydełko. 

 Serdecznie dziękujemy 
pani Marii za hojność i 
pamięć o naszej izbie 
ludowej. 

Na podstawie strony 
Wynalazki i odkrycia 

Wynalazki.andrej.edu.pl

Anna Szeniak

Dzięki hojności  byłej 
tarnogrodzianki pani Marii 
Janiczewskiej (z domu 
Wyganowskiej) izba ludowa 
w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury wzbogaciła się o dwa 
eksponaty. Są to przedmioty 
używane niegdyś na co 
dzień: niecka i kołowrotek. 
Znajdowały się one w 
każdym gospodarstwie 
domowym i wykorzystywane 
były szczególnie przez 
gospodynie. 

 Niecka, inaczej 
kopańka,  to naczynie 
wydłubane z jednego 
przepołowionego kawałka 
drewna lipy lub osiki. Do 
XIX w. była używana w 
domach, głównie na wsi. 
Zastosowanie jej było 
różnorodne: od wyrabiania 
ciast, przechowywania 
zapasów żywności po 
kąpanie dzieci. 

 Kołowrotek służył 
do wywarzania przędzy 
z włókien. Pierwsze 
kołowrotki powstały 
prawdopodobnie w Indiach 
około XI w. Były nieco 
rozbudowanym zestawem 
kądzieli i wrzeciona. Proces 
przędzenia nie był ciągły. 
Wprowadzono napęd 
wrzeciona za pomocą korby. 
Nazwano go kołowrotkiem 
ręcznym. 

Dalszy rozwój konstrukcji 
kołowrotka polegający 
na zastosowaniu napędu 
nożnego i wrzeciona ze 
skrzydełkiem przyspieszył 
proces przędzenia. Na 
kołowrotku przędzono 
włókna zwierzęce (wełna) 
jak i łykowe (len, konopia). 
Od sposobu napędzania 
nazwano go kołowrotkiem 
nożnym. 

Kołowrotek składa się 
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Więcej informacji na www.tok-tarnogrod.pl
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Czochrą, no i naturalnie wystąpiła nasza Tarnogrodzka 
Orkiestra Dęta z Grzegorzem Szteinmillerem na czele. 
Razem 133 muzyków! Jako gospodarze czujemy się 
zaszczyceni obecnością tak wielu znakomitych orkiestr.
Oprócz występów organizatorzy zapewnili mnóstwo 
atrakcji: pyszne jedzenie regionalne, które przygotowały 

członkinie Klubu Kobiet Aktywnych z 
Tarnogrodu, stoiska gastronomiczne, 
z balonikami,  dmuchany plac zabaw, 
animacje i zabawy dla dzieci, malowanie 
twarzy i szalone tatuaże, samochód 
strażacki i prezentacja sprzętu przez 
strażaków. Wszystkie atrakcje dla dzieci 
były bezpłatne. 
Orkiestry otrzymały dyplomy i nagrody 
pieniężne oraz poczęstunek. Zespoły 
zaprezentowały zróżnicowany repertuar, 
a poziom artystyczny i muzyczny 
prezentacji był bardzo wysoki.
Przeglądy orkiestr dętych cieszą się 
ogromną popularnością wśród artystów 
oraz sympatyków muzyki. Koncerty 
udowodniły, że okoliczne orkiestry dęte 

– mimo długiego niesprzyjającego 
czasu lockdownu i izolacji – mają 
się dobrze. Orkiestry to duma 
miast, miasteczek i wsi, jedyne 
w swoim rodzaju wizytówki 
regionów. Życzymy wielu okazji 
do koncertowania, sukcesów 
i doskonałych warunków do 
rozwijania muzycznych pasji.
Była to piękna słoneczna 
niedziela, w okolicy odbywało się 
mnóstwo imprez plenerowych. 
Mimo to publiczność nie zawiodła 
i licznie zgromadziła się na placu 
w centrum miasta i korzystała 
z muzycznych i kulinarnych 
przyjemności. Bardzo dziękujemy 
wszystkim kapelmistrzom i 
muzykom oraz wszystkim, którzy 

pomogli w przygotowaniu imprezy i uświetnili ją swoją 
obecnością. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na 
II Kresowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Tarnogrodzie.

Monika Komosa
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lubelskiego, świętokrzyskiego i 
mazowieckiego. Jako pierwszy w 
piątek wystąpił na scenie Zespół 
Czeremcha z Gromady, który 
pokazał swoje najnowsze dzieło 
- widowisko „Kiszenie kapusty”. 
Jako kolejne zaprezentowało się 
Szkolne Koło Teatralne Korale 
działające przy Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Korolówce – Osadzie. W 
ramach projektu edukacyjnego 
”Kuchenne opowieści znad Buga” 
zrodziło się najnowsze widowisko 
obrzędowe pt. „Jak nad Bugiem 
warzono kisiel gryczany”. 

Sobotnie prezentacje rozpoczął 
Zespół Sołtyski z Pawłowa, który 
pokazał widowisko „Wyskubek”. 
Następnie widzowie mieli okazję 
uczestniczyć w „Wieczorku u 
Dziurzychy”, na który zaprosił 
widzów Zespół Sąsiadeczki z 
Korczowa i Okrągłego. 

Zespół śpiewaczy Zorza z Dereźni pokazał, w jaki 
sposób jedna kobieta potrafiła zaradzić na przeróżne 
nieszczęścia nękające mieszkańców wsi w spektaklu 
„Lanie wosku u Kowalki”.  Tradycje andrzejkowe powiatu 
włodawskiego mogliśmy podejrzeć, oglądając „Wilię św. 
Andrzeja”, a przybliżył je Zespół Obrzędowy z Hańska.

Zespół Ludowy Piekoszowianie z Piekoszowa zaprosił 
na chrzest wnuka Wawrzusiów, a na zakończenie 

sobotnich prezentacji mogliśmy zobaczyć „Przybycie 
pana młodego i wyprowadziny do ślubu” w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie z Bodzentyna. 

W sobotni wieczór został wyświetlony film dokumentalny 

W niedzielę zakończył się 47. 
Międzywojewódzki Sejmik 
Wiejskich Zespołów Teatralnych. 
Przez trzy dni trwały spotkania 
z folklorem ludowym w 
najczystszej postaci. Można 
było zobaczyć lub przypomnieć 
sobie, jak dawniej wyglądało 
na wsi kiszenie kapusty, jak 
nad Bugiem warzono kisiel, 
na czym polegał „wyskubek”, 
co robiły i o czym rozmawiały 
kobiety gromadzące się w 
chałupach na tzw. wieczorkach 
czy „pirzokach”. Przypomniano 
obrzęd lania wosku, zwyczaje 
związane z chrztem na wsi, 
weselem i pochówkiem. 

W piątek uroczystego 
otwarcia dokonali Dyrektor 
Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury Renata Ćwik i Burmistrz 
Tarnogrodu Paweł Dec. W 
czasie trzech dni sejmiku 
zaprezentowało się dziesięć zespołów z województw: 

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Szkolne Koło Teatralne KORALE z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie
(pow. włodawski, woj. lubelskie) - Jak nad Bugiem 
warzono kisiel gryczany

Zespół CZEREMCHA z Gromady (pow. biłgorajski, 
woj. lubelskie) - Kiszenie kapusty

Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną
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z zarejestrowanym spektaklem „Łostatni rózeniec” z 
roku 1995  zespołu Jarzębina z Kocudzy. Profesor 
Lech Śliwonik wprowadził zebranych na widowni w 
tematykę projekcji a po niej profesor Piotr Dahlig omówił 

zaprezentowany obrzęd pożegnania ze zmarłym.   

W niedzielę rano pozostaliśmy w klimacie zadumy 
i refleksji. Zespół Ludowy Jaworzanki z Jaworza 
zaprezentował obrzędy związane z pochówkiem w 
spektaklu „Ksiądz z wiatykiem i podział ojcowizny”.  

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Zespół SĄSIADECZKI  z Korczowa i Okrągłego
(pow. biłgorajski, woj. lubelskie) - Wieczorek u Dziurzychy

Zespół Folklorystyczno – Obrzędowy SOŁTYSKI z 
Pawłowa (pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie - 
Wyskubek

Zespół Korzenie z Łaguszowa zaprosił na „Pirzoki”, 
czyli „darcie pierza’’. Grupa pokazała jedną z niewielu 
form życia towarzyskiego na wsi, która kończyła się 
„wyskubkiem”.

Komisja artystyczna: prof. Lech Śliwonik /teatrolog/, 
prof. dr hab. Piotr Dahlig /etnomuzykolog/, dr hab. 
Katarzyna Smyk /folklorysta, kulturoznawca/, dr hab. 
Bożena Suchocka /reżyser/ i dr hab. Edward Wojtaszek 
/reżyser/ po obejrzeniu spektakli zapraszała zespoły na 
spotkania warsztatowe, podczas których omawiała z 
grupami walory przedstawień, zalety i wady scenicznych 
wystąpień. 

Tarnogród odwiedziło w ciągu tych trzech dni mnóstwo 
gości. Między innymi: senator Jerzy Chróścikowski, 
posłanki Teresa Hałas i Beata Strzałka, wicestarosta 
biłgorajski Tomasz Rogala, dyrektor WOK w Lublinie 
Artur Sępoch, dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu Monika Zawiślak, europoseł 
Beatę Mazurek reprezentowała Aneta Żórawicz 

a  Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu 
Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Elżbieta 
Kędzierska. Byli także obecni wójt Piekoszowa Zbigniew 
Piątek i wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski. 

Zespół ZORZA z Dereźni (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - 
Lanie wosku u Kowalki

Zespół Obrzędowy z Hańska (pow. włodawski, woj. 
lubelskie) - Wilia św. Andrzeja

Stowarzyszenie PIEKOSZOWIANIE z Piekoszowa (pow. 
kielecki, woj. świętokrzyskie) - Jak Wawrzusie wnuka 
kszcieły
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Sejmik to radosna impreza, ale nie brakuje na nim też 
smutnych nostalgicznych momentów. Grupa z Hańska 
wraz z prof. Lechem Śliwonikiem pożegnała na scenie 
swoją wieloletnia kierowniczkę Halinę Radecką, która 
odeszła kilka tygodni temu. 

Sejmikowi – jak zawsze – towarzyszyły wystawy 
fotograficzne: Zobaczymy ich na scenie – zespoły i 

spektakle Sejmiku 2022 i VIII Festiwal Wiejskich Teatrów 
ZWYKI – reportaż fotograficzny Lecha Laskowskiego. 
Organizatorzy bardzo dziękują wolontariuszkom z 

Sejmikowa publiczność

Zespół Pieśni i Tańca LEŚNIANIE z Bodzentyna (pow. 
kielecki, woj. świętokrzyskie) - Przybycie pana młodego
i wyprowadziny do ślubu

Zespół Ludowy JAWORZANKI z Jaworza (pow. kielecki, 
woj. świętokrzyskie) - Ksiądz z wiatykiem i podział 
ojcowizny

Teatru Młodych Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, które 
przez trzy dni pomagały w organizacji sejmiku: Oliwii 
Olejnickiej, Neli Blicharz i Aleksandrze Niziołek. 

Organizatorami imprezy 
byli: Towarzystwo 
Kultury Teatralnej 
Zarząd Główny, 
Tarnogrodzki Ośrodek 
Kultury, Tarnogrodzkie 
Towarzystwo 
Regionalne, 
Wojewódzki Ośrodek 
Kultury w Lublinie, 
TKT Ziemi Lubelskiej. 
Wsparcia udzielili: 
Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego, Marszałek 
Województwa 
Lubelskiego, Starosta 
Biłgorajski i Burmistrz 
Tarnogrodu. 

Zapraszamy jesienią!

/Monika Komosa
TOK/

Zespół KORZENIE z Łaguszowa (pow. zwoleński, woj. 
mazowieckie) - Pirzoki

Pożegnanie Haliny Radeckiej
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Już po raz 21. dzieci i młodzież z naszego 
powiatu prezentowały swoje teatralne 
talenty na deskach Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury. W Powiatowym 
Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych 
wzięło udział dziewięć grup: 
Teatr Młodszych TOK 
SZOK Z Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury, 
Teatrzyk Szkolny ze 
Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w 
Dereźni, AMBARAS 
mini z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Biłgoraju, 
Teatrzyk Szkolny ze Szkoły 
Podstawowej w Smólsku, 
Teatrzyk U-12 ze Szkoły 
Podstawowej 
w Gromadzie, 
Teatrzyk 
Szkolny 
ze 

Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bukowej, Teatr Młodych TOK 
SHOW z Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, 
Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej w 
Hedwiżynie oraz Grupa średnia „AMBARAS” z 
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju.
Dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne 
skupiły młodych aktorów w różnych 
przedziałach wiekowych. Prezentowane spektakle 
charakteryzowały się barwnością kostiumów i 
scenografii, swobodną zabawą artystów oraz dużą 
dawką humoru. 

Młodzi artyści walczyli o kwalifikacje do Festiwalu 

Najciekawszych Widowisk Wojewódzkiego 
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i 

Młodzieżowych 2022, który odbędzie 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w 

Świdniku. Inscenizacje  oceniała 
Rada Konsultantów w składzie: 

Maryla Olejko - Kierownik 
Artystyczny Biłgorajskiego 
Centrum Kultury w 
Biłgoraju, Dominika Jarosz 
– Młodszy Instruktor 
ds. literatury, recytacji i 
teatru Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie 
oraz Lidia Grabowska 
- Instruktor ds. animacji 

czasu wolnego BCK.

Wyróżnienia otrzymali: 
Teatrzyk Szkolny ze Szkoły 

Podstawowej w Smólsku, 
Grupa średnia „AMBARAS” z 

Młodzieżowego Domu Kultury w 
Biłgoraju

Podobne przeglądy odbywają się w innych  
powiatach województwa lubelskiego. 
Zwycięzcami eliminacji powiatowych i naszymi 
reprezentantami w Świdniku będą następujące 
zespoły: Teatrzyk Szkolny ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dereźni, 
Teatrzyk U-12 ze Szkoły Podstawowej w 

Gromadzie. Gratulujemy 
i życzymy 

powodzenia!

Teatrzyk Szkolny ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Dereźni -  „Kopciuszek inaczej” 

Teatrzyk U-12 ze Szkoły Podstawowej

w Gromadzie - „Byleśmy zdrowi byli” 
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teatralny, Renata Ćwik Dyrektor 
TOK i Justyna Żukowska - 
muzyk z Teatru Muzycznego w 
Lublinie, postanowiła nominować 
do eliminacji powiatowych 
następujące osoby:

•	 Hannę Iwańczyk 
ze szkoły podstawowej w 
Tarnogrodzie

•	 Jakuba Gancarza 
i Adriana Lisa ze szkoły 
podstawowej w Różańcu II 
Jury wyróżniło Maję Kurzydło 
z Tarnogrodzkiego Ośrodka 
Kultury i Gabriela Kozę ze szkoły 

podstawowej w Tarnogrodzie
Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom i życzy dalszych 
sukcesów w szerzeniu pięknego słowa polskiego. Zachęca 
do stałego doskonalenia warsztatu instruktora i wykonawcy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki ufundowane przez Tarnogrodzki 
Ośrodek Kultury.

Monika Komosa

Jakub Gancarz Gabriel Koza

Adrian lis
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Maja Kurzydło

20 kwietnia 2022 roku w 
Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury odbyły się eliminacje 
gminne 41. Małego Konkursu 
Recytatorskiego. Do konkursu 
przystąpiło 23 recytatorów 
z następujących placówek: 
Szkoły Podstawowej im. 
Marii Curie Skłodowskiej 
w Tarnogrodzie, Szkoły 
Podstawowej w Woli 
Różanieckiej, Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
Różańcu II i Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury. Na początku Ewa Żukowska 
poprowadziła krótkie warsztaty dla uczestników, po czym 
nastąpiły recytatorskie popisy.
Jury, dokonując ich oceny, brało pod uwagę: dobór 
repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i 

dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), 
dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny 
prezentacji. 
Komisja, w skład której weszły: Ewa Żukowska – instruktor 

Hanna Iwańczyk 
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Uczestnicy i Jury eliminacji gminnych 41. Małego Konkursu Recytatorskiego

20 maja 2022 r. w Tarnogrodzkim 
Ośrodku Kultury gościliśmy aktorów teatru 
„Maska” z Krakowa z nowym tegorocznym 
programem  profilaktyczno – edukacyjnym 
dla dzieci. W jego ramach uczniowie 
tarnogrodzkiej podstawówki obejrzeli 
spektakl pt.  „Prastara Książnica - Skarb i 
tajemnica” - bajkę promująca czytelnictwo 
oraz świadome korzystanie z internetu. 

Jego treść autorzy przedstawiają 
następująco:

„W dzisiejszym świecie często mawia się, że internet to 
skarbnica wiedzy. Bez trudu i większego wysiłku znajdziemy 
tam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy to oznacza, 
że Biblioteki pustoszeją? Książki i papierowe encyklopedie 
nie są nam już potrzebne? Nic bardziej mylnego! 
Piratka Kira to odkrywca. Swoją ogromną ciekawość świata 
przejawia, podróżując. W telefonie ustala plan wycieczek i z 
determinacją płynie na swoim statku do celu. Pewnego dnia 
dociera do zaginionej wyspy, na której podobno ukryty jest 

skarb. Kiedy szczęśliwa próbuje otworzyć 
swoją internetowa mapę, okazuje się, 
że na wyspie nie ma.... WiFi!!? Co 
teraz zrobić i jak sobie poradzić? Jak 
rozpalić ognisko? Jak rozbić obóz? 
Na te pytania dotąd odpowiadał Kirze 
internet. Teraz musi radzić sobie sama. 
Dziewczynka wkrótce spotyka tygrysa, 
mieszkańca wyspy. Nowy znajomy 
z pewnością postara się pomóc, zna 
wyspę jak nikt! Ponadto okazuje się, że 
może zaprowadzić Kirę do Starszego 
Wyspy- Szamana, który podobno jest 

najmądrzejszym człowiekiem na całej planecie. Wizyta u 
Szamana będzie dla dziewczynki kolejnym zaskoczeniem, 
bowiem Starszy Wyspy przekaże jej pewien rebus, który 
będzie musiała rozwiązać wraz z dziećmi. Na papirusie 
widnieje napis KSIĄŻNICA. Cóż to jest? Co to za miejsce... I 
gdzie ukryty jest skarb? 
 
No cóż... Przygodę czas zacząć!   Ahoj!”

Prezentację spektaklu dofinansowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnogrodzie.
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Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
Różańcu Drugim wzięli udział 
w II edycji konkursu „Zjawiska 
przyrodnicze”. Celem konkursu 
organizowanego przez 
Lubelskie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli było rozbudzenie 
i pogłębienie zamiłowania 
oraz szacunku dla przyrody 
oraz wyłanianie talentów 
fotografii przyrodniczej. 
Miło nam ogłosić, że Jakub 
Gancarz z klasy IV zajął II 
miejsce w konkursie. Jego 
fotografia przedstawiała 
wierzbę w zimowej szacie, 
która rośnie nieopodal domu. 
Inni uczniowie też przygotowali 

bardzo ciekawe i piękne 
fotografie:

Gargula Miłosz – Zachód słońca 
nad Różańcem Drugim,

Kulińska Julia – Nadchodzi burza,

Larwa Gabriela – Bajkowy las,

Matysiak Patryk – Zimowy 
krajobraz

Rój Dawid – Barwy jesieni,

Rój Norbert – Muchomorki.

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, którzy podjęli 
wyzwanie i wzięli udział w 
konkursie. Zwycięzcy serdecznie 
gratulujemy!

 
 

 
 

 W dniach 23-27 
maja 2022 roku w Szkole 
Podstawowej im. Marii 
Curie-Skłodowskiej w 
Tarnogrodzie odbyło się drugie 
międzynarodowe spotkanie 
w ramach programu Erasmus 
plus Bullies to Buddies pt.: 
„Verbal bullying - Your words 
make me sad”. W naszych 
progach zawitali goście z 
Grecji, Serbii, Rumunii i Turcji.
 Oficjalna ceremonia 
powitalna rozpoczęła 
się od dźwięków hymnów poszczególnych państw 
i  uroczystego wniesienia flag. Następnie Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w 
Tarnogrodzie Urszula Fedec oraz Burmistrz Tarnogrodu 

Paweł Dec serdecznie 
przywitali przedstawicieli 
szkół partnerskich. W części 
artystycznej nie zabrakło 
tradycyjnych polskich tańców: 
krakowiaka i poloneza, a 
także piosenek i przedstawień 
w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Cała społeczność 
szkolna powitała swoich 
kolegów z zagranicy z wielkim 
entuzjazmem i radością. Po 
uroczystym przywitaniu był 
czas na zwiedzanie szkoły. 

Nasi goście uczestniczyli w lekcjach języka polskiego 
i matematyki. Sporo czasu spędzili również w naszej 
szkolnej bibliotece, gdzie odkrywali niezwykłe tajemnice 
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tego miejsca. Po obiedzie nauczyciele i młodzież ze 
szkół partnerskich odwiedzili Burmistrza Tarnogrodu 
Pawła Deca, który osobiście zaprezentował i oprowadził 
po naszej nowoczesnej Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

a następnie obdarował wszystkich gości drobnymi 
pamiątkami związanymi z Tarnogrodem.
 W drugim dniu pobytu odbyły się warsztaty 
profilaktyczno-teatralne w Tarnogrodzkim Ośrodku 
Kultury, które dotyczyły problematyki przemocy 
i radzenia sobie ze złością. Pod okiem reżyserki 
Moniki Komosy uczestnicy wraz z członkiniami Teatru 
Młodych szukali sposobów rozładowywania złych 
emocji, dowiedzieli się, kiedy rozmawiają ze sobą 
„językiem szakala” a kiedy „językiem żyrafy”. Również 
we wtorek odbyły się warsztaty makramy „Amulet 
przyjaźni”, podczas których uczestnicy wykonywali 
ludzika w kolorach flagi. Uczniowie współpracowali ze 
sobą, żartowali, atmosfera była bardzo serdeczna, a 
koniec powymieniali się wykonanymi brelokami między 
sobą. Po południu tego dnia młodzież ze szkoły w 
Tarnogrodzie uczestnicząca w projekcie Erasmus+ 
zaprosiła swoich kolegów z Serbii, Turcji, Rumunii i 
Grecji do swoich domów. Goście mogli zintegrować się, 
pograć w gry i poszaleć na podwórku.
 Trzeciego dnia wizyty, w środę 25 maja, 
uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich oraz 
uczniowie z naszej szkoły odwiedzili Kraków oraz 
Muzeum w Oświęcimiu. W czasie podróży młodzież 
zacieśniała znajomości, szybko znajdując język 

porozumienia. Były piosenki, rozmowy, żarty i dużo 
radości. Mimo że Kraków tego dnia był pochmurny, nie 
przeszkodziło to doskonałej atmosferze panującej wśród 
uczestników wyjazdu. Zabytki Krakowa i oczywiście 

Smok Wawelski zachwyciły zwiedzających. Wizyta w 
Auschwitz pobudziła do zadumy i refleksji.
 W czwartek 26 maja odbył się spływ kajakowy. 
Po krótkim instruktażu uczestnicy spływu wyposażeni 
w kamizelki zajęli miejsca w swoich kajakach i ruszyli 
nurtem Tanwi. Drużyny kajakowe szybko podjęły 
współpracę i pomknęły naprzód. Po dotarciu do mety 
w „Krainie nad Tanwią” na kajakarzy czekały kolejne 
atrakcje i zajęcia linowe pod hasłem „Rywalizujmy ze 
sobą – ale nie walczmy”. Podsumowanie warsztatów 
odbyło się przy wspólnym grillu. Tego dnia wieczorem 
odbyła się również dyskoteka dla wszystkich uczniów. 
Nasi goście zostali zaproszeni do poszczególnych 
klas na poczęstunek, natomiast w sali gimnastycznej 
odbywały się wspólne radosne tańce. Goście z zagranicy 
popróbowali tradycyjnych polskich dań przygotowanych 
specjalnie na tę okazję przez nauczycieli naszej szkoły.

 W ostatni dzień wizyty przed południem odbyły 
się warsztaty kulinarne, którym przyświecało hasło 
„Zamiast ranić ugotuj mi!”. Dzięki międzynarodowej 
współpracy w szkolnej pracowni kulinarnej zostały 
przygotowane pyszne naleśniki i zdrowe smaczne 
ciasteczka owsiane. W sali gimnastycznej natomiast 
miały miejsce warsztaty sportowe „Nie rań mnie – zagraj 
ze mną”. Dzięki wspólnej zabawie i zdrowej rywalizacji 
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na twarzach młodych ludzi cały czas gościł piękny 
uśmiech. Po obiedzie uczestnicy Erasmus+ spotkali się 
na ostatnich warsztatach w ramach projektu Bullies to 
Buddies. Podczas zajęć „Ogrody przyjaźni” młodzież 
malowała plakaty „Wyraź swoje emocje” oraz zapisywała 
swoje marzenia na kartkach, które zostały umieszczone 
w kapsule czasu. Po warsztatach wszyscy spotkali się 
w szkolnym ogrodzie, gdzie została zakopana kapsuła 
i posadzono symboliczne drzewo. Podsumowanie 
wizyty i wręczenie naszym gościom certyfikatów odbyło 
się wieczorem podczas wspólnej uroczystej kolacji. 
Tydzień minął bardzo szybko. Nawiązane znajomości 
i przyjaźnie skutkowały wylaniem niezliczonej ilości łez 
przy pożegnaniu oraz nadzieją na ponowne spotkanie 
przy rewizycie w szkołach partnerskich. 

 Program tygodniowej wizyty był bardzo ciekawy 
i różnorodny. Każde dziecko mogło uczestniczyć w 
warsztatach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 
Bez wątpienia wydarzenie to długo będzie w pamięci 
naszych gości i całej naszej szkolnej społeczności. 

Podsumowania dokonał również Burmistrz Tarnogrodu 
Paweł Dec: Bardzo się cieszę z uczestnictwa naszej 
szkoły w tym niezwykle ciekawym projekcie. Spotkanie 
z uczestnikami z innych krajów to poznanie innych 
kultur i praktyczna nauka języka angielskiego. I co jest 
bardzo ważne, bardzo im się podobało, a szczególnie 
duże wrażenie zrobiła na nich nasza biblioteka. Z 
niecierpliwością czekam na nową edycję.

Anna Kuziak
Dominika Postrzech-Mazurek

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii 
Europejskiej
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Głównym celem działalności Szkolnego 
Klubu Wolontariatu było aktywizowanie 
uczniów do działań na rzecz środowiska 
szkolnego i lokalnego. Wolontariat 
rozwijał także zainteresowania uczniów, 
umiejętności społeczne, a przede 
wszystkim niósł ze sobą wiele wartości 
wychowawczych, kształtujących 
kreatywność, odpowiedzialność, 
wrażliwość i otwartość na drugiego 
człowieka. Działania zrealizowane przez 
SKW w II półroczu roku szkolnego 2021/22:

SPOTKANIE Z 
WOLONTARIUSZKĄ ROKU 

2021
ELŻBIETĄ ŁUKASIK

Nasza szkoła dba o rozwój wolontariatu, bardzo się 
cieszymy, że możemy w tej dziedzinie liczyć na wsparcie 

Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. W 
ramach współpracy 4 maja 2022 r. uczniowie z klas V 
uczestniczyli w inspirującym szkoleniu motywacyjnym. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się Elżbieta 
Łukasik, która jest znana ze swojej działalności 
wolontariackiej. Dziękujemy serdecznie za utwierdzenie 
młodych ludzi w przekonaniu, że warto pomagać.

AKCJA EKOLOGICZNA
„MYŚL ZIELONO”

W sobotę 30 kwietnia 2022 r. Szkolny Klub Wolontariatu 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Tarnogrodzie pod opieką nauczycieli: Anny Kuziak, 
Bożeny Śmieciuch i Bożeny Larwy wraz z Klubem Kobiet 
Aktywnych oraz harcerkami włączył się w praktyczne 
działania na rzecz ochrony Ziemi. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za naszą planetę, dlatego młodzież 
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zaproponowała wyjście w teren, organizując happening 
ekologiczny w centrum Tarnogrodu. W ramach akcji 
pod hasłem „Myśl zielono”, która rozpoczęła się w 
połowie kwietnia, przeprowadzono wiele działań 

edukacyjnych i informacyjnych na 
temat ochrony środowiska. Przed 
świętami wielkanocnymi został 
ogłoszony plastyczny konkurs 
ekologiczny pt. „Upcykling – daję 
drugie życie”. Polegał on na 
własnoręcznym przygotowaniu 
pracy przy wykorzystaniu 
surowców wtórnych. W konkursie 
wzięło udział 35 uczniów ze 
wszystkich szkół na terenie 
gminy Tarnogród. Podsumowanie 
konkursu, wręczenie nagród i 
wystawa odbyły się podczas 
pikniku ekologicznego. Podczas 
happeningu Burmistrz Tarnogrodu 
Paweł Dec przedstawił informacje 

na temat zagospodarowania śmieci w naszej gminie. 
Członkowie SKW rozdawali mieszkańcom zakładki 
do książek zawierające wiadomości o segregacji 
śmieci oraz prezentowali dane z raportów o sytuacji 
zanieczyszczenia na świecie.
W sobotnie przedpołudnie do działań proekologicznych 
włączył się Klub Kobiet Aktywnych, organizując 
„Wyprzedaż garażową”. Tego dnia można było również 
wziąć udział w przygotowanym przez harcerki konkursie 
plastycznym na plakat promujący ekologię. Szkolny 
Klub Wolontariatu przygotował również konkurs 
wiedzy ekologicznej oraz punkt szycia ekologicznych 
siatek na warzywa i owoce. Wszyscy uczestnicy 
konkursów otrzymali nagrody i upominki, które były 
przekazane przez wicestarostę biłgorajskiego Tomasza 
Rogalę oraz przez nauczycieli. Do akcji ekologicznej 
zorganizowanej przez wolontariuszy przyłączyło się 
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również Nadleśnictwo Biłgoraj. Na przygotowanym przez 
leśników stoisku mieszkańcy Tarnogrodu otrzymywali 
drzewka do posadzenia w ramach projektu „Zielony 
Powiat”.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji 
ekologicznej.

BIERZEMY UDZIAŁ 
W AKCJI 

„ŻONKILE”
Łączy nas pamięć!

Szkoła podstawowa 
w Tarnogrodzie 
po raz kolejny 
włączyła się w 
akcję „Żonkile” 
organizowaną 
przez Muzeum 
Historii Żydów 
Polskich POLIN 
w Warszawie. 
Przedsięwzięcie 
ma na celu 
upamiętnienie 
powstania w getcie 
warszawskim. Nasi 
uczniowie uczcili 
pamięć bohaterów tego wydarzenia, poznając historię 

oraz wykonując symboliczne żonkile z papieru. Szkolny 
Klub Wolontariatu porządkował miejsce upamiętniające 
Żydów – ofiary II wojny światowej. Jesienią posadzono 
tam 300 cebulek żonkili, które wiosną pięknie zakwitły

CHARYTATYWNY KIERMASZ 
WIELKANOCNY I WIZYTA 

WOLONTARIUSZY W SZPITALU 
I ŚRODOWISKOWYM DOMU 

SAMOPOMOCY
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przez 
cały marzec i kwiecień przygotowywali piękne kartki 
wielkanocne i ozdoby świąteczne dla pacjentów 
ZOL oraz pensjonariuszy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Tarnogrodzie, których odwiedzili 

12 kwietnia, 
przekazując wraz 
z własnoręcznie 
wykonanymi 
niepowtarzalnymi 
kartkami 
świąteczne 

życzenia. Wizyta 
przyniosła 
radość nie tylko 
adresatom 
życzeń, ale 
również 
wolontariuszkom, 
które wzruszyły 
się, odwiedzając 
te instytucje 
opieki. Dla 
niektórych z 
nich była to 
pierwsza w życiu 
taka wizyta. 
Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował też na 
terenie szkoły charytatywny kiermasz wielkanocny, 
na którym można było kupić wykonane kartki, 
zajączki oraz pyszne muffinki marchewkowe z mąki 
z zielonego groszku wykonane według starego 

przepisu babci. Przygotowane rzeczy bardzo szybko 
znalazły nabywców. Uzyskane fundusze zostaną 
przeznaczone na działania wolontariatu.

POMOC UCHODŹCOM 
Z UKRAINY

Od początku wojny w Ukrainie wolontariusze 
pomagają uchodźcom: przynosząc niezbędne 
rzeczy, pomagając przy rozładunku i załadunku 
darów, opiekowali się też dziećmi w punkcie 
zakwaterowania, bawili się z nimi. Porządkowali 
i segregowali dary w magazynie. We współpracy 
z Fundacją „Fundusz Ziemi Biłgorajskiej”, na 
złożony wniosek w ramach projektu „Zbierz ekipę 
i zadziałaj” SKW otrzymał minigrant w wysokości 

1000 zł na działanie „Integracyjny Dzień Sportu”, dzięki 
któremu zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny do zajęć 
dla dzieci na terenie zakwaterowania osób z Ukrainy. 
Podsumowanie projektu odbędzie się pod koniec lipca, 
planujemy wspólną zabawę, poczęstunek i wręczenie 
medali.

WIZYTA W ŚLĄSKIM CENTRUM 
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

W KATOWICACH
24 lutego cztery wolontariuszki: Alicja Borek, Oliwia 
Wlaź, Gaia Koza i Oliwia Olejnicka wraz z opiekunką 
Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyły w wyjeździe 
delegacji z Tarnogrodu z burmistrzem Pawłem Decem 
na czele do Katowic, aby obejrzeć nową ekspozycję 
stałą w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności otwartą 
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z okazji 40. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. W 
muzeum spotkali się ze świadkami historii, z górnikami, 
którzy byli w kopalni w czasie pacyfikacji: Stanisławem 
Płatkiem i 
Antonim Gierlatką. 
Oprowadzili oni 
naszą grupę po 
nowej wystawie 
głównej w Śląskim 
Centrum Wolności 
i Solidarności 
otwartej na 40. 
rocznicę pacyfikacji 
kopalni „Wujek”. 
Została ona 
udostępniona na 
trzech poziomach 
zabytkowego 
budynku dawnego 
magazynu 
odzieży roboczej. 
Ekspozycja jest 
poświęcona 
przede wszystkim 
strajkowi w kopalni 
w grudniu 1981 r. oraz oporowi Polaków wobec systemu 
komunistycznego w latach 80. XX wieku. Wielkie 
wrażenie na zwiedzających wywarły prezentowane na 
wystawie stałej: czołg T-55 (tego typu czołgi brały udział 
w pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981 r.) oraz rampa, z 
której pluton specjalny ZOMO oddał strzały w kierunku 

strajkujących górników. Wolontariuszki uczestniczące 
w wycieczce miały możliwość użycia sprzętów, które w 
tamtym czasie były wykorzystywane do przekazywania 

informacji: dalekopisu, 
telefonu z korbką, maszyny 
do pisania, sprzętu do 
powielania ulotek. Była to 
niezwykle przejmująca żywa 
lekcja historii, która utrwaliła 
w pamięci wydarzenia 
sprzed 40 lat.

WOLONTARIUSZE 
ROKU

Na podstawie oddanych 
kart pracy wolontariusza 26 
uczniów z klas ósmych za 
wkład pracy w działalność 
społeczną w formie 
wolontariatu otrzyma wpis 
na świadectwie ukończenia 
szkoły. Wolontariuszkami 
roku 2021/2022 za 
szczególne zaangażowanie 
w większość akcji zostały: 

Emilia Lipka (ponad 100 godzin) z kl. VI, Judyta 
Krasowska z kl. Vb, Sylwia Bosek z kl. VIIIb, Amelia 
Mazurek z kl. VIIIb, Gaia Koza z kl. VIIIb, Oliwia Wlaź z 
kl. VIIIb, Julia Bodek z kl. Va i Julia Olejnicka z kl. VIIIa.

/Anna Kuziak/

 

W ramach programu Laboratoria Przyszłości w 
Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w 

Tarnogrodzie powstała pracownia kulinarna wyposażona 

w różnorodny nowoczesny sprzęt kuchenny. W pracowni 
zajęcia kulinarne „Szkolny Master Chef” odbywały się 

po lekcjach dwa razy w 
tygodniu, uczęszczało na nie 
27 osób z kl. II-VI. Uczniowie 
uczyli się obsługi różnych 
sprzętów AGD, korzystania 
z przepisów kulinarnych, 
odmierzali gramatury, 
łączyli ze sobą składniki i 
dzięki współpracy w grupie 
przyrządzili bardzo smaczne 
pizze, gofry, pankejki, pierogi 
z serem, frytki i naleśniki. 
Były również samodzielnie 
wykonane tortille, spaghetti 
i tarta z kurczakiem. 
Składniki na popisowe 
potrawy sfinansowała 
Rada Rodziców, za 

co bardzo serdecznie dziękujemy. Uczniowie, dla 
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których gotowanie nie jest 
nowością, udzielali rad tym, 
którzy w tej dziedzinie stawiają 
pierwsze kroki. Zajęcia w 
pracowni kulinarnej pozwalały 
na rozwijanie przydatnych 
umiejętności gotowania i 
przyrządzania potraw oraz 
doskonalenia umiejętności 
planowania pełnowartościowych 
posiłków. Dla młodych adeptów 
sztuki kulinarnej nie było potrawy, 
której nie mogliby wykonać. 
Efektem zajęć bardzo często 
było samodzielne przygotowanie 
potraw w domu, o czym 
informowali rodzice. Na wspólne 
gotowanie w naszej pracowni zostali zaproszeni goście 
ze szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+, 
przyświecało nam hasło „Zamiast ranić ugotuj mi!”. 
Dzięki międzynarodowej współpracy w naszej szkolnej 

pracowni kulinarnej zostały przygotowane pyszne 
naleśniki i zdrowe smaczne ciasteczka owsiane.

/Anna Kuziak/

 

 
- Do etapu rejonowego przedmiotowego konkursu z 
historii zakwalifikowała się Oliwia Wlaź z klasy VIIIb.

- Do II etapu Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele „Posłani 
w pokoju Chrystusa” zakwalifikowali się: Paulina 
Fus  i Michał 
Gurdziel z klasy 
IVa oraz Łukasz 
Nowicki z klasy VIIa 
i Oliwier Sikora z 
klasy VIIIc.

- Uczniowie klasy 
VIII c Kacper 
Kożuszek i Nikodem 
Mulawa zajęli I 
miejsce w konkursie 
organizowanym 
przez Instytut 
Pamięci Narodowej 
Oddział w Lublinie 
w ramach projektu 
edukacyjnego „Stan 
wojenny w pamięci 
moich bliskich”.

- Jakub 
Świtała zdobył 10. miejsce i wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Konkursie z Historii Edu – Pingwin.

- Nikola Siciarz zdobyła II miejsce w Regionalnym 
Konkursie organizowanym przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Zamościu pt. „Kosmiczna przygoda”

- Emilia Lipka ze Szkolnego Klubu Wolontariatu została 
wyróżniona dyplomem za działalność wolontarystyczną 
na rzecz społeczności lokalnej w 2021 roku w II edycji 

konkursu „Ziarna Wolontariatu” organizowanego przez 
Fundację Fundusz Ziemi Biłgorajskiej pod patronatem 
starosty biłgorajskiego.

- Julita Rój (kl. VI) zdobyła II miejsce, Michalina 
Sidor (kl. IV) 
i Katarzyna 
Myszkowiak (kl. VII) 
zajęły III miejsce w 
Powiatowym Konkursie 
Literackim pt. „Legenda 
o mojej miejscowości”.

- Łukasz Nowicki z 
klasy VII a zajął I 
miejsce, a Paulina 
Fus z klasy IVa 
i Oliwier Sikora z 
klasy VIII c uzyskali 
tytuł Finalisty w 
XIX Diecezjalnym 
Konkursie Wiedzy 
o Biblii i Kościele 
„Posłani w pokoju 
Chrystusa” .

- Oliwia Baszkiewicz  z VIII a zajęła I miejsce, zaś 
uczennice klasy VIII b: Marcela Krzychowiec, Roksana 
Małek, Aleksandra Przytuła zajęły III miejsce w 
IX Wojewódzkim konkursie historycznym pt. „Dzieci 
Zamojszczyzny. Trudne losy mojego regionu”,  

- Nikola Siciarz z kl. IIIa zajęła I miejsce oraz Antoni 
Krasowski  z kl. IIIb zdobył III miejsce. Finalistami 
zostali Gabriela Maśko z kl. IIIb oraz Maciej Mazurek z 
kl. Ib w Regionalnym Konkursie Czytelniczym dla kl. I-III 
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pt. „Czy znasz…?”.

- W konkursie Wirtualny Escape Room pt. „Lemstory” 
w ramach regionalnego projektu „…nie z tej Ziemi” 
laureatem został Jakub Mazurek z kl. IVb.

- W regionalnym Literackim Konkursie Walentynkowym 
laureatami zostali: Paulina Fus z kl. IVa i Jakub 
Mazurek z kl. IVb.

 - Milena Jaworowska z klasy VIII c zajęła III miejsce 
w XXI Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Żółty 
orzech” w kategorii szkół podstawowych.

- Łukasz Nowicki z klasy VII a oraz Aleksander 
Magoch z V a zajęli I miejsce w swoich kategoriach 
wiekowych w V Powiatowym Konkursie Wiedzy Biblijnej 
z Ewangelii Świętego Mateusza.

- Kalina Kucharska z kl. IV a i Pola Siciarz z kl. IIb zostały 
laureatkami w powiatowym konkursie plastycznym pt. 
„Postawa trzeźwości nie sprawi ci trudności – odrzuć 

uzależnienia i spełniaj marzenia”. Wyróżniono również 
prace: Jakuba Mazurka z kl. IVb, Dominika Szuby z kl. 
IVa, Mai Bździuch z kl. IVa, Szymona Rogali z kl. IVb, 
Nikoli Siciarz z kl. IIIa i Juliana Pułapy z kl. IVb. 

- Patryk Bartosik z kl. VIIIc zajął I miejsce i awansował 
do etapu powiatowego, II miejsce zajęła Sylwia Bosek 
z kl. VIIIb, IV miejsce zdobyła Dominika Bosek z kl. 
VI  w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej.

- Nikola Siciarz z kl. IIIa w programie Wiosna w TVP3 
Lublin otrzymała Nagrodę specjalną Beaty Mazurek - 
Poseł do Parlamentu Europejskiego w III Wojewódzkim 
Konkursie Wielkanocnym organizowany przez Woje-
wództwo Lubelskie.

- W gminnym konkursie plastycznym pt. „Przyroda w 
wierszach Marii Konopnickiej” I miejsce zdobyła Nikola 
Siciarz z kl. IIIa, III miejsce – Antonina Figiel z kl. IIa 
oraz wyróżnienia otrzymali: Natalia Świtała z kl. IIa i 
Maciej Mazurek z kl. Ib.

- W eliminacjach gminnych 41. Małego Konkursu 
Recytatorskiego awans do eliminacji powiatowych 
uzyskała uczennica z kl. IIa Hanna Iwańczyk oraz 
wyróżnienia otrzymali: Maja Kurzydło z kl. IIIb i Gabriel 
Koza z kl. Vb.

- W Gminnym Konkursie Plastycznym „Niebieskie okno 
na świat” w kategorii kl. I-III Bartłomiej Burz z kl. IIa 
zdobył II miejsce, wyróżnienie otrzymał Patryk Kieł-
basa z kl. IIa. W kategorii kl. IV – VIII Sandra Krzy-
chowiec zdobyła I miejsce, Sofia Homeniuk zdobyła 
wyróżnienie.

Gratulujemy!
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Uczniowie wyróżnieni w klasach I-III, osiągający 
wysoki poziom wiadomości i umiejętności, 

prezentujący właściwe normy zachowania, jak 
również ze 100% frekwencją:

I a:
1. Zofia Magoch
2. Karolina Szajner
3.Aleksandra Dołomisiewicz
4. Piotr Dec
5. Natalia Sadlej
6. Paweł Duda 
7. Mikołaj Huppental
8. Nikola Blicharz
 
I b:
1. Maciej Mazurek 
2. Aleksandra Dworniczak
3. Karina Kulpa
4. Paulina Rój 
5. Szymon Mazgal
6. Hanna Czarnecka
7. Magdalena Gruca
8. Błażej Rataj
9. Aleksandra Pietras

100% frekwencja:
1. Maciej Mazurek
 
II a:
1. Hanna Iwańczyk
2. Aleksandra Piebiak 
3. Maria Sawastynowicz
4. Zuzanna Budzyńska 
5. Liliana Smyk
6. Zofia Bryła
7. Antonina Figiel
8. Natalia Świtała
9. Szymon Przytuła

 Uczniowie klas IV-VIII ze średnią ocen co najmniej 
4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania 

oraz uczniowie ze 100% frekwencją:
 
IV a:
1. Paulina Fus  5,27 zachowanie wzorowe
2. Ignacy Magoch 5,00 zachowanie wzorowe
3. Amelia Sereda 5,00 zachowanie bardzo dobre
4. Hanna Dołomisiewicz  4,91 zachowanie wzorowe
5. Hanna Lewkowicz 4,91 zachowanie wzorowe
6. Michał Gurdziel 4,91 zachowanie bardzo dobre
7. Kalina Kucharska 4,82 zachowanie wzorowe
8. Norbert Szymanik 4,82 zachowanie wzorowe

 
100% frekwencja:
1. Norbert Szymanik
 
IV b:
1. Michalina Sidor 5,18 zachowanie wzorowe
2. Marta Mazurek 5,18 zachowanie bardzo dobre
3. Jakub Mazurek 5,18 zachowanie wzorowe
4. Szymon Rogala 5,00 zachowanie bardzo dobre 
5. Filip Krajewski 4,91 zachowanie bardzo dobre
6. Wojciech Borek 4,82 zachowanie wzorowe
 
V a:
1. Aleksander Magoch 5,33 zachowanie wzorowe
2. Rafał Lewkowicz 5,00 zachowanie wzorowe
3. Aleksander Antolak 4,83 zachowanie bardzo dobre 
 
100% frekwencja:
1. Aleksander Magoch
2. Bartłomiej Chodkiewicz
 
V b:
1. Jakub Szymanik 5,08 zachowanie bardzo dobre 
2. Antoni Mulawa 5,00 zachowanie wzorowe
3. Mikołaj Przeszło 4,75 zachowanie bardzo dobre

VI:
1. Julita Rój  5,00 zachowanie wzorowe
2. Marta Jaworowska 4,92 zachowanie bardzo dobre
3. Emilia Lipka  4,92 zachowanie wzorowe
4. Julia Mołda  4,92 zachowanie wzorowe
5. Wiktoria Jawniak 4,75 zachowanie wzorowe
6. Wiktor Sikora  4,75 zachowanie bardzo dobre
 
VII a:
1. Cyprian Rogala 5,07 zachowanie bardzo dobre
2. Miłosz Gałka  4,86 zachowanie wzorowe
3. Irmina Magoch  4,79 zachowanie bardzo dobre

100% frekwencja:
1. Miłosz Gałka

VII b:
1. Martyna Szymanik 4,85 zachowanie wzorowe

VIII a:
1. Julia Olejnicka 5,07 zachowanie wzorowe
2. Oliwia Baszkiewicz 5,00 zachowanie wzorowe
3. Karolina Gałka 4,93 zachowanie wzorowe

VIII b:
1. Marcela Krzychowiec 5,07 zachowanie wzorowe
2. Oliwia Wlaź  5,00 zachowanie wzorowe
3. Anastasiia Honchar 4,93 zachowanie wzorowe
4. Aleksandra Przytuła 4,93 zachowanie wzorowe
5. Maxymilian Tarnowski 4,93 zachowanie wzorowe
 

II b:
1. Julia Szumiec
2. Pola Siciarz 
3. Małgorzata Janeczek 
4. Julia Sidor
5. Jakub Buliński
6. Igor Kurzawski
7. Hubert Mołda 
8. Aniela Śniosek
9. Lena Paszkowaka
 
III a:
1. Jakub Pleskacz
2. Nikola Siciarz
3. Karolina Mulawa
4. Emilia Gorzkowska 
5. Kamila Lachowska
6. Wojciech Witkowski
7. Martyna Borek 
8. Martyna Socha
9. Milena Gałka
10. Damian Ćwikła 
 
III b:
1. Maja Kurzydło 
2. Antoni Krasowski
3. Julia Przytuła
4. Oliwia Huppental 
5. Gabriela Maśko 
6. Hanna Drzał
7. Szymon Osuch
8. Maciej Leśniak
 
100% frekwencja:
1. Szymon Chodkiewicz
2. Szymon Osuch
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VIII c:
1. Oliwier Sikora 5,00 zachowanie bardzo dobre

Nagrody Burmistrza za szczególne osiągniecia 
w konkursach przedmiotowych, artystycznych i 
zaangażowanie na rzecz szkoły i społeczności lokalnej 
na zakończenie etapu edukacji otrzymali:

1. Nikola Siciarz z III a
2. Maja Kurzydło z III b
3. Antoni Krasowski z III b
4. Julia Olejnicka z VIII a
5. Karolina Gałka z VIII a
6. Oliwia Baszkiewicz z VIII a
7. Marcela Krzychowiec z VIII b

Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w 
ogólnopolskich zawodach sportowych w roku szkolnym 
2021/2022 otrzymali:

1. Norbert Szymanik z IV a
2. Miłosz Gałka z VII a
3. Wojciech Dec z VI
4. Paweł Mróz z V b
5. Wiktoria Jawniak z VI

Ponadto uczniowie klas ósmych, wielokrotni 
reprezentanci szkoły na zawodach sportowych na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim otrzymali 
Wyróżnienia Burmistrza:

1. Kamila Larwa z VIII a
2. Nela Blicharz z VIII a
3. Wojciech Tabała z VIII a
4. Piotr Sikora z VIII b
5. Klaudia Krasowska z VIII c
6. Bartosz Szymanik z VIII c
7. Patryk Bartosik z VIII c

29.05.2022r. działający w 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
zespół wokalny „Lawenda” wziął 
udział w pikniku integracyjnym gminy 
Tarnogród na osiedlu Błonie. Zespół 
wykonał tradycyjne pieśni i piosenki 
ludowe w oryginalnych aranżacjach, 
jak i ich artystycznych interpretacjach 
wykorzystujących nowoczesne 
instrumenty elektroniczne. W 
spotkaniu wzięła również udział 
część społeczności ŚDS pod 
opieką personelu placówki. Występ 
zaliczamy do bardzo udanych. 
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WOJAŻE SENIORÓW
W 1976 roku przy Gminnym  Ośrodku 
Kultury powstał pierwszy Klub Seniora  
w powiecie biłgorajskim. Tarnogrodzcy 
seniorzy działają bardzo aktywnie na 
wielu polach. Spędzają wspólnie wolny 
czas, organizując różne warsztaty 
artystyczne, spotkania integracyjne i 
edukacyjne. 
W czwartek 19 maja 2022 roku 
uczestniczyli w wycieczce do Krasiczyna, 
Przemyśla i Bolestraszyc zorganizowanej 
przez dyrektorkę Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury Renatę Ćwik.

Wyjazd 
rozpoczął się 
od zwiedzania 
dziedzińca 
i zamku w 
Krasiczynie. 
Seniorzy z 
ciekawością 
słuchali historii 
zamku i jego 
mieszkańców 
opowiedzianej 
przez 
przewodnika, 

a następnie spacerowali po pięknym parku wokół 
dziedzińca.
Z Krasiczyna grupa pojechała do Przemyśla. Dzięki 
uprzejmości  instruktorki  do spraw kultury ludowej 
z Centrum Kulturalnego w Przemyślu Agaty Hemon 
seniorzy poznali historię Przemyśla i okolic. Zwiedzili 
Muzeum Ziemi Przemyskiej. Następnie była przerwa na 
kawę i lody oraz spacer po przemyskim rynku. 
Kolejnym punktem wycieczki było Arboretum w 
Bolestraszycach. Tam seniorzy spacerowali po 
urokliwych  zakątkach ogrodu. Wymieniali się swoją 
wiedzą ogrodniczą i zielarską. Nie zabrakło chwil na 
odpoczynek i wspólne śpiewanie. Pogoda i humory  
dopisały, więc  wyjazd był bardzo udany.
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POTAŃCÓWKA W TARNOGRODZKIM 
OŚRODKU KULTURY

26 maja Tarnogrodzki Klub Seniora przy okazji Dnia 
Matki zorganizował otwartą potańcówkę mającą na celu 
integrację uczestników. Obecnym na spotkaniu mamom 
życzenia złożyli Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i 
Dyrektor TOK Renata Ćwik. Nieoczekiwanie na imprezie 

pojawili się goście z Dzikowa, Dorboz i Krasnobrodu 
zachęceni ogłoszeniem w naszych mediach lokalnych. 
Było to miłą niespodzianką 
dla tarnogrodzkich seniorów. 
Wszyscy świetnie się bawili 
w rytmach disco, folkowych 
przebojów i nastrojowych 
kawałków tanecznych. Ten 
wieczór zostanie w ich pamięci 
na długo, a miło spędzony czas 
zapowiada kolejne odsłony 
tanecznych spotkań w TOK-u.

WYCIECZKA
DO ŁAŃCUTA

24 czerwca członkowie 
Tarnogrodzkiego Klubu Seniora 
po raz kolejny podróżowali 
po  ziemi podkarpackiej. 
Grupa  wycieczkę rozpoczęła 
od zwiedzania Pałacu 
Lubomirskich w Przeworsku, po 
którym oprowadzała etnograf 

i kustosz muzeum Katarzyna 
Ignas. W znajdującym się na placu 
parkowym Muzeum Pożarnictwa 
seniorzy obejrzeli wystawę sprzętu 
strażackiego. Wizytę w Przeworsku 
zakończono zwiedzaniem galerii 
obrazów sakralnych. 

W Łańcucie  po krótkim odpoczynku 
przy kawie i ciastku seniorzy 
rozpoczęli zwiedzanie wnętrz  
Zamku Lubomirskich i Potockich, 
by następnie przejść do stajni i 
powozowni.

Wspólne wojaże zakończyły się 
piknikiem w lesie. Czas odpoczynku 
wykorzystano na rozmowy i wspólne 
śpiewanie.

Anna Szeniak
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SPORT

Wraz z  końcem 
sezonu 2021/ 2022 
Siergiej Sawczuk 
przestał pełnić funkcję 

trenera Olimpiakosu 
Tarnogród. Zarząd i 

zawodnicy pragną 
podziękować bardzo 

serdecznie za 
6,5 roku współpracy, 
nauki i treningów. 
Dziękujemy za trud 
włożony w rozwój 
naszej drużyny. 
Pamiętamy same 
wspaniałe chwile! 
Dziękujemy 
i życzymy 
powodzenia! Siergiej 
Sawczuk zostanie z 
nami w Olimpiakosie 
i będzie pełnił 
funkcje pomocnicze.
Trener poprowadził 
drużynę w 171 
meczach. Pod 
wodzą Siergieja 
Sawczuka 
Olimpiakos 
zanotował 80 
zwycięstw, 29 
remisów i 62 
przegrane. 
Siergiej Sawczuk rozpoczął pracę w naszym klubie w 
przerwie zimowej sezonu 2015/2016. Olimpiakos grał 
wówczas w klasie A. 2 kwietnia 2016 roku poprowadził 
pierwszy mecz rundy wiosennej, w którym Olimpiakos 
wygrał na własnym boisku 4:1 z Wrzosem Szyszków.

Ł.G.

W niedzielę 26 czerwca zakończył się sezon 2021/2022 
w klasie okręgowej. Olimpiakos w ostatnim meczu 
grał na własnym stadionie o 6. miejsce z walczącą o 
utrzymanie Victorią Łukowa. Nasza drużyna wygrała i 
zakończyła rozgrywki na 6. miejscu. Tak przynajmniej 
wszystkim się wydawało, ponieważ w czwartek komisja 
gier ZOZPN przyznała walkower Victorii Łukowa z 
powodu nieuprawnionego do gry w naszej drużynie 
zawodnika. Olimpiakos po tej porażce zajął ostatecznie 
7. miejsce.

Olimpiakos zaliczył zdecydowanie lepszą rundę 
jesienną. Po rozegraniu pierwszych piętnastu spotkań 
nasza drużyna z 26 punktami zajmowała 5. miejsce 
z niewielką stratą do miejsca czwartego. (4. Łada 27 
pkt., 3. Błękitni 36 pkt., 2.Tanew 38 pkt., 1. Omega 
39 pkt.) W rundzie rewanżowej Olimpiakos zdobył 14 
punktów. Gorzej punktował Tur, Roztocze, Lubycza i 
Sparta. Runda jesienna – 26 punktów; 8 zwycięstw, 2 

remisy i 5 porażek 
(źródło: 90minut.pl). 
Runda wiosenna 
– 17 punktów; 
4 zwycięstwa, 5 
remisów, 6 porażek.

Runda rewanżowa 
wypadła gorzej 
poprzez braki 
kadrowe. Kontuzje, 
brak czasu przez 
studia czy pracę 
oraz rezygnacja 
z gry przyczyniła 
się niewątpliwie do 
uzyskania mniejszej 
ilości punktów w 
rundzie wiosennej. 

W sezonie 2021/ 
2022 zagrało 
28 zawodników. 
Najwięcej 
rozegranych minut 

 

33



KWARTALNIK TARNOGRODZKI

mieli Kacper Świtała, Roman Stetskiv i Grzegorz Cios – 
2520 minut. 

Zawodnicy Olimpiakosu strzelili 38 bramek. Najlepszym 
strzelcem naszej drużyny okazał się Robert Klecha, 
który zdobył 9 bramek. 

1. Robert Klecha – 9 bramek
2. Arkadiusz Mazurek – 6 bramek
3. Roman Stetskiv, Mateusz Grabowski – 4 bramki 
4. Michał Rutyna, Adrian Dydyński – 3 bramki 
5. Mateusz Szczerba – 2 bramki 
6. Łukasz Gancarz, Maciej Niedzielski, Wojciech 

Gierula, Kacper Świtała, Szymon Seroka – po 1 
bramce. 

Padły dwie bramki samobójcze w meczach ze Spartą 
oraz Andorią. 
Dziękujemy bardzo serdecznie naszym sponsorom za 
sezon 2021/ 2022: Miastu i Gminie Tarnogród, firmom 
Geomark, Korona Paliwa, TransTyp, V-tuning.pl, Farmy 
Roztocza, Delikatesy Karpik, INTROZAG. Dzięki Wam 
nie tylko drużyna seniorska, ale również drużyny 
młodzieżowe mogły funkcjonować na odpowiednim 
poziomie!

Ł.G.

W podsumowaniu 
sportowym roku szkolnego 
w powiecie biłgorajskim 
szkoła podstawowa w 
Tarnogrodzie zajęła III 
miejsce w rywalizacji 
sportowej w kategorii 
Igrzyska Dzieci oraz III 
miejsce w rywalizacji w 
kategorii Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej.
Wyróżnienia indywidualne 
w kategorii najlepszy 
sportowiec powiatu 
biłgorajskiego otrzymali: 
Miłosz Gałka (III miejsce), 
Wojciech Dec (IV miejsce) 
oraz Norbert Szymanik 
(VIII miejsce). Zawodnicy 
reprezentowali szkołę 
w wielu konkursach 
sportowych, a do 

największych sukcesów 
naszych reprezentantów 
należy Mistrzostwo 
Województwa 
w Badmintonie 
Drużynowym, VII miejsce 
na Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w 
Badmintonie Drużynowym. 
Sprawcami tych 
sukcesów byli: Wojciech 
Dec oraz Miłosz Gałka. 
Wicemistrzem  Polski w 
Biegach Przełajowych 
został Norbert Szymanik w 
kategorii  Igrzyska Dzieci 
rocznik 2011 i młodsi. 
W trakcie roku szkolnego 
nasze reprezentacje 
wystąpiły w zawodach 
na różnym szczeblu 
46 razy. Na szczeblu 
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powiatu zajęliśmy 8 razy miejsce 
I, 9 razy miejsce II, 3 razy miejsce 
III. Na półfinałach wojewódzkich 
zajęliśmy czterokrotnie miejsce I oraz 
siedmiokrotnie miejsce II. Na finałach 
wojewódzkich miejsca: VI, VII, V, IX, 
VIII, III oraz I. Finały ogólnopolskie 
-  miejsca II oraz VII. W rywalizacji 
sportowej brało udział 60 uczniów 
i uczennic z naszej szkoły. Nasi 
uczniowie reprezentowali szkołę 
w następujących konkurencjach: 
sztafetowe biegi przełajowe, 
drużynowe oraz indywidualne, 
badminton drużynowy, sztafeta 
szwedzka, sztafeta olimpijska, bieg 
4x100m, trójbój, czwórbój, piłka 
siatkowa oraz piłka nożna.

Krzysztof Tarnowski

10.06.2022 roku odbyły 
się  na osiedlu  Błonie V  
Tarnogrodzkie Biegi Plenerowe 
zorganizowane przez 
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury,   
Burmistrza Tarnogrodu, Szkołę 
Podstawową im. Marii Curie – 
Skłodowskiej w Tarnogrodzie 
oraz Zarząd Dzielnicy 
Przedmieście Błonie. Celem 
imprezy jest popularyzacja 
biegów przełajowych wśród 
dzieci i młodzieży oraz 
promocja zdrowego stylu życia. 
Dzieci i młodzież z gminy 
Tarnogród miały okazję 
spróbować swoich sił 
w sportowej rywalizacji. 
Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie wiekowe. 
Oddzielnie klasyfikowane były dziewczęta i oddzielnie 
chłopcy. Ambitnych młodych sportowców było wielu we 
wszystkich kategoriach wiekowych: od przedszkolaków 
po młodzież szkolną. 
Przedstawiamy zwycięzców we wszystkich grupach:

Przedszkole 2,5 – 3 lata (200m):
Dziewczynki: 
I miejsce Aniela Pacholak 
(Przedszkole Miejskie w 
Tarnogrodzie)
II miejsce Julia Gołąb (Przedszkole 
Miejskie w Tarnogrodzie) 
III miejsce Pola Kubaj (Szkoła 
Podstawowa im. kard. S. 
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
Chłopcy:
I miejsce Karol Parzych 
(Przedszkole Miejskie w 
Tarnogrodzie)
II miejsce Szymon Komosa 
(Przedszkole Miejskie w 
Tarnogrodzie)

III miejsce Leon Kordyjak (Przedszkole Miejskie w 
Tarnogrodzie)

Przedszkole 4 – 4,5 roku (200m):
Dziewczynki: 
I miejsce Paulina Hachuj (Przedszkole w Luchowie 
Dolnym)
II miejsce Martyna Nocek (Szkoła Podstawowa im. 
kard. S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
III miejsce Kornelia Jonda (Przedszkole w Luchowie 
Dolnym)
Chłopcy:
I miejsce Hubert Kożuszek (Przedszkole w Luchowie 
Dolnym)
II miejsce Karol Gancarz (Szkoła Podstawowa im. kard. 
S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
III miejsce Szymon Pleskacz (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym)
Przedszkole 5 – 6 lat (200m):
Dziewczynki: 
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I miejsce Lilianna Popowicz (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym
II miejsce Emilka Maciejkowicz (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym)
III miejsce Milenka Karaś (Szkoła Podstawowa im. kard. 
S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
Chłopcy:
I miejsce Michał Piebiak (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym)
II miejsce Marcel Wlaź (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym)
III miejsce Hubert Jamiński (Przedszkole w Luchowie 
Dolnym)
III miejsce Tymon Grelak (Szkoła Podstawowa w Woli 
Rózanieckiej)
Szkoła podstawowa klasy I – II (300 m)
Dziewczynki: 
I miejsce Patrycja Hachuj
II miejsce Kornelia Larwa (Szkoła Podstawowa im. 
kard. S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
III miejsce Martyna Śmiałko (Szkoła Podstawowa im. 
kard. S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
Chłopcy:
I miejsce Przemek Szkoda (Szkoła Podstawowa im. 
kard. S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
II miejsce Hubert Wróbel (Szkoła Podstawowa im. kard. 
S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim )
III miejsce Filip Sereda ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
Szkoła podstawowa klasy III– IV (400 m)
Dziewczynki: 
I miejsce Amelia Sereda ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
II miejsce Lena Waręciak (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Górnym)
III miejsce Martyna Małek ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
Chłopcy:
I miejsce Kacper Krasowski ( Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
II miejsce Norbert Szymanik ( Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
III miejsce Piotr Hachuj (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Dolnym)
 Szkoła podstawowa klasy V– VI (400 m)
Dziewczynki: 
I miejsce Wiktoria Jawniak ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
II miejsce Milena Jabłońska (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Dolnym)
III miejsce Kinga Matys ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
Chłopcy:
I miejsce Mikołaj Przeszło ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)

II miejsce Aleksander Antolak ( Szkoła Podstawowa 
im. M. Curie– Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
III miejsce Patryk Płuciennik ( Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
 Szkoła podstawowa klasy VII– VIII 
Dziewczynki (600 m)
I miejsce Klaudia Krasowska ( Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
II miejsce Magdalena Wardach (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Dolnym)
III miejsce Martyna Szymanik (Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
Chłopcy (800 m)
I miejsce Patryk Bartosik ( Szkoła Podstawowa im. M. 
Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
II miejsce Szymon Bodys (Szkoła Podstawowa w 
Luchowie Dolnym)
III miejsce Bartek Szymanik ( Szkoła Podstawowa im. 
M. Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie)
W każdej grupie zostały wylosowane trzy nagrody 
ufundowane ze środków finansowych Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdobywców 
pierwszych, drugich i trzecich miejsc uhonorowali 
medalami Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec oraz  
Dyrektor TOK Renata Ćwik.  Wszyscy uczestnicy 
otrzymali napoje i zostali zaproszeni na pieczoną 

kiełbaskę i lody zakupione przez Przewodniczącą 
Zarządu  Dzielnicy Przedmieście Błonie Irenę 
Postrzech. Głównym koordynatorem biegów był  
Krzysztof Tarnowski, nauczyciel ze szkoły podstawowej 
w Tarnogrodzie. Organizatorzy zadbali również o  
bezpieczeństwo uczestników, zapraszając ratowników 
medycznych, którzy udzielali pierwszej pomocy 
potrzebującym. W imprezie uczestniczyło około 420 
osób. 
Dziękujemy bardzo za miło spędzony czas, za Waszą 
aktywność i radość z rywalizacji. Wszyscy jesteście 
zwycięzcami. Do zobaczenia za rok.
Więcej fotografii na przedostatniej stronie wydania
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ZDROWIE

Chodzimy ulicą, mijamy domy i ludzi i często nie wiemy, 
że koło nas żyją prawdziwi bohaterowie czasu pokoju.
Takim  bohaterem jest Pan Jan Chełstowski -  
mieszkaniec Tarnogrodu.
Na początku lat 70. ubiegłego wieku, chcąc pomóc żonie 
kolegi z pracy, która potrzebowała krwi po porodzie 
dziecka,  oddał krew w stacji krwiodawstwa w Biłgoraju. 
Okazało się przy badaniu krwi ,że 
ma grupę krwi „O” Rh- ( minus )
Takie osoby są określane jako 
uniwersalni dawcy.
Grupa krwi 0 Rh minus jest jedną 
z rzadziej występujących (około 6 
procent), a zarazem najbardziej 
pożądaną w kontekście pełnej jej 
transfuzyjności – pewnym jest, że 
nie wejdzie ona w konflikt z krwią 
żadnego innego typu.
Krew tych osób można w 
sytuacjach nagłych przetaczać 
osobom z innymi grupami krwi.
Pan Jan Chełstowski przez ponad 
dwadzieścia lat honorowo oddawał 
krew dla pacjentów szpitala w 
Biłgoraju.
Najczęściej  dla dzieci urodzonych 
z konfliktem serologicznym. 
Zabiegi transfuzji wymiennej 
wykonywał dr Jan Kowalski na 
oddziale noworodkowym.
Bywały takie sytuacje, że do pracy  
przybiegała  pracownica szpitala z 
informacją, że wzywa dr Kowalski, 
bo potrzebna jest krew dla dziecka.
Pan Chełstowski  najmocniej zapamiętał  bezpośrednią 
transfuzję jego krwi dla chłopca, którego pilny transport 
do kliniki w Lublinie był uzależniony od poprawy jego 
ciężkiego stanu zdrowia.

W trakcie przetaczania krwi widział na twarzy chłopca 
pojawiający się zarumienienie świadczące o poprawie.
Przez wiele lat  nikt nie wiedział o zasługach Pana 
Chełstowskiego, dopiero podczas wypisywania leków 
okazało się, że posiada
Odznakę „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY 
KRWI”

Skromność  powodowała, że nie 
przyznawał się do tego.
Żartem odpowiada na pytanie, ile 
oddał krwi: „Tak ze trzy wiaderka”.
Wielki szacunek dla Pana Jana 
Chełstowskiego  za jego postawę  i 
udział w ratowaniu życia i zdrowia  
innych, nawet nieznanych mu 
osób.
 Grupa krwi 0 jest najbardziej 
uniwersalną ze wszystkich, które 
są  wyróżniane w podstawowym 
układzie ABO – po przetoczeniu 
może być łączona z każdą inną. 
Jest też niemal najczęstsza – 
identyfikuje się ją u 37 procent 
populacji (dla porównania krew 
A ma 38 proc., B – 17 proc., AB – 
8 proc.).
Symbol 0 oznacza, że brak w 
niej antygenów A lub B, czyli 
substancji, które u wielu osób 
występują na powierzchni 
czerwonych krwinek i wywołują 
określone reakcje układu 
odpornościowego. 

•	Grupa krwi 0 występuje o 37 procent populacji. 
Z tego 31 procent to posiadacze krwi 0 Rh+, zaś 6 
procent Rh-.

•	Grupa krwi 0 Rh- jest najbardziej uniwersalną ze 
wszystkich. Może być przetoczona każdemu człowiekowi 

na świecie.
•	 Osoby 

należące do 
grupy 0 są 
jednocześnie 
najbardziej 
wymagającymi, 
bo można im 
przetoczyć tylko 
krew tej samej 
grupy i czynnika 
Rh.

Opracował: lek. 
med. Roman 

Cichocki
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7 kwietnia 2022 r. diabetycy zorganizowali w 
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury spotkanie na 
temat odżywiania i diety dla chorych na cukrzycę.  
Uczestnikami byli chorzy na cukrzycę, osoby 
zainteresowane oraz osoby z tarnogrodzkiego Klubu 
Seniora. Posiedzenie poprowadził dr Roman Cichocki, 
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Tarnogrodzie, pełniący obowiązki prezesa Koła 
diabetyków w Tarnogrodzie. W spotkaniu uczestniczyła 
lek. med. Ewa Łukaszczyk i Małgorzata Chmielecka – 
pielęgniarka opiekująca się kołem w Tarnogrodzie pod 
względem medycznym i informacyjnym. Wykład w temacie 
diety i właściwego odżywiana prowadziła Agnieszka 
Betlej z firmy ASCENSIA Diabetes Care, która zajmuje się 
Glukometrami Contur. 
Pani Agnieszka poruszyła następujące tematy: „Dieta i 
cele leczenia diabetologicznego w cukrzycy”, „Zalecenia 
dietetyczne dla osób z cukrzycą typ2”, „Diety na 
insulinoterapii”. 

Co to znaczy odżywiać się zdrowo?
•	 jeść posiłki regularnie, rozpoczynając od 

śniadania
•	 nie przejadać się
•	 nie jeść bezpośrednio przed snem
•	 jeść posiłki urozmaicone
•	 codziennie jeść warzywa 
•	 jeść owoce w umiarkowanych ilościach
•	 unikać cukru i produktów zawierających cukier
•	 unikać tłustych potraw 
•	 gasić pragnienie wodą
•	 unikać podjadania pomiędzy posiłkami.

Warto wprowadzić do swojej kuchni tych kilka prostych 
nawyków, które pomogą w utrzymaniu poziomu cukru we 
krwi na pożądanym poziomie.

***
5 maja 2022 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło 
się kolejne spotkanie edukacyjne w Tarnogrodzkiej Szkole 
Cukrzycy.
Wykład pt. Zawał serca, udar mózgu – czy to też 
powikłania cukrzycy? Zespół metaboliczny – problem 
społeczny XXI wieku poprowadził dr Roman Cichocki, 
Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Tarnogrodzie. Wykład został przygotowany przez 
specjalistę chorób wewnętrznych i diabetologii lek. Andrzeja 
Paciorkowskiego.  Z wykładu dowiedzieliśmy się, że choroby 
układu sercowo - naczyniowego stanowią najczęstszą 
przyczynę zgonu. Są też częstą przyczyną ciężkiego kalectwa, 
zmieniającego życie chorego i jego najbliższych.
Najważniejsze z nich to choroba niedokrwienna serca oraz 
miażdżyca naczyń mózgowych. Cukrzyca przyśpiesza rozwój 
miażdżycy tętnic, która powoduje utrudnienie w przepływie krwi 
dostarczającej tlen i substancje odżywcze do serca.
Czynniki wpływające na rozwój miażdżycy
1. Cechy osobnicze – wiek, płeć, obciążenie genetyczne i 
rodzinne.
2. Choroby przyśpieszające rozwój miażdżycy: nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej 

(cholesterol, trójglicerydy).
3. Cechy stylu życia – palenie papierosów, nieprawidłowy 
sposób odżywiania, brak aktywności fizycznej.
Choroba niedokrwienna serca i zawał serca
Badania wykazały, że źle leczona cukrzyca zwiększa 
pięciokrotnie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej 
serca. Typowe objawy to ucisk w okolicy mostka, pieczenie, 
rozpieranie, ból promieniujący do żuchwy, lewego łokcia lub 
między łopatkami. W diagnostyce choroby niedokrwiennej 
serca wykorzystujemy EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 
echo serca, koronografię.
Udar mózgu
W Polsce notuje się 75 tysięcy nowych udarów rocznie. 
Ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób ze źle kontrolowaną 
cukrzycą zwiększa się trzykrotnie. Główną przyczyną udaru 
mózgu stanowi miażdżyca tętnic szyjnych i rozsiane zmiany 
miażdżycowe tętnic wewnątrzczaszkowych. W diagnozowaniu 
stosowane są: USG, Doppler tętnic, tomografia komputerowa, 
rezonans magnetyczny.
Zespół metaboliczny
Zespół metaboliczny jest zbiorem wielu czynników ryzyka:
otyłość, zaburzenia tolerancji glukozy, zwiększenie stężenia 
trójglicerydów, zwiększenie stężenia dobrego cholesterolu 
HDL, podwyższenie ciśnienia tętniczego, 
Aby rozpoznać zespół metaboliczny, oprócz otyłości 
brzusznej, należy stwierdzić dwa dodatkowe kryteria spośród 
wymienionych wcześniej.
Zwiększenie aktywności fizycznej to najczęściej ignorowane 
przez pacjentów zalecenie lekarskie. O tym, że edukacja w 
cukrzycy jest sprawą niezwykle ważną, pisał już przed 100 laty 
prof. Joslin podkreślając, iż Chorzy na cukrzycę wiedzący 
najwięcej żyją najdłużej.

***
2 czerwca 2022 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyło 
się kolejne spotkanie edukacyjne w Tarnogrodzkiej Szkole 
Cukrzycy.
Wykład na temat szczepień i dlaczego warto się szczepić 
poprowadziła dr Jolanta Mazurek z Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Tarnogrodzie. 
W spotkaniu uczestniczyła dr Ewa Łukaszczyk i pielęgniarka 
Małgorzata Chmielecka.
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Z archiwum Teresy Fus z Księżpola (z pochodzenia luchowianka, intruktorka tarnogrodzkich warsztatów 
pisankarskich). Dożynki parafialne w Luchowie. Lata sześćdziesiąte

Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW

Dr Mazurek mówiła, dlaczego warto zaszczepić się przeciwko 
pneumokokom (Prevenar 13 p/).
Grupa ryzyka choroby pneumokokowej u dorosłych:

–	 pacjenci 50+
–	 palacze
–	 pacjenci z zaburzeniami odporności
–	 nadużywający alkoholu
–	 pacjenci dorośli z przewlekłymi chorobami układu 

oddechowego, serca, wątroby, nerek, z cukrzycą.
Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom 
pneumokokowym są szczepienia.
ADACEL – szczepionka przeciwko błonicy, krztuścowi, 
tężcowi.
Błonicę (dawniej określaną jako dyfteryt) wywołuje bakteria 
o nazwie maczugowiec błonicy. Jest to ciężka choroba, 
która prowadzi do zapalenia krtani i znacznego utrudnienia 
oddychania (w ciężkich przypadkach stan ten prowadzi nawet 
do uduszenia) oraz uszkodzenia serca i nerwów.
Tężec jest wywoływany przez bakterię nazywaną laseczką 
tężca, która produkuje toksynę uznawaną za jedną 
z najsilniejszych trucizn. Przetrwalniki tej bakterii znajdują się 
w glebie i kurzu, w mule na dnie rzek, stawów i jezior, a także 
na zardzewiałych przedmiotach. Wnikają do organizmu 
człowieka w wyniku zabrudzenia uszkodzonej skóry (np. 
wskutek zranienia, skaleczenia lub ugryzienia). Tężec jest 
ciężką chorobą, podczas której występują bardzo silne 
i długotrwałe skurcze mięśni (niekiedy prowadzące nawet do 

złamań kości), uszkodzenie nerwów, drgawki i zaburzenia 
przytomności oraz zaburzenia oddychania. Aż 10–50% 
chorych umiera, nawet w przypadku prawidłowego leczenia.
Krztusiec (dawniej określany jako koklusz) jest 
bardzo poważną chorobą wywoływaną przez bakterię 
nazywaną pałeczką krztuśca, która powoduje: przewlekły, 
napadowy, bardzo intensywny kaszel – napady są bardzo 
męczące, kończą się silnym wdechem (co objawia się 
charakterystycznym, donośnym „pianiem”), a nierzadko także 
wymiotami; w ciągu godziny może wystąpić nawet kilkanaście 
takich napadów. U najmłodszych dzieci może wystąpić 
bezdech, drgawki i wyczerpanie (zwłaszcza u niemowląt), 
a także poważne powikłania (zapalenie płuc i uszkodzenie 
mózgu z powodu niedotlenienia lub krwotoku). Choroba trwa 
4–6 tygodni, ale objawy uszkodzenia dróg oddechowych 
(m.in. męczący kaszel) mogą się utrzymywać nawet przez 
kilka miesięcy. Krztusiec może doprowadzić do śmierci.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na 
błonicę, tężec i krztusiec są szczepienia ochronne. 

Pamiętajmy, że zapobieganie jest mniej kosztowne od 
usuwania skutków.

Po wakacjach we wrześniu zapraszamy wszystkich na 
kolejne spotkanie w Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy.    

Informacje ze spotkań przygotował 
Władysław Chodkiewicz
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Z DAWNEJ PRASY
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SAMORZĄD

20 czerwca br. w 
Tarnogrodzie w 
obecności 
wicepremiera Jacka 
Sasina 
zostały podpisane 
przez wiceministra 
infrastruktury Rafała 
Webera, Marszałka 
Województwa 
Lubelskiego 
Jarosława 
Stawiarskiego oraz 
wicemarszałka 
Michała Mulawę 
umowy na 
dofinansowanie 
ze środków 
Rządowego 
Funduszu Rozwoju 
Dróg budowy 
trzech obwodnic.  
Inwestycje 
realizowane będą w 
Tarnogrodzie, Opolu 
Lubelskim oraz w 
Hrubieszowie. 
I tak oto po 40 

Uroczyste podpisanie umowy na dofinasowanie budowy obwodnicy Tarnogrodu. Umowę na 
dofinansowanie budowy podpisują: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski  

Wicepremier Jacek Sasin wpisał się do księgi pamiątkowej w tarnogrodzkiej biliotece

latach starań 
obwodnica 
Tarnogrodu staje 
się faktem. Ruch 
samochodów 
ciężarowych 
zostanie 
wyprowadzony z 
centrum miasta, aby 
mieszkańcom żyło 
się ciszej, wygodniej 
i bezpiecznie. 
Ponadto otwiera 
się perspektywa 
rozwoju naszej 
gminy poprzez nowe 
tereny mieszkaniowe 
i inwestycyjne. 
Po podpisaniu umów 
na tarnogrodzkim 
rynku uczestnicy 
udali się do nowo 
otwartej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Tarnogrodzie.
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Tarnogrodzie po gruntownym remoncie 
została oficjalnie otwarta 29 kwietnia 
2022 roku. W uroczystości uczestniczyli: 
Beata Strzałka – poseł na Sejm 
RP, Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, Aneta 
Żurawicz – asystent europoseł Beaty Mazurek, Tomasz 
Stańko – doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki, 

Ewa Gąsior – Instytut Książki w Krakowie, 
Łukasz Jarocki – Instytut Książki w Warszawie, 
Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w 
Lublinie, Sabina Mazurek- Zawadzka, Jarosław 
Zawadzki i Urszula Grosiak - projektanci, 
Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraja, 
Dariusz Dołomisiewicz – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz radni Rady 
Miejskiej, Maria Szeliga – Dyrektor Miejskiej i 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju, 
dyrektorzy bibliotek powiatu biłgorajskiego, 
czytelnicy, przyjaciele biblioteki, Szkolny Klub 
Wolontariatu oraz media.

Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz 
Tarnogrodu Paweł Dec oraz Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie Joanna 
Puchacz. Ceremonię otwarcia prowadziła 
Gabriela Figura.

    Cudowna aranżacja wnętrza 
siedemnastowiecznego zabytku z nowoczesnym 
wyposażeniem przyciąga mieszkańców z różnych 
zakątków Polski oraz innych państw. Tutaj przeplata się 
historia ze współczesnością, tradycja z nowoczesnością, 
tutaj są skarby gromadzone od wielu lat, a architektura 
budynku pozwoliła na utworzenie „strefy dziecka”, 
„strefy ciszy”, „multistrefy”, galerii, izby pamięci oraz 

jedynego w Europie Muzeum Nożyczek. 
Wszystko to sprawia, że biblioteka 
stała się centrum zainteresowania 
mieszkańców Tarnogrodu oraz gości. 
Bo tutaj można skorzystać z czytelni 

internetowej, prasy, tutaj można wypożyczyć najnowsze 
bestsellery książkowe, ale również zobaczyć „białe 
kruki”, stare fotografie, dokumenty, dawne przedmioty 

codziennego użytku czy skorzystać 
z multimedialnego centrum historii 
Tarnogrodu. Można również 
zobaczyć oryginalny aron ha-kodesz 
z 1686 roku, część spalonej tory 
czy ponad 600 par różnorodnych 
nożyczek.

   Jak podkreślił Wicewojewoda 
Lubelski Bolesław Gzik:
Dziś świętowaliśmy dwie 
uroczystości. Jedną było, 
oczywiście, otwarcie pięknie 
wyremontowanego budynku 
biblioteki w Tarnogrodzie, drugą 
zaś nagrodzenie i uhonorowanie 
bibliotekarzy z terenu Ziemi 
Biłgorajskiej, którzy wypełniają 
szlachetną misję służby 
społeczeństwu poprzez pracę 

w bibliotekach. Bez czytelników i bez bibliotekarzy 
biblioteka byłaby magazynem kurzących się książek.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście mieli okazję 
obejrzeć tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek, regionalną 
izbę pamięci, wystawę „Skarby tarnogrodzkiej ziemi” 
– przygotowaną i opracowaną przez Grzegorza 
Szymanika, na której można zobaczyć m.in. szelągi 
króla Jana Kazimierza.

Odbyła się także inauguracja wystawy Wojewódzkiej 
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Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w 
Lublinie, składającej się z 8 plansz przedstawiających 

modernizację 
ponad 30 bibliotek 
publicznych 
województwa 
lubelskiego w 
ramach programu 
Infrastruktura 
Bibliotek.

Uroczystość 
otwarcia biblioteki 
uświetnił koncert w 
wykonaniu Damiana 
Kulika oraz 
Sławomira Niemca.

Dla zaproszonych 
gości regionalny 
poczęstunek 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Luchowa Górnego i Luchowa Dolnego, które zajęły 
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Smaków 

Kresowych w Baszni, promując starodawne jadło 
„lemieszkę lubelską” (kulaszę).

Wartość całej inwestycji to około 6 mln 
zł.

Dotacje:

1. „Modernizacja Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnogrodzie wraz z 
zakupem wyposażenia zrealizowano 
w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 
Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”

Wartość dofinansowania:         1 944 
000,00 zł.                                                                  

Całkowita wartość inwestycji:  2 
602 000,00 zł.

2. „Rewitalizacja w gminie Tarnogród” 

współfinansowano ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020”

Wartość dofinansowania:           
901 636,28 zł.

3. „Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych”

Wartość dofinansowania:        
1 941 975,00 zł.

4. Środki własne gminy

Wartość dofinansowania 
około 1 mln zł.

Dziękujemy wszystkim choćby za najdrobniejszy 
wkład włożony w remont biblioteki. Dziękujemy 
za wkład finansowy, merytoryczny, fizyczny oraz 
medialny.
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fot. Paweł Artur Borek

W niedzielę 29 maja na osiedlu Błonie w Tarnogrodzie miało 
miejsce bardzo wesołe i kolorowe wydarzenie – integracyjny 
piknik mieszkańców gminy Tarnogród. 

Po otwarciu imprezy Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec i 
Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata Ćwik 
powitali artystów i gości pikniku oraz podsumowali ogłoszony 
na początku 
kwietnia „Gminny 
konkurs dla 
przedszkolaków 
na kartkę dla 
Tarnogrodu 
z okazji 455. 
urodzin”, wręczyli 
dyplomy i 
nagrody. W 
kategorii I (3 
i 4 – latków) I 
miejsce zajęła 
Rozalia Hułas, 
II – Wiktoria 
Feliks, a III. – 
Julia Leśniak. 
Wszystkie laureatki 
uczęszczają do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie, 
prace przygotowały pod kierunkiem Małgorzaty Grabias.  

W kategorii II (5 i 6 latków) I miejsce zdobyła Magdalena 
Gargula ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Różańcu II, II ex aequo Zuzanna Pszczoła 
i Tymoteusz Krasowski z Przedszkola Miejskiego w 
Tarnogrodzie (opiekunka: Małgorzata Grabias). Nastąpiło 
także podsumowanie Wędkarskiego Dnia Dziecka. Wraz z 
burmistrzem i dyrektorką TOK nagrody w trzech kategoriach 
wiekowych małym i młodym wędkarzom wręczył wiceprezes 

oddziału PZW w Zamościu Sławomir Iwańczyk.

Po podsumowaniu konkursów rozpoczął się Festiwal 
Talentów. Każdy mógł zgłosić się i wystąpić na scenie. 
Podziwialiśmy naszych gminnych (i nie tylko) artystów. 
Zaprezentowały się grupy z różnych placówek: dzieci z 

Przedszkola 
Miejskiego w 
Tarnogrodzie, 
ze szkoły 
podstawowej w 
Luchowie Dolnym, 
zespoły taneczne 
Tarnogrodzkiego 
Ośrodka Kultury, 
Dziecięcy 
Zespół Wokalny 
działający przy 
TOK, podopieczni 
Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy, 

Tarnogrodzka Kapela Ludowa. Mieliśmy też okazję 
podziwiać pokaz Aleksandry Ivanovej z Odessy oraz 
recytację Mai Kurzydło i charakteryzacje Nikoli Siciarz. 
Harcerki z Samodzielnego Tarnogrodzkiego Zastępu 
Harcerek malowały twarze wszystkim chętnym dzieciom. 
Panie z kół gospodyń wiejskich z Luchowa Górnego, 
Luchowa Dolnego i z Klubu Kobiet Aktywnych z Tarnogrodu 
przygotowały kolorowe stoiska z wykwintnymi i słodkimi 
przysmakami, napojami oraz z rękodziełem artystycznym. 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnogrodu 
prezentowali samochody strażackie i umożliwiali wszystkim 
chętnym ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej 
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na fantomie, zaprosili też dzieci do strażackiej zabawy. 
Kolejki ustawiały się do dmuchanej zjeżdżalni i innych 
pompowanych atrakcji, z których najmłodsi mogli korzystać 

bez ograniczeń. Można było pojeździć samochodzikami 
i zrobić sobie kolorowe warkoczyki. Grupa Eksploratorzy 

działająca przy Tarnogrodzkim Towarzystwie Regionalnym 
zaprosiła na swoje stoisko z artefaktami i czasopismami 
historycznymi. Dla dzieci przygotowali specjalną atrakcję 
– zabawę w poszukiwaczy skarbów. Przy pomocy 
wykrywacza metali poszukiwali z chętnymi monet ukrytych 
w piaskach boiska do siatkówki. Była to wielka frajda 
dla młodych poszukiwaczy. Tarnogrodzkie Towarzystwo 
Regionalne przygotowało konkurs z nagrodami o miejscach 
pamięci narodowej. 

Organizatorzy, którymi byli: Burmistrz Tarnogrodu Paweł 
Dec, Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury Renata 
Ćwik oraz sołtys osiedla Błonie Irena Postrzech, serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy uświetnili piknik i pomogli 
w jego zorganizowaniu: KGW z Luchowa Górnego i 

Dolnego, Klubowi Kobiet Aktywnych z Tarnogrodu, OSP w 
Tarnogrodzie, zespołom tanecznym TOK, Tarnogrodzkiej 

Kapeli Ludowej, małym artystom z Przedszkola Miejskiego 
w Tarnogrodzie, troszkę większym ze szkoły podstawowej 
w Luchowie Dolnym, harcerkom z Samodzielnego 
Tarnogrodzkiego Zastępu Harcerek, Grupie Eksploratorzy 

i Tarnogrodzkiemu Towarzystwu Regionalnemu, artystom 
indywidualnym, właścicielom sklepu „Malinka” państwu 
Mazurkom i wszystkim, którzy mieli choćby najmniejszy 
wkład w organizację. Do zobaczenia za rok!  

Monika Komosa

***

Wzorem lat ubiegłych integracyjne pikniki  odbywają 
się także w ramach poszczególnych  dzielnic i sołectw. 
Dotychczas takie imprezy zorganizowali mieszkańcy 
Przedmieścia Płuskiego i Luchowa Dolnego i Luchowa 
Górnego.
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Tomasz Obszański, 
rolnik z Tarnogrodu 
i dotychczasowy 
szef struktur na 
lubelszczyźnie, został 
nowym przewodniczącym 

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Wyboru 
władz dokonano podczas Zjazdu Krajowego Związku w 
Częstochowie. Dotychczasowa przewodnicząca Teresa 
Hałas, obecnie posłanka na Sejm, nie wystartowała w 
wyborach.

Według nowego przewodniczącego, największym 
problemem polskiego rolnictwa jest sprzedaż własnych 
produktów. Nie jest sztuką wyprodukować, sztuką jest 
sprzedać – zaznaczył Tomasz Obszański.

Najważniejszą sprawą, jaką ma zająć się nowy zarząd 
związku, jest zmiana przepisów, aby były bardziej 
przyjazne polskim rolnikom. Tomasz Obszański 
ocenił, że nieodpowiednie regulacje są powodem, 
dla którego polscy rolnicy nie są konkurencją dla 
rolnictwa Unii Europejskiej. Będziemy robić wszystko, 
żeby te przepisy zminimalizować, żeby rolnik czuł 
się panem we własnym gospodarstwie. Żeby nie 
musiał bać się kontroli, które często prowadzą 
do zamknięcie gospodarstwa – zapewniał nowy 
przewodniczący.

Zapowiedział także, że zamierza walczyć o 
odbudowę produkcji trzody i rodzime przetwórstwo 
oraz o wsparcie dla rolników zapewniające 
opłacalność produkcji rolnej. Jak zastrzegł, celów 
tych nie zamierza osiągać strajkami, ale w efekcie 
merytorycznych działań i współpracy z rządem.

W komunikacie organizacji, wydanym po 
dwudniowym zjeździe w Częstochowie, czytamy: 
„Władze NSZZ RI ‘Solidarność’ są otwarte na szeroką 

współpracę z administracją państwową, samorządową 
oraz innymi organizacjami zawodowymi i społecznymi. 
Zapraszają ponadto wszystkich członków Związku i 
sympatyków do włączenia się w pracę na rzecz poprawy 
sytuacji na wsi.”

Już niedługo 
tarnogrodzianie i goście 
będą mogli się zachwycać 
jedyną w swoim rodzaju 
fontanną, która powstaje 
w centrum miasta. Jej 
wyjątkowość ma tkwić 
w ozdobie, którą będą 
nożyczki nawiązujące 
do herbu Tarnogrodu. 
Mają one symbolicznie 
przecinać mapę naszego 
miasteczka, co ma 
przypominać o utracie 
praw miejskich po 
powstaniu styczniowym.
Zrewitalizowany park 
będzie miejscem 
odpoczynku i rekreacji. 
Pozostanie terenem 
zielonym, będą 
posadzone nowe drzewa. 
Inwestycja ma zakończyć 
się we wrześniu 
2022 roku. Czekamy 
niecierpliwie na tę nową 
wizytówkę miasta. Wizualizacja fontanny w tarnogrodzkim parku
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Stan prac na dzień 8 lipca 2022 r.

W sobotę 7 maja 
strażacy obchodzili swoje 
święto. Uroczystości 
rozpoczęły się od zbiórki 
ze sztandarami pod 
kościołem w Luchowie 
Górnym. Następnie 
strażacy uczestniczyli we 
mszy świętej, prosząc o 
wstawiennictwo swojego 
patrona św. Floriana. 

Ksiądz Waldemar Dudziński sprawował Eucharystię i 
wygłosił homilię. 
W obchodach wzięli udział druhowie ze wszystkich 
jednostek OSP z naszej gminy, tj. z: Luchowa Dolnego 
i Górnego, Woli Różanieckiej, Różańca Pierwszego 
i Drugiego, Tarnogrodu oraz Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza przy OSP Tarnogród.
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W niedzielne popołudnie w Międzygminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych nad zalewem Biszcza-Żary 
rywalizowało 31 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 
gmin: Biszcza, Księżpol, Potok Górny oraz Tarnogród. Wśród 
startujących znalazło się 6 jednostek z gminy Tarnogród:

OSP Tarnogród,
OSP Luchów Górny,
OSP Luchów Dolny,
OSP Wola Różaniecka,
OSP Różaniec Pierwszy,
OSP Różaniec Drugi
oraz dziewczęca 

Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza z 
Tarnogrodu.
Zawody rozegrane 
zostały w trzech 
konkurencjach: 
musztra, sztafeta 
pożarnicza i ćwiczenia 
bojowe, jednak ocena 
z musztry nie wpływała 
na wynik końcowy 
jednostki.
Po zaciętej rywalizacji 
klasyfikacja generalna 
zawodów dla 
gminy Tarnogród 
ukształtowała się 
następująco:
1. OSP Luchów Dolny 

-100,4
2. OSP Tarnogród -101,8
3. OSP Różaniec Pierwszy -102,4
4. OSP Wola Różaniecka -106,28
5. OSP Różaniec Drugi – 111,7
6. OSP Luchów Górny – 120,4
Serdeczne gratulacje oraz puchar dla zwycięskiej drużyny 
OSP z Luchowa Dolnego i dla dziewczęcej Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Tarnogrodu przekazał Burmistrz 
Tarnogrodu – Paweł Dec. Jednocześnie podziękował 
wszystkim jednostkom OSP z gminy Tarnogród za udział w 
zawodach.

11,5 mln zł trafi do Gminy Tarnogród
Szanowni Mieszkańcy

W ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład 
- Program Inwestycji 
Strategicznych Gmina 
Tarnogród otrzymała 
11.499.000,00 zł na 
zadania z zakresu 
poprawy infrastruktury 
drogowej i oświatowej, 
które są kluczowe 
dla rozwoju i 
jakości życia naszej 
społeczności. Mieszkaniec każdej miejscowości zobaczy 
dobrodziejstwa płynące z tego programu, korzystając 
z bezpieczniejszej drogi gminnej, chodnika oraz 
nowocześniejszej i ładniejszej szkoły kształcącej nasze 

dzieci i młodzież. 
Na infrastrukturę drogową przeznaczamy 4.500.000,00 
zł, natomiast na placówki szkolne i przedszkolne 

razem z wkładem gminy wydamy 
8.250.000,00 zł. 
Przed nami rekordowy pod 
względem inwestycji czas w historii 
naszej gminy. Działamy skutecznie 
dla rozwoju naszej małej ojczyzny. 
Bardzo dziękuję Wicepremierowi 
- Panu Jackowi Sasinowi, 
Panu Dyrektorowi Ryszardowi 
Madziarowi oraz Radnemu 
Sejmiku Województwa Lubelskiego 
-  Panu Grzegorzowi Wróblowi za 
dotychczasową pomoc i wsparcie.

Z wyrazami szacunku 
Paweł Dec 

Burmistrz Tarnogrodu
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Budowa drogi gminnej ul. Tadeusza 
Kościuszki w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Trwają prace budowlane związane z realizacją 
zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. 
Kościuszki w Tarnogrodzie” w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. W związku 
z wyborem wykonawcy przedmiotowej inwestycji 
Burmistrz Tarnogrodu w dniu 10 maja 2022 r. podpisał 
Aneks nr 1 do Umowy z Wojewodą Lubelskim. Wartość 
zadania po przetargu to kwota 1.507.204,65 zł, w tym 
kwota dofinansowania wynosi 753.602,32 zł. Dzięki 
otrzymanym środkom w ramach rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na ul. Tadeusza Kościuszki powstanie 
odcinek drogi gminnej o długości 390 m. 
Realizacja zadania to przede wszystkim poprawa 
nośności nawierzchni jezdni oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy 
obejmuje budowę oświetlenia ulicznego oraz 
przebudowę odwodnienia drogi. Termin zakończenia 
prac to 18 września 2022 r.

Ulica Tarnowskiego wraz z łącznikiem 
do ul. Mickiewicza w Tarnogrodzie 
z dofinansowaniem z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg

27 czerwca 2022 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego 
Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec podpisał umowę z 
Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej 
ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza 
w Tarnogrodzie” w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w 2022 r. Zgodnie z umową Gmina 
Tarnogród otrzyma dofinansowanie w wysokości 
752.142,87 zł, co stanowi 50% wartości całości zadania. 

Termin zakończenia zadania to grudzień 2022 r. Dzięki 
tej inwestycji znacząco poprawi się poziom życia 
mieszkańców zamieszkałych przy tych ulicach, jak 
również nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i atrakcyjność nowych terenów do 
zabudowy jednorodzinnej.

Gmina Tarnogród otrzymała 
wsparcie finansowe w ramach NPRC 

2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3

Gmina Tarnogród 
otrzymała 
wsparcie 
finansowe z 
dotacji celowej 
budżetu państwa 
dla organów 
prowadzących 
placówki 
wychowania przedszkolnego i szkoły w obszarze 
rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez 
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025 - Priorytet 3. 
Wsparcie finansowe dotyczy 
następujących jednostek: 
1. Przedszkole Miejskie w 
Tarnogrodzie - kwota 3.000,00 zł 
2. Oddział Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej w Woli 
Różanieckiej - kwota 1.500,00 zł 
3. Szkoła Podstawowa w Woli 
Różanieckiej - kwota 3.000,00 zł 
4. Oddział Przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Różańcu Drugim - kwota 
2.500,00 zł. 
Wkład własny w wysokości co 
najmniej 20% kwoty kosztów 
realizacji zadania objętego 
wsparciem finansowym.
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Budżet Gminy na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/195/2020 Rady Miejskiej  
w Tarnogrodzie z dnia 22 grudnia 2020 r. i obejmował:

1) dochody w wysokości   33.853.976,52 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie   31.289.356,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie     2.564.620,02 zł

2) wydatki w wysokości   36.049.403,11 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie     29.761.031,10 zł
- wydatki majątkowe w kwocie     6.288.372,01 zł

3) deficyt budżetu gminy w kwocie     2.195.426,59 zł
4) przychody budżetu w kwocie     3.592.032,91 zł
5) rozchody budżetu w kwocie     1.396.606,32 zł

W wyniku wprowadzonych w okresie sprawozdawczym 
zmian w planie budżetu gminy  
na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz wydanych 
zarządzeń Burmistrza Tarnogrodu plan budżetu na dzień 
31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

1) dochody             34.472.727,07 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie             32.836.615,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie                  1.636.111,29 zł

2) wydatki             37.484.370,56 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie             31.817.186,57 zł
- wydatki majątkowe w kwocie               5.667.183,99 zł

3) deficyt budżetu gminy w kwocie                3.011.643,49 zł
4) przychody budżetu w kwocie               4.970.400,28 zł  

z tego:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia w kwocie 
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
w kwocie

            582.564,13 zł
         
            1.587.836,15 zł

            2.800.000,00 zł
5) rozchody budżetu w kwocie             1.958.756,79 zł

z tego:
-  inne rozchody związane z niewykorzystaniem środków otrzymanych  
z roku 2021 w kwocie                562.150,47 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie             1.396.606,32 zł

Wykonanie budżetu Gminy Tarnogród za 2021 rok 
przedstawia się następująco:
1. dochody                                                                                                       

36.296.275,64 zł
w tym:

	dochody bieżące                                                     
33.782.668,01 zł;         
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	dochody majątkowe                                                                                               2.513.607,63 zł;
2. wydatki                                                                                                                           35.597.148,13 zł
w tym:

	wydatki bieżące                                                                                                    30.721.462,26 zł;
	wydatki majątkowe                                                                                                 4.875.685,87 zł;

3. nadwyżka budżetu                                                                                                              699.127,51 zł
4. przychody                                                                                                                         5.073.626,09 zł
w tym:

	wolne środki z roku 2020, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach  ubiegłych w 
kwocie                                                                                                                      582.564,13 zł;

	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie                             
1.548.375,00 zł;

	niewykorzystane środki z roku 2020 wynikające z realizacji projektu  
pn. „Bullie to Buddies” w kwocie                                                                              103.225,81 zł;

	niewykorzystane środki uzyskane z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie                                                                                              39.461,15 zł;

	zaciągnięty kredyt w kwocie                                                                                  2.800.000,00 zł. 
5. rozchody                                                                                                                          1.396.606,32 zł
w tym:

	spłata zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem  
w kwocie                                                                                                                1.396.606,32 zł.

Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 36.296.275,64 zł co stanowi 105,29% wykonania planu. W strukturze 
dochodów w analizowanym okresie dochody bieżące wyniosły 33.782.668,01 zł co stanowi 93,07% wykonanych 
dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe uzyskano w kwocie 2.513.607,63 zł co stanowiło 6,93% dochodów 
ogółem.  
Dochody budżetowe obejmowały:

	dochody własne, które wyniosły 10.597.751,92 zł (29,20% ogółu dochodów)
	subwencje ogólne, w kwocie 12.331.594,00 zł (33,97% ogółu dochodów)
	dotacje celowe i środki, w kwocie 13.366.929,72 zł (36,83% ogółu dochodów) 

w tym:
•	 na zadania bieżące zlecone 10.512.561,75 zł;
•	 na zadania bieżące własne 860.237,20 zł;
•	 na zadania majątkowe 1.977.984,68 zł;
•	 na zadania majątkowe przy współfinansowaniu ze środków UE 16.146,09 zł.

  Wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w kwocie 35.597.148,13 zł co stanowi 94,97% wykonania planu. 
W strukturze wydatków wydatki bieżące wyniosły 30.721.462,26 zł co stanowi 86,30% wykonania wydatków ogółem. 
Wydatki majątkowe wyniosły 4.875.685,87 zł i stanowiły one 13,70% wydatków ogółem. Wykaz zrealizowanych 
wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

 WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 Wykonanie

1.

Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 w zakresie przebudowy chodnika 
w m. Różaniec Pierwszy od km 41+636 do km 42+106 oraz Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 863 w zakresie budowy chodnika w m. Różaniec Pierwszy od 
km 42+106 do km 42+281” 

198 407,31

2.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2957L w zakresie budowy chodnika w 
miejscowości Różaniec Pierwszy” 40 188,41

3.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2937L Luchów Górny-Brzyska Wola od km 
2+140 do km 2+512 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Luchów 
Górny”

302 434,86

4.
Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka-Różaniec” 28 760,00

5. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 974 i 979/1 w 
msc. Różaniec Pierwszy 280 711,95
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6. Budowa drogi gminnej ul. Tarnowskiego wraz z łącznikiem do ul. Mickiewicza w 
miejscowości Tarnogród 51 185,00

7. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej Nr 109536L w 
miejscowości Tarnogród 8 800,00

8. Budowa drogi gminnej Nr 109510L ul. Kościuszki w Tarnogrodzie 61 703,00

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna na działce nr 979/3 w Tarnogrodzie 4 305,00

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Różaniec Pierwszy 10 086,00
11. Utwardzenie działki przy szkole podstawowej w Różańcu Drugim 72 992,63

12.
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i przebudowa wewnętrznej instalacji 
c.o. w lokalach mieszkalnych w istniejącym budynku byłej szkoły podstawowej w 
Różańcu Pierwszym

12 550,00

13. Zakup działki 296 888,30
14. Rewitalizacja w Gminie Tarnogród 652 465,65
15. OSP Tarnogród 1 100,00
16. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Tarnogród 8 500,00

17. Podniesienie standardów edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim 36 300,00

18. Utwardzenie działki położonej na terenie Szkoły Podstawowej w Luchowie 
Dolnym 12 307,23

19. Laboratoria przyszłości SP Wola Różaniecka 30 000,00
20. Laboratoria przyszłości SP Tarnogród 71 045,53
21. Laboratoria przyszłości SP Różaniec Drugi 60 000,00
22. Laboratoria przyszłości SP Luchów Dolny 30 000,00
23. Zakup kosiarek do bieżącego utrzymania zieleni 26 140,00

24. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych ul. 3 Maja, ul. Klonowa, ul. Wojska 
Polskiego w Tarnogrodzie 9 225,00

25. Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 835 w 
miejscowości Tarnogród 19 680,00

26.
Budowa placów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy 
ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie 
Gminy Tarnogród

232 277,00

27. Wykonanie monitoringu obiektów publicznych na terenie Gminy Tarnogród 149 328,90
28. Zakup urządzeń na plac zabaw - Dzielnica Przedmieście Bukowskie 13 990,48
29. Przebudowa sceny letniej przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury 58 879,27

30. Przebudowa budynku zabytkowej synagogi, w której mieści się Miejska 
Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie - etap II 1 549 364,55

31. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie wraz z zakupem 
wyposażenia - rozwój czytelnictwa 497 309,80

32.

Dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie na realizację zadania pn. „Konserwacja 
i restauracja polichromii ściennej przęsła środkowego nawy głównej (bez 
sklepienia) kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie”

20 000,00

33.

Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród  - „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Różańcu Drugim” i „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Woli Różanieckiej” 

14 760,00

34. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku w Woli Różanieckiej 14 000,00

 RAZEM 4 875 685,87

Wydatki bieżące poniesione zostały w roku 2021 w wysokości 30.721.462,26 zł. Wykonane wydatki bieżące 

52



KWARTALNIK TARNOGRODZKI

według następujących grup wyniosły:
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wyniosły 6.600.762,83 zł;
	dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.581.189,97 zł;
	świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9.713.338,67 zł;
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 12.783.850,86 zł;
	obsługa długu publicznego w  kwocie 42.319,93 zł.

Strukturę wydatków bieżących obrazuje poniższy diagram wg grup wydatków.

Miernikiem kondycji finansowej gminy jest nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica miedzy dochodami 
bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki a wydatkami bieżącymi, która wyniosła 
3.643.769,88 zł, co wskazuje, że gospodarkę finansową gminy prowadzono zgodnie z zachowaniem zasady wynikającej 
z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2021 r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 851.852,04 zł, z czego:
1) z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 18.000,00 zł;
2) niewymagalne w wysokości 79.313,86 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 23.092,59 zł;
3) wymagalne w wysokości 754.538,18 zł.
  Stan środków finansowych z roku 2020 wynikających z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych wynosił 2.273.626,09 zł. Jednakże w kwocie tej pozostały środki  
tj. 1.691.061,96 zł z tytułu:

	 realizacji zadania „Przebudowa budynku zabytkowej synagogi, w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tarnogrodzie - etap II” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.548.375,00 zł;

	 realizacji projektu ERASMUS+ pn. „Bullies to Buddies” w kwocie 103.225,81 zł;
	 niewykorzystanych środków uzyskanych z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 39.461,15 zł;
Kwota wolnych środków finansowych wynikająca z rozliczeń roku 2020, która pozostała do wprowadzenia do budżetu 
roku 2021 na dowolny cel to kwota faktyczna  582.564,13 zł.
Dług jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Tarnogród na dzień 31.12.2021 r. posiadała zobowiązania niewymagalne  
w kwocie 6.196.137,12 zł i były to w całości zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Powyższe zadłużenie wynikało z następujących kredytów:

W 2021 roku planowany był do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.000,00 zł i został on 
zaciągnięty w dniu 30.12.2021 r. po przeprowadzonej procedurze przetargowej w Banku Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Lublinie. 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnogród uchwalona została na lata 2021-2028. Koszty obsługi 
zadłużenia Gminy tj. koszty odsetek wyniosły 42.319,93 zł oraz spłaty rat kredytów wyniosły 1.396.606,32 zł. 

Wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do dochodów bieżących zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych dla roku 2021 wyniósł 6,74%. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia dla roku 2021 
wyniósł 13,96% przy maksymalnym dopuszczalnym 16,27%. 

 Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2021 r. liczony w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wyniósł 
17,07%, w stosunku do roku 2020, który wynosił 11,61%, wzrósł o 5,46 %.

1.
WIBOR 1 m-c + 
1,298 pp BS Tarnogród 24.10.2012 05.11.2012-

31.12.2024 1 600 000,00 400 000,12

2.
WIBOR 1 m-c + 
0,80 pp 

SGB-Bank S.A. 
Oddzia ł w 
Sieradzu 

09.12.2015 09.12.2015- 
31.12.2025 900 000,00 360 000,00

3. WIBOR 1 m-c + 
0,65 pp 

BS Tarnogród 16.12.2019 16.12.2019- 
30.10.2026 2 700 000,00 1 336 137,00

4. WIBOR 1 m-c + 
0,68 pp

BS w Przysusze 10.11.2020 30.12.2020-
31.12.2023 1 500 000,00 1 300 000,00

5. WIBOR 1 m-c + 
0,53 pp

BGK Lublin 06.10.2021 30.12.2021- 
31.12.2026 2 800 000,00 2 800 000,00

6 196 137,12

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie 
planowanego deficytu oraz spłatę  wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z  tytułu kredytów      

Umowa  Nr 21/3296 

Razem

Sfinansowanie deficytu budżetowego roku 
2012 oraz na spłatę  wcześniej zaciągnietych 

pożyczek i kredytów                                                                  
Umowa Nr  404/1/JST/DB/12

Kredyt na spłatę  wcześniej zaciągnietych 
zobowiązań z  tytułu pożyczek i kredytów SGB 

- Bank                                                                                           
Umowa Nr  1/S/UG/O KR/K/U/2

Kredyt na spłatę  wcześniej zaciągnietych 
zobowiązań z  tytułu pożyczek i kredytów w 

2019 r. - Umowa nr 404/1/JST/DB/19

Kredyt na spłatę  wcześniej zaciągnietych 
zobowiązań z  tytułu pożyczek i kredytów w 

2020 r. - Umowa nr 1/KS/2020/2

Lp. O procentowani
e kredytu Tytuł zadłużenia Nazwa banku Data zawarcia 

umowy 
O kres 

kredytowania

Kwota 
pożyczki/      
kredytu

Zobowiązanie  na 
31.12.2021
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Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2021/2022;
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Lubelskiego na realizację 
zadania publicznego;
d) zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej;
e) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny 
zasobów pomocy społecznej.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski 
Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i 
wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.

6 czerwca 2022 r. odbyła się XLIII 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 
2021 rok.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Tarnogród za 

2021 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z 
wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Tarnogrodu wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Tarnogród wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Tarnogród za 2021 r.,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z 
tytułu wykonania budżetu Gminy Tarnogród za 2021 r.,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród,
e) uznania skargi na działalność Burmistrza za 
bezzasadną,
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
g) dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

i) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski 
Radnych.
11. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
12. Zamknięcie sesji.

25 kwietnia 2022 r. odbyła się XLII 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) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 
Tarnogród biorących udział w działaniach ratowniczych, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
b) w sprawie zmiany średniej ceny jednostki paliwa w 

Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz 
posiedzenia archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie

www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl
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