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Ogłaszam wam radość wielką...

„Ogłaszam wam radość wielką: mamy papieża.” Te
słowa, którymi tradycyjnie ogłasza się wybór nowego następcy św. Piotra, nigdy nie były tak prorocze
jak 16 października 1978 roku, gdy świat dowiedział
się, że nowym Ojcem Świętym został polski kardynał Karol Wojtyła. Dziś ogłaszam wam radość wielką: Mamy błogosławionego Papieża Jana Pawła II.
Dzień 1 maja 2011 roku jest wielkim świętem Kościoła. Można powiedzieć, że jest to równocześnie
wielkie święto ludzkości.
Słowo błogosławionego Ojca Świętego Jana
Pawła II, oprócz wymiaru prorockiego, wielokrotnie posiadało i posiada moc sprawczą. Dzięki Bożej
pomocy, zawartej w papieskiej nauce, padł berliński
mur, nastąpił upadek komunizmu. W niezliczonych
wypadkach znaczenie słów Jana Pawła II miało co
najmniej taką wagę, jak wcześniej wymienione, spektakularne wydarzenia na arenie międzynarodowej,
lecz jego kontekstem było prywatne życie milionów
ludzi. Ile nawróceń? Ile wewnętrznej przemiany,
pokoju, pojednania, przebaczenia? Nikt nie będzie
w stanie kiedykolwiek zliczyć owoców niezwykłej
papieskiej miłości przychodzącej do nas przez słowa
i świadectwo życia błogosławionego Ojca Świętego.
Chrystus powiedział „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Te niezliczone rzesze dziecinnych
rączek wyciągniętych w stronę błogosławionego Jana
Pawła II były wyrazem miłości dzieci do Ojca Świętego podczas spotkań pielgrzymkowych i prywatnych audiencji. Dlatego my tarnogrodzianie dnia 1
maja 2011 roku o godzinie 21 przyszliśmy tłumnie
pod Pomnik Papieża Jana Pawła II, aby razem cie-

szyć się z beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka, a
jednocześnie oddać mu hołd. Tego wieczoru swoją
wdzięczność dzieci, młodzież, władze samorządowe, księża, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele,
przedstawiciele grup społecznych wyrazili, włączając
się do udziału w wieczornicy. Licznie zebrani mieszkańcy miasta oraz przybyli goście wysłuchali montażu znanych i mniej znanych piosenek w wykonaniu chóru oraz solistów, a także w skupieniu słuchali
fragmentów homilii Jana Pawła II kierowanych do
różnych grup społecznych zawierających wskazówki
do wypełniania swoich zadań.
Niejednej osobie dźwięczą w uszach słowa: „Nie
lękajcie się wejść na drogę waszego powołania, nie
lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was
świecie.” Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi
pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego
poszanowania. Ludzi, którzy wypełniają swoje serca
pokojem Chrystusowym i poniosą go innym, poniosą go do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy,
na cały świat.
Błogosławiony Jan Paweł II pokazał nam, co znaczy być człowiekiem Bożego pokoju. Największą
cześć oddamy mu, przyjmując jego naukę i przeżywając ją w naszym życiu osobistym i społecznym.
Tylko ludzie święci mogą budować trwałe pomosty
między narodami, bo tylko święci opierają swoje
działanie na miłości, na umiłowaniu człowieka, bo
budują swoje życie i przyszłość na Bogu. Tylko to, co
zbudowane jest na Bogu i na miłości, jest trwałe.
Anna Kuziak

Jan Paweł II- Mój wzór postępowania
W dzisiejszych czasach nie ma wielu tak wspaniałych osobowości jak Jan Paweł II. A przecież młodzi muszą mieć jakieś wzory do naśladowania. Idąc
za przykładem innych, wybierają Ojca Świętego. Jest
on jedynym papieżem, jakiego pamiętają, stąd darzą
go wielkim szacunkiem. Jeśli nie imponuje on im
ogromną wiarą, nie popierają w pełni jego poglądów,
to przynajmniej podziwiają go za wielką odwagę czy
upór w walce o prawa człowieka. To on przekroczył

próg synagogi, otworzył się na inne kultury i wyznania. Nie czekał aż przyjdą, ale sam wyszedł do ludzi.
Wizerunek Ojca Świętego towarzyszy nam wszędzie. Jest go pełno zarówno w księgarniach, jak i w
Internecie, gdzie z każdym dniem przybywa poświęconych mu witryn, których autorami są głównie ludzie
młodzi. Czy Jan Paweł II jest dla nich prawdziwym
duchowym autorytetem, czy tylko jedną z ikon popkultury, którą się podziwia i wielbi, ale tak naprawdę
do jej słów nie przywiązuje się wielkiej wagi?
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Jan Paweł II w swoim nauczaniu nigdy nie krytykował młodzieży, nie potępiał. Próbował ich nawracać, ale przedtem dawał im odczuć, że ich potrzebuje i
kocha. Zawsze podkreślał, że „młodzież to przyszłość
i nadzieja Kościoła”. Młodzi czuli, że papież im dobrze
życzy, więc i oni życzyli mu podobnie. Zaufali mu tak,
jak i on im zaufał.
Podsumowując, Jan Paweł II to naprawdę wspaniały człowiek, przyjaciel i wychowawca młodzieży, który
starał się do nich dotrzeć wyłącznie poprzez miłość.
Swoją odwagą, otwartością zaimponował im i stał się
dla nich prawdziwym autorytetem. Młodzi kochają
go i starają się jego słowa obracać w czyn. Uważam, że
Jan Paweł II w pełni zasługuje na to, by być wzorem
dla innych.
Aleksandra Szymanik VI „a”
***
Moim ideałem jest, był i będzie Jan Paweł II. To był
człowiek głębokiej, wszechstronnej wiedzy, posiada-

jący wspaniałą doktrynę, filozof, intelektualista, wielkiego formatu, artysta, poeta, który kochał każdego
człowieka. Wiele z tego, kim był, przekazał nam, a
teraz naszym zadaniem jest to zgłębiać i tym żyć. Osoba Ojca Świętego jest jak źródło, z którego wytryskuje
tak wiele ożywczej świeżości, że stale będziemy mogli
z niego czerpać. Pokolenie Jana Pawła II zrodziło się
w trakcie „Światowych Dni Młodzieży”. Młodzież na
całym świecie przylgnęła wtedy do postaci Ojca Świętego. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Bo młodzież
szuka wartości. Dostrzegła, że Jan Paweł II był przepojony Bogiem. Młodzież znalazła więc w Nim Chrystusa namacalnego, rzeczywistego. To był Chrystus, z
którym młodzież mogła się identyfikować. Ja często
oglądałam Go w telewizji i byłam dumna, że to jeden
z nas, Papież-Polak. Mogę powiedzieć, że Jego nauka
towarzyszyła mi od zawsze, od momentu pójścia do
szkoły. Dlatego ja uważam, że Ojciec Święty Jan Paweł
II to mój największy ideał.
Joanna Iwańczyk

„Szlakiem zabytków
Tarnogrodu i okolic”
W roku szkolnym 2010/11 uczniowie klas drugich
mieli za zadanie zrealizować projekt edukacyjny na
wybrany przez siebie temat. Grupa w składzie: Maria
Bzdyra, Klaudia Seroka, Łucja Wołoszyn, Zbigniew
Stasiewicz, Adrian Gałka i Tomasz Bulicz realizowała
projekt pod tytułem „Szlakiem zabytków Tarnogrodu i okolic”. Naszym koordynatorem była pani Wanda
Fusiarz.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się pierwszego lutego,
aby wspólnie omówić sprawy organizacyjne. Sprecyzowaliśmy główne cele projektu: poznanie zabytków
i ich historii, rozwinięcie umiejętności z zakresu zdobywania informacji, interpretowania źródeł, doboru
materiału oraz ćwiczenie autoprezentacji. Określiliśmy
zadania oraz wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za
ich wykonanie.
Następnie rozpoczęliśmy poszukiwanie informacji na temat zabytków Tarnogrodu i okolic. Wykorzystywaliśmy wszelkie sposoby – wywiady ze starszymi
osobami, czytanie archiwalnych wydań gazet, książek,
spacery po naszym rejonie oraz - oczywiście - Internet.
Kolejnym krokiem było fotografowanie zabytkowych obiektów sakralnych oraz pomników.
Odbyła się również wycieczka, podczas której funkcje przewodników zostały przydzielone uczestnikom
projektu. Wyruszyliśmy na nią w sobotę o ósmej rano


i - mimo wczesnej pory - humory dopisywały wszystkim. Zwiedziliśmy kościoły w Tarnogrodzie, Luchowie Dolnym, Różańcu i Bukowinie, cerkiew i synagogę w Tarnogrodzie. Zebrane informacje oraz zdjęcia
wykorzystaliśmy do wykonania albumu z fotografiami
zabytków sztuki sakralnej, a następnie na ścianie korytarza obok sali nr 8 (pracowni historycznej) wykonaliśmy stałą ekspozycję ukazującą zabytki naszego miasta
i okolic oraz pomniki.
Trzy tygodnie później odbyła się wystawa fotografii
zabytków sakralnych, która wzbudziła zainteresowanie
uczniów naszego gimnazjum.
Wykonana została również foliowana zakładka
z ciekawymi zabytkami Tarnogrodu i okolic.
Wszystkie zadania staraliśmy się wypełniać rzetelnie: każdą informację popieraliśmy źródłami, dbaliśmy o estetykę każdej pracy. Zespół wywiązywał się
ze wszystkich zaplanowanych zadań w wyznaczonym
terminie.
Realizując ten projekt, nauczyliśmy się, jak selekcjonować zdobyte informacje, konstruktywnie rozwiązywać konflikty (bez których nie mogło się obejść przy
pracy w zespole); przekonaliśmy się również, że zgodna
praca w grupie to podstawa dobrze wykonanego zadania.
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Zbigniew Stasiewicz i Adrian Gałka

3 maja 2011r. w 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury grupa uczniów
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie zaprezentowała spektakl „Droga do Konstytucji”.
Zebrani na widowni goście mieli okazję obejrzenia widowiska rozgrywającego się w dwóch planach czasowych: w
XVIII i XXI wieku. Fabuła przedstawiała się w skrócie następująco: grupka młodzieży gimnazjalnej realizująca projekt edukacyjny udaje się do biblioteki, gdzie poszukuje potrzebnych materiałów na temat Konstytucji 3 maja. Chcą
przybliżyć kolegom i koleżankom ten ważny temat, ponieważ – jak sami ze wstydem przyznają – nie wiedzą wiele o
wydarzeniach schyłku XVIII w. Kiedy czytają w tekstach źródłowych o sławnych bohaterach tamtych lat, przeszłość
powraca i realia osiemnastowieczne „dzieją się” naprawdę.
Pierwsza scena przedstawia posłów zdrajców, którzy z Ponińskim na czele próbują zawiązać konfederację, a tym
samym doprowadzić do kolejnego rozbioru. Rejtan z kilkoma wiernymi patriotami próbuje przeciwstawić się zdrajcom. Niestety, bezskutecznie.
Kolejna scena ukazuje posłów obradujących podczas Sejmu Czteroletniego i moment podpisania Konstytucji 3
maja.
Na zakończenie uczniowie, posłowie, król, mieszczanie i kobiety z ludu wspólnie odśpiewali pieśń „Witaj, majowa
jutrzenko!”.

220. ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Dnia 3 maja przed Kopcem Kościuszki w Tarnogrodzie z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych, kombatantów, Strażackiej Orkiestry Dętej,
przedstawicieli zakładów pacy, instytucji, uczniów oraz
mieszkańców miasta rozpoczęły się gminne uroczystości związane z obchodami 220. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego członkowie delegacji złożyli wiązanki
kwiatów w hołdzie tym, którzy walczyli o dobro i wol-

Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyprzedziła konstytucję rewolucyjnej Francji.
Aby w pełni zrozumieć wielkość i znaczenie konstytucyjnego dzieła naszych rodaków, trzeba uzmysłowić sobie sytuację Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w pierwszej połowie XVIII wieku. Państwo rozprzęgało się, uzależnione coraz bardziej od zaborczych sąsiadów: Rosji, Prus, Austrii, a nawet Saksonii. W granice
Rzeczypospolitej bezkarnie wkraczały obce wojska, bo

ność naszej Ojczyzny. Potem zebrani wysłuchali referatu
okolicznościowego:
„Dzisiaj trzeciego maja 2011 roku obchodzimy Święto Narodowe - 220. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Ustanowiona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, była
pierwszą ustawą zasadniczą w Europie przyjętą przez
parlament, drugą w świecie – po konstytucji Stanów

własne było niewielkie. Sejmy zrywano przy pomocy
zgubnego liberum veto. Królowie – Sasi - dbali jedynie
o swe dynastyczne interesy, często ze szkodą dla Polski.
Kraj szarpany był sporami koterii magnackich, pozostających często na usługach ościennych mocarstw. Szerzyły się korupcja i samowola. Upadała gospodarka. Dramatycznie obniżył się poziom oświaty i morale społe-
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czeństwa szlacheckiego. Próby jakichkolwiek reform, a
w tym ograniczenia „złotej wolności,” torpedowane były
przez Rosję i Prusy, którym zależało na utrzymaniu stanu, że „Polska nierządem stoi”. Tak doszło do I rozbioru
Rzeczypospolitej. Unaocznił on w całej pełni groźbę całkowitej utraty niepodległości.
Pokolenie wychowanków Collegium Nobilium oraz
szkół powołanych przez Komisję Edukacji Narodowej,
ludzie szczerze kochający Ojczyznę, podjęli trudne dzieło reformy Rzeczypospolitej. Ustanowiona przez nich
3 maja 1791 roku Ustawa Rządowa gruntownie reformowała władzę ustawodawczą, wykonawczą, a także
sądowniczą. Sejm zgodnie z Konstytucją miał podejmować ustawy większością głosów, zniesiono liberum
veto. Władze wykonawczą powierzono królowi i Straży
Praw, czyli rządowi. Wprowadzono dziedziczność tronu,
likwidując instytucję wolnej elekcji. Uchwalono ustawę o miastach i mieszczanach, rozszerzając krąg ludzi
odpowiedzialnych za państwo o tę warstwę społeczną.
Ustawa Rządowa dla obrony kraju tworzyła „siłę zbrojną
narodową”- wojsko polskie, ustalając jego liczebność na
100 tysięcy żołnierzy. Zgodnie z postanowieniem Konstytucji poseł stawał się przedstawicielem całego Narodu
i nie mógł być krępowany instrukcjami sejmików. Twórcy Konstytucji przewidzieli również możliwość jej nowelizacji, która miała następować w okresach 25-letnich.

dzy trzech zaborców Polsce Ustawa Majowa stała się
politycznym testamentem niepodległości dla kolejnych
pokoleń Polaków. Była nim przez cały wiek XIX. Była
nim również w wieku XX u zarania niepodległości. Dlatego rocznica jej ustanowienia stała się świętem narodowym w II Rzeczypospolitej, a siłę oddziaływania tej daty
wsparło święto kościelne 3 maja – Święto Maryi, Królowej Polski.
Do tradycji Konstytucji 3 Maja, jako symbolu wolności, symbolu trwania polskości, odwoływał się naród
polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
W Tarnogrodzie każdego roku, pomni liczącej ponad
dwa wieki tradycji Konstytucji 3 Maja, gromadzimy się
przy Kopcu Kościuszki usypanym przez mieszkańców w
1917 roku dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Tadeusza
Kościuszki. W sposób szczególny, w tym miejscu zwracam się do dzieci i młodzieży szkolnej. Do Was należy
przyszłość i patriotyczny obowiązek kontynuowania
naszych szczytnych tradycji narodowych. W maju ubiegłego roku uczniowie z klas V i VI Szkoły Podstawowej
w Tarnogrodzie stwierdzili, że są dumni, iż są Polakami, czują się patriotami, gdy razem z rodziną obchodzą
święta narodowe i wywieszają biało-czerwoną flagę i że
nawet w dzisiejszych czasach warto być patriotą. Jestem
dumna z was, że szanujecie Ojczyznę i godnie czcicie
święta narodowe. Optymistycznym zakończeniem niech

Ustanowienie Konstytucji społeczeństwo szlacheckie i pozostałe grupy narodu przyjęły w większości z
entuzjazmem, dostrzegając w niej skuteczne narzędzie
wydźwignięcia Polski z upadku i z sytuacji zagrażającej
utratą niepodległości. Szansa odbudowy państwa rządnego, dobrze rozwijającego się i sprawiedliwego sprawiła, że Konstytucję powitano jako majową jutrzenkę
nadziei.
Tym nadziejom nie pozwolili się ziścić nasi zaborczy sąsiedzi: Rosja i Prusy. Wojskowa interwencja Rosji,
wykorzystującej zdradę magnatów skonfederowanych w
Targowicy, obaliła dzieło 3 Maja, zaledwie po roku jego
realizacji. W obronie Konstytucji żołnierz polski przelewał krew pod Zieleńcami i Dubienką.
Konstytucja upadła, następnie przestało na długie
123 lata istnieć Państwo Polskie. Ale w rozdartej mie-

będą słowa jednej z uczennic: „Jestem z pewnością Polką – patriotką, kocham swój kraj”. Mam nadzieję, że nie
zapomnicie o polskich tradycjach narodowych i zawsze
będziecie manifestować swój patriotyzm podczas świąt
narodowych. Dziękuję.”
Następnie uczestnicy obchodów Majowego Święta przemaszerowali do kościoła parafialnego na Mszę
św. Po zakończeniu nabożeństwa w intencji Ojczyzny
wszyscy udali się do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury na przedstawienie ukazujące okoliczności uchwalenia pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. W role autorów i przeciwników majowego dzieła z
1791 roku wcieliła się młodzież Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie. Uroczystości trzeciomajowe uświetnił
koncert Strażackiej Orkiestry Dętej.
Anna Kuziak
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Walka ze strachem
Miała siedem lat, gdy wojna zmieniła całe jej dotychczasowe życie. Od pamiętnych wydarzeń z 1939-45
wspomnienia w jej głowie nie bledną. Moja ciocia Janina Zięba opowiada mi o codziennym strachu, który
do teraz o sobie przypomina. Nie mogę do dziś patrzeć na niemieckie filmy. Gdy widzę człowieka w niemieckim hełmie, to mi się wydaje, że stoi tam za płotem.
Początek początku
Pierwszym zwiastunem wojny był Niemiec, który
jechał na koniu od Jastrzębca. Taki duży człowiek, siedząc na koniu, nogi miał prawie do ziemi. Do tarnogrodzkiej rodziny przyszło dwóch młodych polskich
żołnierzy, chcieli żeby ich przebrać, poprosili o mleko. Nagle usłyszeliśmy strzelaninę, byliśmy pewni – to
wojna. Całą następną noc przesiedzieli wraz z innymi w piwnicy u sąsiadki, bo jej dom był murowany i
kule nie przechodziły przez ściany. Ludzie byli głupi przedtem, bo drzwi i okna zasłaniali pierzynami.
Myśleli, że kula się w pióra zakręci - ciocia uśmiecha
się na samą myśl. Było ich tam pełna piwnica. Strzelanina ustała - przyszli do domu, zjedli. Wypatrywali przez okno niemieckich oddziałów, lecz w okolicy
trwała martwa cisza. Aż na wieczór wszyscy dowiedzieli się o domniemanym ataku Żydów na Niemców
- podobno strzelali z dzwonnicy. Później żołnierze w
odwecie spalili cały róg dzisiejszego domu towarowego, gdzie mieściły się przeważnie żydowskie sklepy.
Zagrozili także, że za te strzały spalą cały Tarnogród.
Wszyscy więc przygotowywali konie i uciekali do
Luchowa. A tata nie pojechał, mówił: nie bój się, ja tu
jestem, to nas Niemcy nie wybiją. Jeszcze tego samego wieczoru Niemcy u cioci na kuchni smażyli placki. Ciągle przynosili nowe kartofle, tłuszcz skwierczał
przez całą noc. Dzień później do Tarnogrodu wjeżdżały już okupanckie pojazdy, a ponieważ nie było
płotów, całe sady były nimi zastawione. Był to wielki
obóz niemieckich samochodów.
Pewien Niemiec w stodole sąsiada cioci postrzelił się.
Nie chciał iść na front, wystraszył się wojny. Został
pochowany na łące, ale zanim to się stało, przyszli do
nas Niemcy i co się natłumaczyli, kreślili krzyże. Aż
później narysowali skrzyżowaną deskę i tata dopiero
się domyślił, że chcą deski na krzyż dla tego samobójcy.
Matka cioci dużo rozumiała, ale bała się przyznać, że
rozumie niemiecki. Niedługo później Niemiec został
pochowany, lecz nie w trumnie, ale zawinięty w koc.
Wysiedlenie tarnogrodzian
W czasie wysiedlenia ciocia miała 11 lat. Cały dzień
strasznie padało. Mama mi dała takie palto na wacie,
więc nie przemokłam. Niemcy obstawili najpierw

wjazd na górce, później na kolejce. Były trzy rzędy
żołnierzy, żeby nikt nie uciekł do lasu. Nagle niemieckie samochody zaczęły wjeżdżać do Tarnogrodu i my,
jak to dzieci, podlecieliśmy pod szosę. Ludzie z tych
niemieckich samochodów towarowych zaczęli do mnie
krzyczeć. Wołali mnie i machali rękami. Okazało się,
że Niemcy wywozili już ludzi z Woli Różanieckiej.
Całą noc rozstawiali się po Tarnogrodzie, by nikt nie
uciekł.
By oderwać się choć na chwilę od myślenia o wojnie, ciocia wraz ze swoją mamą postanowiły upiec
podpłomyki. Jedna z sąsiadek miała drożdże a mama
znów mąkę, a u pani Balbiny był duży piec, tam wchodziło 12 bochenków. Chleby wraz z serem i masłem
zapakowane w białe chustki ciocia miała wziąć dla
siebie i taty. Miała nadzieję, że Niemcy im ich nie
odbiorą. Trzymając dwa chleby pod pachą, przygotowywała się do wyjścia, gdy nagle wkroczyli żołnierze; jeden z nich podszedł i kopnął w chleb, aż ten
przeleciał przez kuchnię do pokoju. Wystraszyła się.
Jednak po chwili drugi wrócił i mrugnął, by poszła i
wzięła jednak ten chleb. I Niemcy byli różni – podsumowuje ciocia.
Było około godziny 14. Wszystkie krowy strasznie
ryczały, kury gdakały. Poszliśmy do domu, a w domu
to samo - koń rży, krowa ryczy, gorąco się zrobiło, bo
to czerwiec – na św. Piotra i Pawła.
Gdy wyszli na miasto, ludność była podzielona Polacy stali po prawej stronie, a Ukraińcy po lewej.
Pewien przystojny młodzieniec rozpoznał mamę wśród
Ukraińców i strasznie się zdziwił. Wołał: „To wy tu?”
Mama się przestraszyła, że jeszcze ktoś rozpozna, że
jest Polką. Bała się, że ją rozstrzelą. Bo na wszystko
człowiek wtedy był gotowy, wszystkiego mógł się
spodziewać.
Po dwóch godzinach do miasta przyjechały dwa niemieckie samochody towarowe i zaczęli ładować ludzi
z prawej strony, czyli Polaków.
Wszyscy śpiewali pieśni religijne, był straszny płacz i
zgrzyt, coś strasznego. Nie da się opisać tego, co się tam
działo – nie bez emocji ciocia opisuje jedno z najboleśniejszych wspomnień wojennych. Jednak rodzina
Ziębów nie została wysiedlona: Tata pojechał z sąsiadami do popa po metrykę dziadka, który był Ukraiń-
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cem. Ten dokument zaświadczył, że jesteśmy rodziną
ukraińską, dzięki temu ominęło nas wysiedlenie.

Bełżca. Wujek jednak za wszelką cenę chciał uratować
Edmunda.

Po tygodniu Niemcy znów wkroczyli na tereny Tarnogrodu. Powtórne wysiedlenie.
Sąsiad z bębnem rozgłosił, że Polacy, którzy zostali,
powinni ponownie wyjść na miasto.
Znów wszyscy z Błonia poszli grupką na rynek.
Sytuacja z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej nerwowa. Nagle warkot samochodów i myśl:
„Boże, znów będą ich wywozić.”
Myślałam, że mama zwariuje ze strachu. Jednak
rodzina cioci jakimś cudem się obroniła. Wywieźli
jeszcze 6 samochodów.

Pewnego dnia Niemcy przyszli do rodziny Makiełów. Szukali wujka, chcieli go aresztować. Żona była
w zaawansowanej ciąży.
Niemcy pytali o jej męża, a ona zgodnie z prawdą
powiedziała, że nie wie, gdzie jest. Wtedy zza stodoły
wyszedł jej mąż. Niemcy uznali, że kobieta kłamała i boleśnie kopnęli ją kilka razy w brzuch. Niedługo potem poroniła w Biłgoraju, a kilka dni później
zmarła na skutek zakażenia.
W dniu pogrzebu ubrana była w niebieską sukienkę,
białą torebkę i białe buty. Wujek Makieła strasznie
rozpaczał po stracie żony. Nie mógł sobie darować
lekkomyślności.

W czasie partyzantki Niemcy spalili ukraiński posterunek w Łukowie.
Na cmentarzu, gdzie mieściły się niemieckie groby, stały małe figurki; były także czarne, które symbolizowały spalonych policjantów. Powiedzieli, że gdy pochowają zwłoki spalonych osób to będą „rżnąć” Polaków
w Tarnogrodzie. Ludzie naprawdę wierzyli w zapewnienia Niemców.
Po pochowaniu policjantów na cmentarzu Niemcy strzelali na wiwat, więc ludzie byli pewni, że ich
wymordują. Mówiono, że żandarmeria poinformowała Niemców, że w Tarnogrodzie strzelać nie wolno, bo tu nie było żadnych partyzantów.
Gdy koczowaliśmy w stodole, ukrywając się przed
Niemcami, było bardzo zimno i mama szczypała mnie
zawsze w nos, żebym nie zasnęła i nie zamarzła.
Gdy ludzie opuszczali swoje domy, uciekając przed
żołnierzami, zazwyczaj zabierali tylko najważniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy. Na większe pakowanie nie było po prostu czasu. Zazwyczaj nikt z wojny nie wracał, więc sąsiedzi zabierali, co większe i
cenniejsze przedmioty. Jak tłumaczyli, Niemcy i tak
zabierali wszystko, co stało na ich drodze, a chyba
nikt nie chciałby, żeby jego dobytek przejęli Niemcy.
Nie dziwi więc fakt, że ludzie wracający po wojnie do
Tarnogrodu mieli za wrogów swoich sąsiadów. Choć
ci, gdy tylko dowiadywali się o powrocie znajomego,
oddawali mu jego własność.

W tarnogrodzkiej szkole uczył niski i gruby nauczyciel, zwany Grzywaczem. W klasie, w której właśnie miał lekcje, okna wychodziły na rynek miasta.
Zauważył przez nie Niemców zbliżających się pod
mury szkoły. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić,
strasznie się denerwował. Za chwilę do klasy wkroczyli żołnierze w niemieckich hełmach. Wywołali go
na korytarz, nie wchodzili do klasy. Po chwili wrócił, ubrał płaszcz i pożegnał się z uczniami słowami:
„Dzieci, ja już ostatni raz was widzę.”
Przystosowanie się do rzeczywistości po wojnie było
długim procesem. Ludzie ciągle nie potrafili i nie
chcieli zapomnieć krzywd wyrządzonych przez okupantów. Wielu straciło swoich najbliższych, nie wspominając już o rzeczach materialnych. Pytam ciocię,
czy potrafiłaby zapomnieć, wymazać z pamięci tamten okropny czas. Nigdy – słyszę.

Ile rodzin, tyle historii
Ludzie często chowali się przed Niemcami w stodołach, oborach. Pewnego razu mój wujek, a także jego
siostrzeniec schowali się w pełnej kurzu stodole. Pech
chciał, że wujkowi zaleciała do gardła jakaś pajęczyna. Myślał, że się udusi. Gdyby nie Edmund - jego
siostrzeniec, to pewnie po chwili byliby w drodze do
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Agnieszka Misztal
Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie

Piotr Kupczak

...a teraz jest tam młyn inny
co tylko potwierdza
że tamten istnieć musiał
J. M. Obszyński, „Młyn nad Świerszczem”

MŁYN WODNY
STAŁ NIEGDYŚ W RÓŻAŃCU

Młyny rzeczne pojawiły się w polskim krajobrazie już w czasach średniowiecza. Jednak dopiero w
drugiej połowie XVI w. zaczęły być powszechnie
budowane niemal na każdej rzece i powoli wypierały żarna. Znaczny rozwój młynarstwa spowodowany był rozszerzaniem się osadnictwa i rosnącą liczbą powierzchni pól uprawnych, uzyskiwanych przez
karczowanie puszczy.
Widać to dokładnie w przypadku młyna wodnego w Różańcu. Wieś założona przez króla Zygmunta
Augusta w 1550 r. nad rzeką Lubienią, już w dokumentach fundacyjnych miała prawo do budowania
młyna. Osadźca i pierwszy wójt wioski Jan Kuźma
nie od razu przystąpił do realizacji tego przywileju.
Najpierw musiał się uporać z wycinaniem lasu pod
nową osadę. Zresztą dopóki nie było odpowiedniej powierzchni pól pod zasiew zboża młyn nie był
potrzebny. W tamtym czasie w starostwie zamechskim, do którego należał Różaniec, były zaledwie
trzy młyny, dwa w Zamchu i jeden w Łukowej. Wraz
ze wzrostem liczby uprawianych łanów we włościach
zamechskich pod koniec XVI w. liczba młynów się
podwoiła.
Najwcześniejszą wzmiankę o istnieniu młyna
wodnego w Różańcu można znaleźć w spisie dóbr
Starostwa Zamechskiego z 1568 r. Dokumentacja
gospodarcza zamechskich włości z 1577 r. zawiera
informację, że różaniecki młyn posiadał jedno koło
korzeczne, nazywane także kołem wodnym. Konstrukcja takiego młyna wymagała spiętrzenia wody
przynajmniej do wysokości równej średnicy koła.
W ten sposób koło znajdowało się poniżej poziomu
wody, która spadając, powodowała swoim ciężarem
jego obroty. Na obwodzie koła znajdowało się zazwyczaj około czterdziestu tak zwanych „skrzynek”.
Młyny korzeczne, czyli nasiębierne, były wówczas
nowocześniejsze, wcześniej budowano bowiem młyny walne, czyli podsiębierne. Wiadomo także, że przy
młynie nad Lubienią znajdował się staw, powstały
zapewne na skutek piętrzenia wody.

U schyłku XVI w. na terenie starostwa zamechskiego było sześć młynów. Dwa młyny znajdowały
się Zamchu, jeden zwany „Borowy” posiadał trzy
koła, natomiast drugi „Olchowy” miał ich tylko dwa.
Młyny dwukołowe stały także w Łukowej i w Babicach a jednokołowy oprócz Różańca zbudowano w
Obszy.
Trudno określić, jaki był los różanieckiego młyna w XVII wieku. Mikołaj Stworzyński archiwista
Ordynacji Zamojskiej, do której Różaniec został włączony wraz z całym starostwem w 1589 r., podaje, że
w 1622 r. ordynat Tomasz Zamojski nadał różanieckim młynarzom prawo użytkowania młyna przy
Tanwi. Nie wiadomo jednak, jaki był powód nadania
im tego prawa, ani kto miałby utrzymywać ich młyn
nad Lubienią. Nie wiadomo więc, czy młyn w Różańcu był wtedy użytkowany, i czy w ogóle istniał.
Wydarzeniem, które w istotny sposób wpłynęło
na losy wioski, był najazd tatarski z 1623 r. Ordyńcy spustoszyli wówczas całą włość zamechską a najbardziej Różaniec. Wybito wtedy albo uprowadzono wielu mieszkańców, spalono zabudowania i zrabowano inwentarz. Niestety, dość szczegółowy spis
strat sporządzony w rok później nie wymienia młyna. W wykazie dóbr zamechskich z 1638r. także nie
ma wzmianki o jego istnieniu. Trudno jednak z pewnością orzec, do kiedy młyn był użytkowany i w jaki
sposób mógł ulec zniszczeniu.
Następna wzmianka na temat młyna rzecznego
w Różańcu pochodzi dopiero z początku XVIII w.
Zawiera ona informację, że na Lubieni wybudowano
w 1707 roku młyn z foluszem. Warto przypomnieć,
że folusz był urządzeniem, w którym odbywał się
ostatni etap wyrabiania sukna. Wełniane tkaniny
poddawane w kąpieli wodnej obróbce mechanicznej nabierały tam odpowiedniej gęstości i miękkości.
Siłę napędową młynów wodnych wykorzystywano
bowiem nie tylko do mielenia zboża na mąkę, kasze i
śrutę, ale także do uruchamiania foluszy, a także tartaków.
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Różaniecki młyn jako własność ordynacka był
w tym czasie związany z folwarkiem i na jego rzecz
oddawał podatek. Młyn pobierał prawdopodobnie
opłatę w wysokości 1/16 zboża dostarczanego przez
chłopów do przemiału. Z tego dwie części młynarz
oddawał do dworu a jedną zatrzymywał dla siebie.
Na podstawie wykazów gospodarczych dóbr Ordynacji Zamojskiej można domniemywać, że młyn w
Różańcu funkcjonował w ten sposób do końca XVIII
wieku.
Wieloletnia obecność młyna wśród różanieckich
pól świadczy o dużym znaczeniu gospodarczym tej
początkowo królewskiej a potem ordynackiej wioski.
Zresztą urodzajne pola Różańca do dziś przynoszą
spore plony swoim właścicielom. Wprawdzie rozwój techniki młynarskiej wyparł drewniane młyny,
które czerpały swój napęd z nurtu rzeki, to jednak
ich następcy wypełniają krajobraz wioski do czasów
współczesnych.

Niegdyś przecinająca północne pola Różańca rzeka Lubienia zatrzymywała swój nurt, by zapleść mocny warkocz na drewnianym kole i dawała młynowi
energię do pracy. Ocieniona konarami olch biegnie
ona dzisiaj spokojnie ku Tanwi.
Piotr Kupczak
Literatura:
Zygmunt Kubrak, Młyny zbożowe w dobrach zamechskich w okresie gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej
od XVI do początku XIX, w: „Przemyskie Zapiski Historyczne”, t. 10, Przemyśl 1994, s. 31-55.
Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi
Zamojskiey przez Mikołaja Stworzyńskiego archiwistę,
1834 r.

Młyn nad Świerszczem
Już wtedy młyn tamten
serca nie miał
choć jeszcze woda
jak z przerwanej tętnicy
warkoczem grubo plecionym
spadała do stóp naszych
by zimną grzmieć kipielą
okrzyki nasze
nieme były
choć biegły za cieniem lina
pod miniaturą tęczy
a teraz jest tam młyn inny
co tylko potwierdza
że tamten istnieć musiał
by stworzyć
kawałek mojego dzieciństwa.
J. M. Obszyński, Gdzie byłem, gdzie jestem,
Biłgoraj 2009, s. 60.
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KULTURA, OŚWIATA
NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA PRZYZNANA
TARNOGRODZKIEMU OŚRODKOWI KULTURY
Organizatorzy XXXVI edycji Nagrody im. Oskara Kolberga – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło – poinformowali o przyznaniu Tarnogrodzkiemu Ośrodkowi Kultury Nagrody Honorowej im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury
ludowej” w roku 2011. Nagrody im. Oskara Kolberga
przyznawane są co roku od ponad 30 lat. Wyróżnia się
nimi wybitne indywidualności w dziedzinach twórczości artystycznej: sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca. Nagrody
przyznawane są również zespołom folklorystycznym
a także osobom wyróżniającym się w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej.
Przyznana nagroda zostanie wręczona w Warszawie na
przełomie września i października. Laureatami XXXVI
edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla
kultury ludowej” zostali:
1. Władysław Klimasara – wykonawca zabawek,
drewnianych ptaszków (Stryszawa, żywiecko-suski
ośrodek zabawkarstwa ludowego, woj. małopolskie)
2. Leonard Śliwa – instrumentalista (skrzypce,
mazanki), regionalista, wychowawca młodych

muzyków, popularyzator muzyki koźlarskiej,
(Wolsztyn, Wielkopolska)
3. Janina Świniarska-Kosowska – śpiewaczka i tancerka ludowa, animatorka kultury regionalnej,
wykonawczyni plastyki obrzędowej i strojów ludowych, (Chojne, Sieradzkie, woj. łódzkie)
4. Zofia Warych – śpiewaczka kurpiowska, hafciarka
i i koronczarka (Myszyniec, Kurpie Zielone, woj.
mazowieckie)
5. Mieczysław Mularski – poeta ludowy (Dobrzechów, woj. podkarpackie)
6. Kapela braci Tarnowskich z Domaniowa (Radomskie)
7. Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca (Wschodnie Mazowsze)
8. Zespół Regionalny „Istebna” (Beskid Śląski)
9. Prof. Anna Czekanowska-Kuklińska - etnomuzykolog, badacz ludowych i etnicznych tradycji
muzycznych w Polsce i na świecie.
10. Danuta Pawlak - etnomuzykolog w Instytucie im.
Oskara Kolberga w Poznaniu.
Nagroda honorowa:
11. Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
12. Tarnogrodzki Ośrodek Kultury w Tarnogrodzie
(woj. lubelskie).

EKOLOGIA 2011
Dnia 7 czerwca 2011 roku w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się cykl imprez ekologicznych pod
hasłem „Przyjaźni Środowisku”, na który złożyły się:
IX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Pokaz Mody Ekologicznej oraz Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Barwy
Przyrody”. W imprezie wzięli udział uczniowie i opiekunowie z placówek wychowawczych z terenu Gminy
Tarnogród: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. AK w
Tarnogrodzie, Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie, szkół podstawowych w Tarnogrodzie, w Luchowie
Dolnym, w Różańcu Pierwszym, w Różańcu Drugim,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.
Komisja konkursowa w składzie:
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Elżbieta Kyc – Dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie, Roman Strus i Bogdan
Grasza – Urząd Miejski w Tarnogrodzie, po wypunktowaniu poszczególnych form konkursowych, postanowiła przyznać:
I miejsce – uczniom ze Szkoły Podstawowej w
Różańcu Drugim – 45 pkt., oraz uczniom ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie – 45 pkt.,
Organizatorami wydarzenia byli: Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury i Burmistrz Tarnogrodu przy finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie
Do konkursu plastycznego na plakat pod hasłem
„Barwy przyrody” przystąpili reprezentanci: Szkoły
Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tarnogrodzie, Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym,
Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, Publicznego Gimnazjum w
Tarnogrodzie.

Natomiast 8 czerwca w sali widowiskowej odbył się
bezpłatny spektakl ekologiczny dla dzieci w wykonaniu aktorów Krakowskiego Biura Promocji Kultury pt.
„Opowieści smutnej rzeki”. Dwójka naszych bohaterów
spotyka się ponownie – w słoneczny, letni dzień wybierają się na wycieczkę do lasu, aby odpocząć nad pobliską rzeką. Nieoczekiwanie popołudnie, które miało być
słodkim lenistwem, zmienia się w kolejną fascynującą
przygodę, a nasi bohaterowie muszą stawić czoła po raz

kolejny zbliżającej się katastrofie ekologicznej. Poznają
przy tym tajemniczą historią rzeki – która jak wiadomo,
momentami spokojna – jak zdołał zauważyć Szczurek,
z każdym kolejnym słowem staje się coraz ciekawsza i
porywająca – wciągająca w swoje wiry nawet najmniej
zapoznanych z tematem słuchaczy. Czy Lalka i Szczurek zdołają pomóc nowej przyjaciółce? Czy uda się ocalić świat?

Plakat można było wykonać na kartonie lub brystolu o wymiarach 70 x 100. Każdy uczestnik musiał opisać
pracę na odwrocie. Konkurs trwał 3 godziny, a malowano podczas imprez ekologicznych. Przy ocenie plakatu
brano pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość i
estetykę wykonania.
Wiele satysfakcji widzom i uczestnikom dostarczył
pokaz mody ekologicznej „na wesoło”. Każda reprezentacja szkoły mogła zaprezentować jeden strój. Do jego
wykonania dzieci wykorzystały m.in.: worki foliowe,
gazety, puszki, butelki plastikowe. Komisja zwracała
szczególną uwagę na oryginalność stroju, funkcjonalność, a zarazem dużą pomysłowość i estetykę. Do każdego pokazu przygotowany był odpowiedni komentarz.
Jury oceniało ogólne wrażenie artystyczne oraz dobór
komentarza.
Imprezom ekologicznym towarzyszył program
artystyczny w wykonaniu uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie .Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, upominki i okolicznościowe dyplomy.
12

O tym przekonały się przedszkolaki z tarnogrodzkiego Przedszkola Miejskiego, oglądając ekologiczne show
przygotowane przez TEATR POZYTYWKA związane z
zanieczyszczeniem wód i lasów oraz z dzikimi wysypiskami.
Niesamowite kostiumy, dużo piosenek, i fakt, że każdy z widzów mógł stać się bohaterem historii sprawiły,
że tak ważny temat jak ochrona środowiska został w
łatwy i przyjemny sposób przekazany nawet najmłodszym widzom.
Renata Ćwik
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IV Wojewódzki Przegląd Piosenki
Osób Niepełnosprawnych
„Magiczna Nutka”
W dniu 16 czerwca miała miejsce czwarta już
edycja przeglądu „Magiczna Nutka” organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w
Tarnogrodzie oraz Tarnogrodzkie Towarzystwo na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały osoby niepełnosprawne
z 9 ośrodków: WTZ z Józefowa, ŚDS „Misericordia”
z Lublina, ŚDS z Tarnogrodu, ŚDS z Chełma, ŚDS z
Puław, ŚDS z Bychawy, WTZ z Tomaszowa Lubelskiego, WTZ z Biłgoraja oraz DPS z Teodorówki.
Zaproszonych gości serdecznie powitała dyrektor ŚDS w Tarnogrodzie pani Elżbieta Kyc. W imieniu Burmistrza Tarnogrodu oficjalnego rozpoczęcia
imprezy dokonała Sekretarz Gminy pani Agnieszka
Łagowska-Borek.
W tym roku hasłem przewodnim przeglądu było
„Co nam w duszy gra…”. Artyści, głównie wokaliści,
prezentowali piosenki o dowolnej, wybranej przez
siebie tematyce. Mogliśmy więc wysłuchać piosenek
z nurtu poezji śpiewanej, standardy muzyki pop, jak
również utwory ludowe. Znakomicie zaprezentowali się również instrumentaliści akompaniujący swoim zespołom (WTZ Biłgoraj, DPS Teodorówka, ŚDS
„Misericordia”). Poziom wykonawczy był wysoki, ale
najważniejsza była spontaniczna radość śpiewania i
pozytywna energia, którą obdarowali nas poszcze-

gólni wykonawcy. Występom artystów przysłuchiwało się profesjonalne jury w składzie: Renata Ćwikdyrektor TOK, Wiesław Buliński - muzyk, wieloletni
nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Tarnogrodzie oraz Gabriel Korniak - muzyk, akompaniator, członek „Kapeli Tarnogrodzkiej”. Wyróżniono
trzy zespoły: WTZ z Tomaszowa Lubelskiego, ŚDS
Misericordia z Lublina i WTZ z Józefowa. Pamiątkowymi statuetkami , dyplomami oraz drobnymi upominkami zostali obdarowani wszyscy występujący
tego dnia artyści.
Przedsięwzięcie sponsorowali: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miejski w Tarnogrodzie,
Piekarnia Zenon Kotowski w Biłgoraju, Tarnogrodzkie Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych,
Tarnogrodzki Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń” oraz
Firma Handlowo – Usługowa
„AKORD” Mieczysław Sulikowski - sklep muzyczny z
Leżajska.
Pragniemy również serdecznie podziękować dyrekcji oraz
pracownikom
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz
wszystkim życzliwym osobom,
którym idea integracji społecznej osób niepełnosprawnych
nie jest obca.
Piotr Pacyk
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Przedszkolni ekolodzy

Co było najpierw – przyroda czy człowiek? Kto
kogo niszczy i dlaczego? Te pytania zadane przez
dzieci w przedszkolu zmotywowały nauczycielki
Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie do poszukiwania odpowiedniego programu edukacyjnego
rozszerzającego problem ekologii. Wzięliśmy więc
udział w drugiej już edycji ogólnopolskiego programu ekologicznego pod hasłem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Dać do powąchania kwiat, strzepnąć pyłek, policzyć płatki, zachwycić barwami motyla, jego bezszelestnym lotem i stopniowo przechodzić do zapylania,
powstawania nasion i owoców, poznawania etapów
rozwoju motyla; wskazać wzajemne oddziaływanie na siebie roślin i owadów. Warto pozwolić na
wyciąganie wniosków, uogólnianie, klasyfikowanie,
dochodzenie do rozwiązywania problemów metodą
„burzy mózgów”, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów.
Dziecko otwarte, zadające pytania i otrzymujące
na nie logiczne odpowiedzi jest szczęśliwe, bo poznaje świat za pomocą wszystkich zmysłów: wzrokiem,
słuchem, smakiem, powonieniem, dotykiem. Niesie
to dla niego wiele niebezpieczeństw. Wraz z rozwojem cywilizacji i techniki wzrasta zagrożenie zanieczyszczenia ekosystemów, w których żyjemy. My –
ludzie, jesteśmy zaledwie cząstką natury, ale ingerujemy w nią na każdej płaszczyźnie: wody, powietrza,
gleby. Zmieniamy naturalne środowisko dla własnych potrzeb, nie bacząc na to, że skutki tych działań
są nieodwracalne. Czy za kilka lat będziemy mogli
pokazać dzieciom biedronkę, kuropatwę, zająca? Czy
usłyszymy śpiew ptaków, skoro wycinamy tyle drzew?
Czy w brudnych wodach zadomowią się żaby?
Zdobywania wiedzy ekologicznej należy uczyć już
od najmłodszych lat. Przewiduje to podstawa progra14

mowa i programy edukacyjne wychowania przedszkolnego. Nieodzowna jest jednak szeroko pojęta
współpraca z rodzicami i rodzinami dziecka, gdzie
będzie ono miało możliwość obserwowania postaw
proekologicznych wśród dorosłych i czerpać pozytywne wzorce. Z rozmów z przedszkolakami wynika,
iż często to one same są skarbnicą wiedzy ekologicznej dla swoich bliskich.
Jak nauczyć małe dziecko tak trudnych zagadnień?
Otóż poprzez kształtowanie wrażliwości na piękno
natury, na dobro i korzyści płynące z niej dla ludzkości. Nauczycielki przedszkola znają różne techniki i metody prowadzenia zabaw i zajęć, które umożliwiają im wprowadzanie i utrwalanie wiadomości
o ochronie przyrody i dbaniu o nią dla przyszłych
pokoleń. Atrakcyjnym i mobilizującym zarówno
dla dzieci jak i ich rodziców oraz nauczycielek było
realizowanie działań programu edukacyjnego przewidzianych przez Organizatora, tj. Firmę Tymbark i
współpracującej z nią Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. Każde zadanie miało określony cel, który
należało osiągnąć. Wykonaliśmy wszystkie działania
na maksymalną ilość punktów. Były to:
1. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny ukazujące
piękno budzącej się do życia przyrody– obserwacja podczas wycieczki na pole i nad staw.
2. Obchody Zielonego Dnia przedstawiające kolor
zielony jako barwę przyjazną środowisku- przemarsz ulicami Tarnogrodu w korowodzie zieleni.
3. Obchody Dnia Marchewki promujące spożywanie warzyw i owoców jako darów natury- przyjęcie urodzinowe Marchewki z marchewkami i sokiem do degustacji oraz Konkurs Recytatorski
„Poezja uczy i bawi” z wierszami o warzywach
i owocach.
4. Obchody Dnia Wody przybliżające dzieciom
znaczenie wody w przyrodzie, zapoznające z jej
właściwościami, uświadamiające znaczenie wody
i różnego rodzaju napojów dla życia i zdrowia
człowieka- doświadczenia i eksperymenty z wodą przeprowadzone przez dzieci.
5. Przedstawienie teatralne związane z ochroną
przyrody zachęcające rodziców, aby wspólnie
z dziećmi dbali o przyrodę- wystawienie spektaklu pt. „Chrońmy przyrodę” w Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury dla przedszkolaków i ich rodzi-
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ców jako wstęp do Przeglądu Piosenki Dziecięcej
o charakterze ekologicznym.

i ekologiczna uprawa- zakładanie hodowli nowalijek
w każdej grupie.

6. Segregacja śmieci w przedszkolu zachęcająca
dzieci i rodziców do tego przedsięwzięcia- przygotowanie na zajęciach pojemników i oznakowanie ich.

17. Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora śmieciowego zwracający uwagę dzieci na
problem rosnącej ilości odpadów, zaśmiecania
środowiska i konieczność segregowania odpadów- projektowanie toreb ekologicznych.

7.

Konkurs plastyczny na rzeźbę Siatki- Wariatki
zwracający uwagę dzieci na problem zaśmiecania środowiska i konieczność segregacji śmieci.

8. Patrol ekologiczny uczący dzieci obserwacji
w najbliższej okolicy i pokazujący sposoby dbania o nią – wycieczka ulicami miasta i notowanie
na kartach obserwacji.
9. Konkurs plastyczny na portret Wielkolasapotężnego strażnika lasu ukazujący bogactwo,
różnorodność i potęgę przyrody oraz zwracający
uwagę na troskę o środowisko naturalne.
10. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku
narodowego lub do lasu pozwalająca na obserwację przyrody w naturalnym środowisku; formy pozwalające na obserwację ochrony przyrody– wycieczka do Roztoczańskiego Parku Narodowego, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego
w Zwierzyńcu; wycieczka do lasu przy Ośrodku
Edukacyjnym „Sosna” w Biłgoraju.
11. Ankieta ekologiczna dla rodziców zachęcająca
ich do włączenia się w działania zmierzające do
ochrony natury.
12. Konkurs na najzdrowsze, najsmaczniejsze i najbardziej kolorowe kanapki ukazujący dzieciom
bogactwo smaków i kolorów zdrowego jedzenia,
rozbudzający prawidłowe nawyki żywieniowe u
dzieci oraz zapoznający z naturalnymi uprawami owoców i warzyw.
13. Zajęcia plastyczne- Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury pokazujące dzieciom, w jaki sposób można zostać przyjacielem natury i jak ważne jest dbanie o przyrodę.
14. Kącik ekologiczny uczący dzieci codziennego
dbania o naturę- ekspozycja przypominająca
podstawowe zasady ochrony dóbr naturalnych.
15. Wycieczka do zoo- zajęcia w sali edukacyjnej
rozbudzające ciekawość świata, radość z obserwacji istot żywych, budząca wrażliwość na przyrodę żywą i miłość do zwierząt- wycieczka do
ZOO w Zamościu.
16. Miniogródek warzywny pokazujący dzieciom,
na czym polega pielęgnacja roślin

18. Tworzenie postaci z kasztanów i żołędzi ukazujące dzieciom dary natury.
19. Zbudowanie karmników dla ptaków pozwalających na opiekę nad ptakami zimą- dokarmianie
zwierząt.
20. Realizacja trzech scenariuszy zajęć obowiązkowych nauczających ochrony natury poprzez
zabawę:
•

Pomocnicy Wielkolasa i bajkowe drzewo

•

Dyżur Przyjaciół Natury

•

Mistrzowie segregowania śmieci.

Praca nad tymi działaniami wymagała od nauczycielek merytorycznego przygotowania, ofiarności,
poszukiwania własnych sposobów rozwiązań sytuacji edukacyjnych i wychowawczych dotyczących
tematyki ekologicznej.
Zobligowałyśmy dużą ilość rodziców do współpracy, którą oceniamy wysoko i uważamy za bardzo
owocną.
Przedszkolaki z nieukrywaną radością i zainteresowaniem brały udział w realizacji wszystkich działań. Dysponują naprawdę dużą wiedzą o przyczynach i skutkach degradacji środowiska naturalnego
oraz o sposobach przeciwdziałania temu.
Pracownikom przedszkola - dyrekcji, nauczycielkom i woźnym działania te dostarczyły ogromnie dużo satysfakcji. Bez współpracy, zaangażowania wszystkich, wzajemnego zrozumienia i pomocy
trudno byłoby osiągnąć tak wysoki poziom realizacji tegoż programu. Potwierdzeniem jest otrzymanie
po raz drugi już Certyfikatu oraz tytuł „Kubusiowi
Przyjaciele Natury” dla naszego przedszkola. Dzieci
otrzymały wiele upominków.
Ogromną pomocą dla naszych poczynań byli
sponsorzy w osobach p. Bazana ze Stacji Diagnostycznej w Tarnogrodzie, p. mgra Księżyckiego- właściciela apteki, prezesa Banku SKOK im. Z Chmielewskiego, którym składamy wyrazy wdzięczności za wyrozumiałość i finansowe wsparcie.
List gratulacyjny od Firmy Tymbark, Kubuś i Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska” sprawił, że już
teraz myślimy o kolejnej edycji tego programu.
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Dla każdego coś z angielskiego
Angielski dla każdego
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie
– Skłodowskiej w Tarnogrodzie już po raz piąty mieli
okazję sprawdzenia swojej wiedzy i nabytych umiejętności językowych w ramach Tygodnia z Językiem
Angielskim, który odbył się w dniach 8-15 czerwca
2011r. Podczas tych dni uczniowie próbowali swoich sił w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, konkursie języka angielskiego dostosowanego do poziomu wiekowego uczestników, konkursie
plastycznym na plakat o wybranym kraju anglojęzycznym czy konkursie pięknego czytania w języku
angielskim. Duża liczba uczestników w poszczególnych konkursach pokazała, że cieszą się one sporym
zainteresowaniem. Podczas podsumowania, które
odbyło się 17 czerwca, uczniowie klas III przedstawili angielskojęzyczną wersję znanej bajki pt. „Kop-

ciuszek” a koło języka angielskiego, w skład którego
wchodzą uczniowie klas VI, zaprezentowało sztukę
pt. „Funny Thanksgiving” czyli Święto Dziękczynienia na wesoło, która była także wystawiana w Bibliotece Publicznej w ramach Tygodnia Bibliotek. Całość
imprezy uświetniły występy wokalne uczniów klas
III A i III B oraz solowe występy uczniów klasy VI A
– Aleksandry Szymanik, Joanny Wańczyk i Dawida
Przytuły, śpiewających popularne przeboje w języku
angielskim.
Zwycięzcy poszczególnych konkursów zostali
obdarowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez wydawnictwo Person-Longman.
Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie
gratulujemy.
Anna Niziołek

„Kto ćwiczy, to potrafi”
Nasze przedszkole bierze udział w różnych projektach, dzięki którym możemy poszerzyć ofertę edukacyjną, urozmaicić metody pracy oraz wzbogacić
placówkę w wiele ciekawych pomocy dydaktycznych
i sprzęt do zabaw i ćwiczeń. Jednym z takich programów był Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. Dzięki przystąpieniu do niego mogliśmy w naszym przedszkolu zrealizować dodatkowe
zajęcia dla dzieci.
Program zatytułowany „Kto ćwiczy - to potrafi”
miał na celu zmobilizować dzieci do pracy, przede
wszystkim do aktywności ruchowej oraz świadomego dbania o poprawną wymowę.
W obecnych czasach telewizji i komputera dzieci
zapominają o ruchu, wolą przesiedzieć przed ekranem, bo to nie wymaga żadnego wysiłku. Jednak to,
czy dzieci będą aktywne ruchowo, w dużej mierze
zależy od rodziców. Nie można tłumaczyć się brakiem czasu. Jeśli własnym przykładem pokażemy,
jak można spędzać czas i będziemy robić to regularnie, dzieci przekonają się, że zmęczenie fizyczne jest
o wiele przyjemniejsze niż ból głowy od oglądania
filmów. Jest wiele możliwości: wyjazd do lasu, spacery poza miasto, gry z wykorzystaniem sprzętu sportowego: piłek, kometki, skakanek, serso itp. Podczas
pobytów w plenerze można wykorzystać to, co znajdziemy w naturze: kijki, kamienie, naturalne prze16

szkody terenowe. Nie tylko dzieci skorzystają na formie, ale i opiekunowie, a dodatkowym plusem będzie
miło spędzony wspólnie czas.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na ruch
oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
przedszkole stara się wpoić dzieciom nawyk systematycznych ćwiczeń. Dwa razy w tygodniu prowadzone
były zabawy ruchowe przy muzyce oraz z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu do ćwiczeń. Dzięki
programowi mogliśmy dokupić ciekawe przyrządy,
które urozmaiciły zabawy. Dzieci bardzo chętnie
brały udział w proponowanych zajęciach. Podczas
nich przedszkolaki dbały o poprawną postawę swojego ciała. Poznawały nowe gry i zabawy ruchowe z elementami rzutu, toczenia, celowania, czworakowania
czy też utrzymania równowagi. Dzieci lubiły biegać,
skakać. Bardzo często w czasie spotkań bawiły się
w basenie z kolorowymi piłeczkami. Największym
zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyły się zajęcia, w których uczyły się tańców i aerobiku.
Drugim rodzajem zajęć były zajęcia z poprawnej wymowy. Dzieci zakwalifikowane na nie zostały przebadane przez logopedę z PPP w Biłgoraju.
Poprawna wymowa jest bardzo ważna dla dziecka.
Nie tylko ułatwia normalną komunikację z otoczeniem, ale powoduje, że dziecko nie czuje się gorsze,
jeśli źle mówi. Czasami zdarza się, że dzieci z więk-
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szymi wadami wymowy denerwują się, że są nierozumiane. Jeszcze gorzej, jeśli są wyśmiewane przez
rówieśników i przedrzeźniane. Przyczyn powstania
wad jest wiele, mogą być uwarunkowane złą budową
aparatu artykulacyjnego, nieprawidłowym karmieniem w okresie niemowlęcym, złymi nawykami (np.
ssaniem kciuka), złym przykładem ze strony dorosłych (zwracanie się do dziecka zdrobniale, spieszczanie słów). Aby zapewnić pełen komfort, dziecku
potrzebne są systematyczne ćwiczenia, by uzyskać
prawidłową wymowę. Temu właśnie służyły zajęcia prowadzone raz w tygodniu. Na samym początku dzieci zapoznały się z własnym aparatem mowy,
następnie uczyły się poprawnie oddychać. Obserwowały w lusterku, jak prawidłowo układać usta i język
podczas wymawiania głosek. Kolejnymi etapami
były już ćwiczenia nad poprawnym wymawianiem
zaburzonych głosek. Urozmaicane były one zabawami ruchowymi, muzycznymi, rozwiązywaniem
zagadek, rebusów, historyjkami obrazkowymi, wierszykami, opowiadaniami. Praca ta wymaga wielkiej
cierpliwości i systematyczności nie tylko od dzieci,
ale od rodziców, którzy dostawali zalecenia do pracy
z dzieckiem w domu.
Dzięki przystąpieniu do programu mogliśmy
dokupić wiele ciekawych pomocy dydaktycznych
wspomagających i urozmaicających ćwiczenia. Poprawa wymowy u dzieci cieszy najbardziej samych zainteresowanych, gdyż wiedzą, że mówią już poprawnie
i ładnie, a wszyscy ich rozumieją.
Korzystając z dostępnych środków, mogliśmy zorganizować wycieczkę do Rzeszowa. Tam dzieci obejrzały w teatrze bajkę pt. „Szpak Fryderyk”. Przedstawienie dało możliwość bezpośredniego kontaktu z aktorami i kukiełkami. Swoje wrażenia mogły
przedstawić w pracach plastycznych po powrocie do
przedszkola, a na zajęciach z mowy uczyły się pięknie
opowiadać o losach bohaterów, zwracając uwagę na
prawidłową wymowę ćwiczonych głosek. Próbowały
także swych sił jako aktorzy.
Podczas wycieczki odwiedziliśmy również Centrum Zabaw „Fantazja”. Tutaj dzieci mogły wykazać się swoją sprawnością ruchową, a także odwagą,
pokonując wiele przeszkód: zjeżdżalni, tuneli, ścian
do wspinania oraz wiele innych atrakcji. Po dość
wyczerpujących zabawach wszyscy chętni skorzystali z przygotowanego ciepłego posiłku. Po krótkim
odpoczynku pełni wrażeń i z doskonałym humorem wróciliśmy do domu. Dzieci po takiej zaprawie
wykazywały nie lada pomysły z dostępnym sprzętem w przedszkolu, chcąc chociaż w części pokazać,
co potrafią i jakie pomysły podsunęła im zabawa
w „Fantazji”.

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem,
dlatego też po zakończeniu programu są kontynuowane w formie zajęć dodatkowych - jak logopedyczne - lub włączone do codziennych zajęć. W tym roku
dzieci mają możliwość korzystać także z zajęć rytmicznych prowadzonych przez panią Monikę Proć
– Gleń. Przedszkolaki bardzo lubią te zajęcia. Uczą
one nie tylko śpiewu, tańca, poczucia rytmu, ale
przede wszystkim harmonii ruchów, ładnego poruszania się, zamiłowania do muzyki.
Ruch – pod każda postacią potrzebny jest dzieciom, dlatego warto czasem zrezygnować z przejechania samochodem paru ulic na rzecz spaceru. Przebywanie na świeżym powietrzu, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, sprzyja hartowaniu
się organizmu, dotlenieniu go, a przede wszystkim
wzmocnieniu fizycznemu. Dzieci będą wytrwalsze,
nie będą tak szybko męczyły się po przejściu niewielkiego odcinka drogi. Poza tym ruch sprzyja rozładowaniu napięć emocjonalnych i zaspokojeniu naturalnej potrzeby aktywności fizycznej. Zajęcia ruchowe powodują, że dziecko gromadzi wrażenia i spostrzeżenia, wzbogaca zasób własnych doświadczeń,
wyobrażeń, pojęć, kształci pamięć, uwagę, myślenie.
W przedszkolu podczas zabaw ruchowych uczy się
współżycia w grupie, podporządkowania ustalonym
zasadom, zdrowego współzawodnictwa i godzenia
się z porażkami, przegraną indywidualną i zespołową. Mały przedszkolak uczy się wytrwałości i dążenia do wyznaczonego celu.
Staramy się, aby ćwiczenia były dla dziecka
przyjemnością i źródłem radości, by towarzyszyła
im odpowiednia atmosfera – wzajemnej życzliwości, pogody, przyjaźni. Podczas każdych zajęć dzieci
obserwują się wzajemnie, porównują swoje możliwości, oceniają się. Zajęcia ruchowe sprzyjają wpajaniu
tolerancji i wyrozumiałości dla możliwości kolegów.
Uczą rozumieć, że nie każdy ma takie same predyspozycje, czy to podyktowane ograniczeniami ruchowymi (także kalectwem), zdolnościami czy samą
chęcią, ale nie wolno nikogo wyśmiewać ani mu
dokuczać. Dlatego należy dbać, aby zapewnić dziecku jak najwięcej możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu, ruch musi być alternatywą godzin
spędzonych na biernym wypoczynku. Pobyt dziecka
w przedszkolu nie zaspakaja w pełni jego potrzeby
ruchu, należy o tym pamiętać na co dzień.
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Elżbieta Skotnicka

17

„Źle mówić lub pisać,
to znaczy krzywdzić swoją mową
tych wszystkich, którzy ją budowali”
W dniach 18 – 20 i 27 – 28 kwietnia 2011 r. obchodziliśmy Tydzień Języka Polskiego. Już czwarty raz z
rzędu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii CurieSkłodowskiej w Tarnogrodzie mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności polonistycznych.
PONIEDZIAŁEK 18 KWIETNIA
Dzień z ortografią - uczniowie kl. I – VI piszą dyktando.
Mistrzowie ortografii klas I -III: Nikodem Kasperek,
Maria Kasperek, Małgorzata Cios, Mateusz Krupczak, Bartłomiej Szubiak, Dawid Wnuk, Klaudia Fus,
Wiktoria Fus, Maciej Komosa, Paweł Skobel, Kamila
Książek, Patrycja Kołodziej, Szymon Seroka, Wiktoria Gurdziel, Natalia Małysza, Jan Kumar.
Mistrzowie ortografii klas IV – VI: Agnieszka Serek,
Paweł Obszański, Kajetan Larwa, Damian Zieleniuch, Maja Pacyk, Oliwia Surmacz, Katarzyna Bil,
Michał Gruca.
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WTOREK 19 KWIETNIA
Dzień z poezją i teatrem
•
Konkurs recytatorski dla klas I – VI
•
Konkurs wiedzy o teatrze dla klas IV – VI
•
Przedstawienie kl. III b
ŚRODA 20 KWIETNIA
Dzień pięknego czytania
• Konkurs „Radość czytania”- wybrany fragment
baśni.
• Wystawa albumów prezentujących wybraną książkę.
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ŚRODA 27 KWIETNIA
Dzień z patronką szkoły
• Apel „TELEEKSPRES - ROK 2011 ROKIEM
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ”
• Wystawa książek i fotografii pt. „Wokół Marii
Curie-Skłodowskiej”
• Prezentacja prac plastycznych i literackich o
patronce naszej szkoły
CZWARTEK 28 KWIETNIA
Dzień z poprawną i piękną polszczyzną
• Uczniowie z klas I –VI biorą udział w pojedynku
intelektualnym między pionami A, B i C. Każda
drużyna ma możliwość zdobycia punktów w następujących zadaniach: dyktando, potyczki językowe:
poprawna polszczyzna – popraw błędy językowe,
jak się mówi, z gramatyką za pan brat – napisz,
jakie to części mowy, odpowiednia forma rzeczownika, „Ortograficzna pszczółka”, czy znasz lektury
szkolne, przysłowia mądrością narodu – kalambury, encyklopedia PWN – wybierz prawidłową definicję, licytacja, co to za przedmiot, plakat „Tydzień
z Językiem Polskim”, „Mam talent” – na dowolną
melodię zaśpiewaj wiersz znanego poety.
Mamy nadzieję, że Tydzień Języka Polskiego przyczyni się do większej dbałości o piękno naszej mowy
ojczystej.
Anna Kuziak
Bożena Śmieciuch

DZIESIĄTA PREMIERA
ZESPOŁU TEATRALNEGO TOK
12 czerwca 2011r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbyła się premiera spektaklu Wilhelma Raorta
pod nazwą „Generalna próba”. Jest to dziesiąty spektakl Zespołu Teatralnego reaktywowanego we wrześniu 2000 roku. Niemniej jednak korzenie tradycji
teatralnych w Tarnogrodzie sięgają okresu międzywojennego a w latach sześćdziesiątych bardzo prężnie
działał Amatorski Zespół Teatralny, na obchody 400
lat Tarnogrodu wystawiono sztukę Aleksandra Fredy „Gwałtu, co się dzieje ”. To na jego podwalinach
odbywają się doroczne Sejmiki Teatrów Wsi Polskiej.
Spektakl „Generalna próba” Wilhelma Raorta to
dramat miłosny z tzw. „wyższych sfer”. Pełna humoru satyra na drobnomieszczański teatr, powstały
z „nudów” ośmiesza liczne przywary pociesznych
amatorów: brak dyscypliny, punktualności, poczu-

cia odpowiedzialności, kłótliwość na scenie. Ciężka
jest w tej sytuacji rola reżysera, w którą wcielił się
Ryszard Kowal. W sztuce wystąpili również: Anna
Kaczor, Bogusław Gierula, Halina Konopka, Stanisław Golanko, Jan Pułapa, Irena Postrzech, Roch
Maśko, Zenon Krasowki oraz Mateusz Łysakowski
Tegoroczna premiera była „małym” jubileuszem
zespołu. Z tej też okazji Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż życzył członkom zespołu wielu sukcesów
oraz radości podczas realizacji wspólnej pasji. Podziękował zespołowi za zaangażowanie i stałą obecność
w życiu kulturalnym i promocję miasta i gminy Tarnogród. Na ręce opiekunki grupy pani Heleny Zając
złożył bukiet kwiatów, a pozostałym członkom zespołu wręczył podziękowania oraz drobne upominki.
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Rekrutacja - oferta edukacyjna
na rok szkolny 2011/2012

Warszawa, 2 sierpnia 2011

Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie to szkoła o długoletnich
tradycjach, znana i szanowana zarówno w środowisku szkół średnich jak i
szkół wyższych, na których studiują nasi absolwenci.
Na rok szkolny 2011/2012 dla absolwentów gimnazjów przygotowaliśmy dwie niezależne ścieżki kształcenia - Liceum Ogólnokształcące dające
wykształcenie średnie oraz Technikum dające dodatkowo zawód.
W liceum ogólnokształcącym oferujemy miejsca w klasie o rozszerzeniach:
Geografia, wiedza o społeczeństwie (klasa sportowo – obronna)
Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym.
W technikum ekonomicznym oferujemy miejsca w klasach o specjalnościach:
Technik ekonomista (specjalizacja ubezpieczenia)
Technik informatyk (specjalizacja multimedia i grafika komputerowa)
Nauka trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Dla osób, które chciałyby kontynuować naukę w trybie zaocznym (zjazdy sobota/niedziela dwa razy w miesiącu) oferujemy:
Dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjów:
3-letnie zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (rozszerzenie geografia i wiedza o społeczeństwie)
- Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych:

2-letnie uzupełniające zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych (rozszerzenie geografia i wiedza o społeczeństwie)
- Dla absolwentów liceów lub techników:
2-letnia zaoczna szkoła policealna dla dorosłych o specjalnościach: technik
rachunkowości, technik informatyk, technik prac biurowych,technik administracji, technik ekonomista.
Nauka w szkole zaocznej jest bezpłatna!
Dla wszystkich którzy chcieliby kontynuować naukę w naszej szkole
przedstawiamy ofertę na roku szkolnym 2011/2012.
W Liceum Ogólnokształcącym zapraszamy do:
klasy II - klasy o profilu sportowo - obronnym (rozszerzony język
angielski i wiedza o społeczeństwie).
klasy III - klasy o profilu geograficzno - społecznym (rozszerzona geografia i wiedza o społeczeństwie).
Nauka trwa trzy lata. Absolwenci mogą zdawać maturę.
W Technikum Ekonomicznym proponujemy kształcenie w zawodach:
- klasa II - technik ekonomista,
- klasa II - technik informatyk
- klasa IV - technik ekonomista
Nauka trwa cztery lata. Absolwenci mogą zdawać maturę oraz egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Nasza szkoła, jak zresztą każda szkoła średnia, posiada specyficzny klimat oraz atmosfer

Gratulacje dla
MIASTA
I GMINY TARNOGRÓD
……………………………………………..……………………….……………………………
za zaangażowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie w projekt

Rozegraj Unię.
Debaty o Prezydencji UE w bibliotekach publicznych i szkołach.

Olga Napiontek
prezeska Fundacji
Civis Polonus
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Jacek Wojnarowski

prezes Fundacji Rozwoju

 Społeczeństwa Informacyjnego


NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE
Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie z dnia
14 czerwca 2011 r. następujący uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a także nagrody książkowe:

Uczniowie z klas I – III:
Ia
Borek Gabriela
Dubiel Magdalena
Glinianowicz Monika
Niziołek Katarzyna
Łuszczek Michał
Kurantowicz Julia
Zieleniuch Marlena
Ib
Kasperek Maria
Cios Małgorzata
Fus Kamila
Gleń Agnieszka
Kudła Amelia
Krupczak Mateusz
Szubiak Bartłomiej
Więcław Magdalena
Wingert Martyna

Małysza Natalia
Petlak Wojciech
Seroka Szymon
Siek Karolina
Borek Jakub
III b
Kumar Jan
Kaproń Kornelia
Malinger Maria
Wojtków Kornelia

Uczniowie z klas IV – VI:

IV a
Obszański Paweł - średnia 5,09
Larwa Kajetan – 5,0
Zieleniuch Damian – 5,0
Pięciorek Wojciech – 4,9
Siek Jeremi – 4,82

II a
Hułas Faustyna
Kamieniec Weronika
Łysakowska Aleksandra
Wingert Zuzanna
Pionke Kamil
Larwa Filip
II b
Działo Piotr
Fus Wiktoria
Majcher Wojciech
Szeniak Emilia
Szymanik Dominika
II c
Komosa Maciej
Książek Kamila
Kołodziej Patrycja
Spustek Agnieszka
Skobel Paweł
III a
Bil Marcelina
Gurdziel Wiktoria
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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IV b
Błaszkiewicz Julia – 5,0
Fedec Wojciech – 5,0
Grasza Anna – 5,0
Sadlej Konrad – 5,0
Serek Agnieszka – 4,91
Granda Karol – 4,82
Va
Dydyński Adrian – 5,0
Hułas Eliasz – 5,0
Surmacz Oliwia – 4,83
Vb
Kuziak Weronika – 5,08
Typek Błażej – 5,0
Rapa Kinga -4,91
Grasza Martyna – 4,83
Borek Kamila – 4,75

Wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym Zwierzyniec 2010 w kategorii A: Jan Kumar (kl. III b)

VI a
Bryła Katarzyna – 5,18
Pukarowski Maciej – 5,18
Bil Katarzyna – 5,09
Larwa Szymon – 5,0
Małysza Konrad – 5,0

Paweł Obszański (kl. IV a) – II miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym tenisie stołowym chłopców klas I – IV
Wojciech Gierula (kl. IV a) – III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym tenisie stołowym chłopców klas I – IV

VI b
Sidor Marian – 5,09
Grabias Izabela – 4,82
Kruk Klaudia – 4,82

II miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym chłopców
do lat 11: Paweł Obszański (kl. IV a), Wojciech Gierula (kl. IV a).

Szczególne osiągnięcia
naszych uczniów:
Maciej Pukarowski (kl. VI a) – Laureat VII Regionalnego Konkursu Informatycznego dla uczniów
szkół podstawowych „Myszk@”, finalista Konkursu
Matematycznego „Szpak”
Jakub Borek (kl. III a) – Laureat Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III „MiMaK”

III miejsce w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w mini siatkówce
w „4” chłopców: Konrad Małysza (kl. VI a), Dawid
Przytuła (kl. VI a), Bartłomiej Sikora (kl. VIa),
Patryk Gałka (kl. VI b), Dawid Gałka (kl. VI b),
Piotr Gierula (kl. VI b), Marian Sidor (kl. VI b),
Adrian Dydyński (kl. V a)

Katarzyna Bil (kl. VI a), Anna Grasza (kl. IV b –
finalista Konkursu Matematycznego „Szpak”
Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur Matematyczny” otrzymali: Jakub Borek (kl. III a), Kajetan Larwa (kl. IV a),
Eliasz Hułas (kl. V a).
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„Nie jest najważniejsze,
byś był lepszy od innych.
Najważniejsze jest,
byś był lepszy od samego siebie
z dnia wczorajszego.”

POMOC - dar serca przedszkolaków
Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się
dociekliwością, chęcią poznawania otaczającego świata, odkrywaniem i badaniem. Jest to czas nieustannego
stawiania pytań, na które należy mu udzielać satysfakcjonujących odpowiedzi.
Na zajęciach edukacyjnych pojawiło się pytanie:
„Jak rozumiecie słowo pomoc?” Przedszkolaki mnożyły przykłady określające sytuacje, w których robi się
coś dla innych. Cennym spostrzeżeniem było stwierdzenie, że pomocą jest także to, co można komuś dać.
Przekazywane mogą być przedmioty, ale i dobro, przyjaźń, miłość.
Nasi wychowankowie odznaczają się ogromną wrażliwością. Ich uczucia są głębokie, szczere i spontaniczne. Szlachetne serduszka dzieci „dostrzegają” krzywdę
i cierpienie innych. Zauważają to najpierw u bohaterów
książeczek i filmów. Bacznie obserwują najbliższe im
środowisko – rodzinny dom, z którego wynoszą pierwsze odruchy serca w
kierunku potrzebujących. Pod okiem
nauczycieli dowiadują się, że inni czują i przeżywają sytuacje życiowe tak jak
one. Uczą się więc pozytywnego reagowania na potrzeby drugiego człowieka.
Podejmują próbę wczuwania się w ich
uczucia.
W trakcie rozmów o nieuleczalnie chorych, o dzieciach z niepełnosprawnością ruchową, z uszkodzonym
wzrokiem i słuchem na twarzach dzieci
pojawia się smutek, niekiedy łzy i niedowierzanie, że nie zawsze można temu
zaradzić. Na bieżąco przynoszą z domu
informacje o kataklizmach nawiedzających naszą ojczyznę. To dobry znak, że
interesują się problemami i cierpieniem
innych ludzi, że rozmawia się o takich wydarzeniach z
bliskimi. Przedszkolaki wiedzą już, że nie wystarczy w
tej sprawie list do św. Mikołaja, aby przyniósł niewidomym takie światło, które pozwoli im widzieć; niesłyszącym pieśń Aniołów, by mogły usłyszeć głos mamy, a
chorym na wózkach i w łóżkach – skrzydła, które uniosłyby je, by spojrzeć na świat z innej perspektywy. Tu
potrzebne są jeszcze działania czyli POMOC.
Ostatnie sytuacje w kraju zainspirowały nas –
nauczycieli Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie
– do niesienia pomocy potrzebującym. Zaangażowałyśmy do tego naszych wychowanków i ich rodziny.
„Nie wykręcaj się – pomóż!” – to akcja zbierania
różnej wielkości plastikowych nakrętek, która trwa
przez cały rok szkolny 2010/2011. Jest to konkretna
pomoc dla Domu Małego Księcia w Lublinie. Pierwsza

partia nakrętek dotarła do Hospicjum z końcem roku
2010 za przyczyną dyrektora naszej placówki p. Marii
Serek. Nadal prowadzimy zbiórkę od dzieci i ich rodzin
oraz pracowników przedszkola. Nasze przedszkolaki
są zatroskane, ale i pełne nadziei, że ten skromny dar
pomoże nieuleczalnie chorym dzieciom w godnym
odchodzeniu z tego świata.
„Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest
największa na świecie”. Przesłanie kolejny raz sprawiło, że poruszyły się dziecięce serca. Do specjalnie przygotowanej puszki przedszkolaki wrzuciły ponad 1500
monet o różnych nominałach. Często trafiały tu pieniądze ze skarbonek. Zebraną kwotę przekazaliśmy Towarzystwu „Nasz Dom” będącego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzieci mają świadomość,
że kolejny dar ich serca trafił do dzieci z Domów Dziecka i z rodzinnych domów dziecka.
„Pomóż mi zobaczyć słońce!” Apel
rodziców półtorarocznej, niewidomej
od urodzenia Julki, którzy proszą o
pomoc w uzbieraniu środków finansowych na badanie córki w Anglii, gdyż
istnieje nadzieja na wyzdrowienie.
Słońce sprzyja wszystkiemu i wszystkim, którzy rosną i rozwijają się w jego
promieniach. Jak ciężko, gdy się go nie
widzi. Jaka panuje ciemność, gdy zajdzie.
Dobrze, że nie w sercach naszych dzieci,
ich rodziców i pracowników przedszkola, którzy hojnie wrzucali pieniądze do
puszek w czasie balu karnawałowego z
pobożnym życzeniem ujrzenia światła
przez Julkę. Zebrane pieniądze wpłaciłyśmy na konto Julki.
W zeszłym roku nasz kraj często
nawiedzały powodzie. Przedszkolaki
mają dużo wiadomości o rozmiarach i skutkach tego
kataklizmu. Z ochotą wzięły udział w akcji „Książki dla
Wilkowa” ogłoszonej przez Biblioteką Miejską w Tarnogrodzie. Wspólnie z rodzicami przejrzały swoje domowe księgozbiory i przyniosły do przedszkola książki
dla swoich rówieśników oraz dla dorosłych. Zbiórką i
dostarczeniem woluminów do biblioteki zajęła się pani
Elżbieta Wancisiewicz. Sześciolatki wypowiedziały się,
że z książek można się dowiedzieć wszystkiego i że są
lepsze od telewizora i komputera i właśnie dlatego warto się nimi podzielić.
Nie można przejść obojętnie obok potrzebujących i
wołających o pomoc. Odzew powinien być natychmiastowy. To obowiązek współczesnego człowieka. „Po to
gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać” powiedział
niegdyś kardynał Stefan Wyszyński.
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W pracy naszego przedszkola miał miejsce jeszcze jeden odruch serca. Podobna do naszej placówka
wychowania przedszkolnego w Orliskach k/Gorzyc
była w 2010r. dwukrotnie nawiedzana przez powódź.
Woda sięgała aż po dach. Przedszkole odrestaurowało, ale na wyposażenie w meble, pomoce dydaktyczne
i zabawki pieniędzy już nie wystarczyło. A dzieci takie
jak nasze, lecz bez własnych domów czekają na chwile radości. Odpowiedź była również natychmiastowa:
„Możemy się podzielić tym, co mamy w domu, a już
się nie bawimy”- powiedział sześcioletni Wojtuś. I tak
zrobiliśmy. Kolejna zbiórka. Tym razem zabawki, układanki, pomoce dydaktyczne.
Mamy świadomość, że dzieci przywiązane są do
swoich zabawek. Jednak nasze przedszkolaki postanowiły z wieloma się rozstać, aby uradować inne dzieci. Uzbierałyśmy trzy wielkie kartony, które osobiście
zawiozła dyrektor pani Maria Serek z panią Elżbietą
Skotnicką do Orlisk.
Bardzo budujące jest dla nas, nauczycieli, to, że udało nam się przeprowadzić tyle akcji charytatywnych i
nieść szeroko rozumianą pomoc. Pocieszającym jest
fakt, że przedszkolaki widzą i rozumieją istotę pomocy. Wykształcone w nich cechy spontaniczności, wrażliwości, umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem z pewnością będą procentowały w ich późniejszym życiu. Należy jednak pamiętać, że zależy to od
nas- dorosłych.
Dzieci zapytane o emocje związane z tyloma działaniami na rzecz innych stwierdziły, że się cieszą, są

zadowolone, a nawet szczęśliwe, bo mogły podzielić się
czymś, co mają i dać to od serca.
Cóż - „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w
braniu” (Dz 20,35).
Elżbieta Wancisiewicz

Nie było nas, był las,
nie będzie nas - będzie (?) las…
Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę,
Tysiąc głosów możesz słyszeć:
śpiewa wilga, komar bzyka,
świerszczykowa gra muzyka,
strumień nuci swą piosenkę,
złota pszczoła leci z brzękiem,
szumią drzewa, dzięcioł stuka,
kukułeczka w gąszczu kuka.
Bąk kosmaty huczy basem,
mała żabka skrzeknie czasem,
stuk! - O ziemię szyszka stuknie,
trzaśnie głucho gałąź sucha.
Tysiąc głosów w lesie słyszy,
kto uważnie umie słuchać.
Wiera Badalska
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Nasze przedszkole od wielu lat stara się wdrażać
dzieci do aktywnych działań na rzecz naturalnego środowiska. Ochrona przyrody dla każdego powinna być
priorytetem, bo człowiek jest od przyrody uzależniony i to, jak długo będziemy korzystać z jej darów, zależy wyłącznie od nas. Dlatego zgodnie z przysłowiem
„czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”- chcemy aby nasi wychowankowie wyrastali w
atmosferze konieczności dbania o naturalne środowisko.
Wśród szeregu zadań podejmowanych w przedszkolu z zakresu ochrony środowiska naturalnego jest
też ciągłe poszerzanie wiadomości o życiu zwierząt.
Temat ten realizowany jest poprzez różne metody,
m.in. pogadanki, filmy, zajęcia plastyczne, ale przede
wszystkim – bardzo lubiane przez dzieci - spotkania
z ludźmi bezpośrednio poprzez pracę czy działalność
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

związanych z przyrodą. Do tradycji należą już cykliczne spotkania z leśniczym. To od niego przedszkolaki
dowiadują się wielu interesujących rzeczy o życiu i zwyczajach dzikich zwierząt, poznają tajemnice lasu, uczą
się, że nawet te najmniejsze żyjątka zamieszkujące łąkę
są równie ważne dla ekosystemu jak i te największe.
Leśniczy odwiedza nasze przedszkole 3-4 razy w roku,
opowiada wtedy o jesiennych darach lasu, o przygotowaniach zwierząt i roślin do zimy, o metodach zwierząt
na przetrwanie tego trudnego zimowego czasu. Kiedy
nadchodzi wiosna, dzieci poznają zwyczaje mieszkańców lasu oraz łąki a także, co dzieje się w świecie roślin.
Lato to czas obfitości, kiedy to ptaki i zwierzęta mogą
cieszyć się dostatkiem pokarmu i ciepłem, w przyrodzie
dzieje się wtedy mnóstwo ciekawych rzeczy, o których
warto wiedzieć. Wszystkie wiadomości najlepiej zdobywa się poprzez bezpośrednią obserwację, dlatego też
organizowane są wycieczki do lasu w różnych porach
roku. Dzieci mogą podziwiać piękno jesiennego lasu
i jak wygląda uśpiony pod kołderką śniegu, a wiosną wdychać rześkie powietrze i cieszyć się widokiem
budzącej się do życia roślinności, podziwiać radosny
śpiew ptaków. Latem cieszymy się z jagód, grzybów i
rozkoszujemy się zapachem przesyconym rozgrzaną
żywicą. Wiosna, lato i jesień to pory, kiedy zwierzęta
nie muszą martwić się o pożywienie, jednak zima niesie ze sobą wiele trudnych dni, gdy lód skuwa ziemię
a śnieg przykrywa resztki wyschniętych traw. Często
bez pomocy człowieka wiele zwierząt zginęłoby z głodu. Dlatego też tradycją staje się w naszym przedszkolu wywożenie karmy dla dzikich zwierząt do lasu. W
tym roku 17 lutego także zebraliśmy siano, ziemniaki,
buraki, marchew, ziarna zbóż i pojechaliśmy autokarem do lasu w Luchowie Górnym. Na miejscu czekał
na nas leśniczy Paweł Dec. Na początek przypomniał o
właściwym zachowaniu się w lesie, po czym ruszyliśmy
do miejsca, gdzie mieliśmy zostawić dla zwierząt zgromadzone smakołyki. Po drodze nasz przewodnik opowiadał o zwyczajach leśnych zwierząt, pokazywał tropy
wilka, kuny, sarny, lisa, jelenia. Uczył „czytać” z tropów i śladów, jak zachowywały się zwierzęta i co robiły.
Okazało się, że dzięcioł to nie tylko lekarz drzew, ale i
mały rozbójnik, gdy brakuje mu robaków w drzewach,
potrafi rozgrzebać mrowisko i wyjeść jajeczka mrówek,
a taka dziura powoduje wychłodzenie wnętrza kopca
i wyginięcie mrówek. Tropy wilków wskazywały, że
szły w ślad za jeleniami, które pozostawiały nie tylko
tropy, ale ślady swojego żerowania – spałowane drzewa. Dzieci przekonały się, że pomimo zimy, las tętni
życiem. Dlatego trzeba dbać o to, aby nie ucichł. Służy
temu systematyczna opieka nad zwierzętami prowadzona przez leśników i myśliwych, a dzieci chcą w tym
pomóc. Po dotarciu na miejsce leśniczy pokazał, gdzie
i w jaki sposób rozłożyć przyniesioną karmę. Do paśnika trafiło siano, a przy paśniku przedszkolaki roz-

łożyły warzywa i ziarno, już wiedziały, kto i z jakich
smakołyków ucieszy się oraz dlaczego i dla kogo wyłożona jest sól czyli lizawki. Leśniczy kontynuował swoją opowieść o ciekawostkach z życia ptaków leśnych w
okresie zimy, jak one radzą sobie w tym trudnym czasie. Takich historii można słuchać w nieskończoność,
niestety trzeba było wracać do przedszkola i pozwolić zwierzętom skorzystać w spokoju z przyniesionego
pożywienia. W drodze powrotnej przez las dowiedzieliśmy się jeszcze wielu rzeczy o szacie roślinnej i choć
to nie lato, również w porze zimowej można dostrzec
np. grzyby na gałęziach, choć wcale niepodobne są do
znanych grzybów zbieranych jesienią.
Wiemy, że czeka nas jeszcze wiele podobnych spotkań z naszym leśniczym w przedszkolu i w terenie, z
góry już się na nie cieszymy.
Te lekcje przygotowują dzieci, aby wyrosły na
mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych dorosłych
ludzi. Jesteśmy bowiem tylko małą cząstką świata przyrody – maleńkim trybikiem w wielkim ekosystemie.
Od nas zależy, czy będzie on funkcjonował bez zakłóceń.
Był las, proszę was –
i do tego lasu
dla zabicia czasu
przyszło młodzieńców dziewięciu.
Pierwszy – wyrzeźbił nożem
swoje nazwisko w korze.
Drugi – gdy tylko przybył
skopał niewinne grzyby.
Trzeci – wesołość rozniecił
bo porozrzucał śmieci.
Czwarty – wrzeszczał jak goryl,
echo gra do tej pory.
Piąty – z wiatrówką w dłoni
zaczął wiewiórkę gonić.
Szósty tak się rozgniewał,
że tłukł butelki o drzewa.
Siódmy w zabawy szczycie
podpalił leśne paprocie.
Wreszcie dwaj pozostali
gałęzie połamali.
A las,
proszę was,
westchnął sobie żałośnie.
- Ja wyrosłem pięknie!
Ale co z nich wyrośnie?
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„Wycieczka”

Władysław Ścisłowski
Elżbieta Skotnicka
Elżbieta Wancisiewicz
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ZMIANA POKOLENIOWA W STRAŻACKIEJ
ORKIESTRZE DĘTEJ
Widać to na przykładzie Strażackiej Orkiestry
Dętej z Tarnogrodu. Dzięki opiece Burmistrza, Rady
Miasta i Gminy Tarnogród oraz współpracy Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej orkiestra
może się rozwijać. I tak na procesji w dniu Święta
Bożego Ciała wystąpiło pierwszy raz czternastu mło-

dych muzyków: Konrad Małysza, Dawid Przytuła, Kacper Szteinmiller, Zuzanna Szymanik, Eliasz
Hułas, Dariusz Gurdziel, Piotr Szamik, Patryk Serek,
Marian Sidor, Jakub Fusiarz, Damian Szyszka, Maciej
Pukarowski, Dawid Seremak oraz Patryk Szymanik.
Rada Orkiestry

POWITANIE LATA

W dniu 26 czerwca na scenie letniej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbyła się impreza plenerowa „POWITANIE LATA 2011”. Na początek coś
dla najmłodszych czyli „Waldemar Wywrocki Dzieciom” - gry i zabawy słowne i ruchowe przy podkładzie muzycznym prowadzone przez rzeszowskiego
artystę Waldemara Wywrockiego. Następnie zrobiło
się rozrywkowo i folkowo. Na scenie kolejno zaprezentowały się: kapela ludowa „Sokoły” z Cieszanowa, Zespół Pieśni i Tańca „Familia” z Rudołowic
oraz Tarnogrodzka Kapela Ludowa. Na zakończenie
zaprezentowała się Strażacka Orkiestra Dęta. Z kolei
w godzinach wieczornych nastąpiła pierwsza w tym
roku odsłona „Kina pod gwiazdami”. Wyświetlono
film pt. „Harry Potter i Insygnia Śmierci” co szcze26

gólnie ucieszyło młodych kinomanów. Fotorelację z
przebiegu imprezy zamieściliśmy na przedostatniej
stronie niniejszego wydania.
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ZDROWIE
SPOTKANIE SZKOLENIOWE
Dnia 20 czerwca 2011 roku w Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie szkoleniowe
w zakresie profilaktyki nowotworowej w ramach
kampanii „KOBIETY KOBIETOM”. Zebranych
powitał Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż. W
programie spotkania znalazły się wykłady: „Profilaktyka raka piersi”- dra n. med. Zbigniewa Wagi
Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Lublinie, „Badania cytologiczne jako forma profilaktyki wtórnej
raka szyjki macicy” - mgra Konrada Tarnowskiego z wyżej wymienionej instytucji oraz „Troska
o zdrowie kobiety – wymiar etyczno-moralny” ks.
mgra Rafała Pastwy Prezesa Fundacji „Za Bramą”
z Kraśnika.

WIEŚCI KOŁA DIABETYKÓW
Diabetycy z Tarnogrodu dnia 28 kwietnia 2011 r.
zorganizowali w Różańcu Drugim spotkanie integracyjne, na które przybyli: Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż, Mariusz Łysiak i Zbigniew Antoniak
z KRUS w Biłgoraju, lek. med. diabetolog Piotr Grygiel, proboszcz parafii Różaniec ks. Stanisław Skrok,
dyr. Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim Boże-

na Larwa, radny Józef Blicharz z Różańca Drugiego,
sołtys z Różańca Drugiego Czesław Larwa, Członek
Zarządu Koła Diabetyków z Jarosławia Józef Małek,
personel medyczny z NZOZ Przychodnia w Tarnogrodzie, Młody Lider uczestnik krajowego konkursu
Michał Szunert, mieszkańcy Różańca oraz okolic.
***
W dniach 7-8 maja nad
Jeziorem Zagłębocze dr Lech
Łazuka z Poradni Diabetologicznej w Parczewie zorganizował konferencję dla diabetyków z woj. lubelskiego.
W konferencji uczestniczył
prezes diabetyków z Tarnogrodu Władysław Chodkiewicz. Konferencja pod
hasłem „Cukrzyca problem
co 10 Polaka?” przyciągnęła
wielu chorych na cukrzycę
z województwa lubelskiego.
***
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Kolejnym miejscem bezpłatnych badań dla mieszkańców była Wola Różaniecka. W niedzielę 22 maja
pod kościołem w Woli Różanieckiej badania zorganizowali Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej „ Przychodnia Lekarska” w Tarnogrodzie Roman Cichocki oraz Prezes Koła Diabetyków
w Tarnogrodzie Władysław Chodkiewicz. Badania
prowadzili lek. med. Roman Cichocki, pielęgniarki
Bogusia Mazurek, Janina Kubaj, Czesława Złydasik,
Janina Magoch, pomagali prezes diabetyków Władysław Chodkiewicz, Adam Zawada i Michał Szunert
- członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
w Tarnogrodzie.

***
W Tarnogrodzkiej Szkole Cukrzycy dnia
02.06.2011 r. lek. med. Jolanta Mazurek poprowadziła wykład pt. „Mamy cukrzycę i co dalej”. Następne spotkanie diabetyków odbędzie się już w nowym
roku szkolnym a mianowicie w pierwszy czwartek
września (01.09.2011 r.). Tego dnia w Tarnogrodzkiej

Szkole Cukrzycy zapraszamy na wykład „Samokontrola w cukrzycy” oraz będzie prowadzona bezpłatna
wymiana starych i uszkodzonych glukometrów na
nowe. W działaniach koło wspiera Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, która wspiera
kwotą 3,4 tys. zł na zakup potrzebnego sprzętu do
prowadzenia spotkań edukacyjnych jak również do
prowadzenia bezpłatnych badań, takich jak: aparat do pomiaru cholesterolu, paski do badania cholesterolu, rzutnik oraz ekran ze stojakiem. Za takie
wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb serdecznie
dziękujemy całemu kierownictwu Fundacji z panią
Prezes Ireną Gadaj na czele. Dziękujemy również
Lasom Państwowym Nadleśnictwa Józefów za wsparcie naszych działań, oraz firmie farmaceutycznej Roche Accu Chek
Active. To co robimy, robimy społecznie
czy to lekarze, pielęgniarki, członkowie
koła – robimy to na rzecz mieszkańców,
ażeby mogli bezpłatnie wykonać sobie
badania, aby mogli również się edukować.
Z prowadzonych badań wynika, że ponad
10% badanych to osoby, które do tej pory
się nie leczyły i nie wiedziały, że są chore, czy to na cukrzycę, czy nadciśnienie, a
wykonujemy również badanie cholesterolu. Wiemy wszyscy, że zapobieganie mniej
kosztuje niż usuwanie skutków, więc warto zapobiegać do czego wszystkich mieszkańców zachęcam i zapraszam na badania
kontrolne i spotkania edukacyjne. Zapraszam władze różnego szczebla do wspierania takich
działań i mobilizacji naszego społeczeństwa do badań
profilaktycznych.
Władysław Chodkiewicz

BADANIA PROFILAKTYCZNE
W dniach 20-21 czerwca oraz 18 lipca 2011 r. w
Tarnogrodzie zostały przeprowadzane bezpłatne
badania mammograficzne z użyciem mammobusów czyli specjalnie zaprojektowanych pojazdów
dla potrzeb wykonywania takich badań wyposażonych m.in. w poczekalnię, przebieralnię, gabinet badań, ciemnię oraz odpowiednią ochronę
przed promieniowaniem.
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SPORT

MEMORIAŁ BUŃKO
W dniu 10 lipca 2011 r. odbyła się już VIII edycja
turnieju piłkarskiego Memoriał im. Antoniego Buńko
w Różańcu Pierwszym. Jak co roku impreza cieszyła się
dużym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko naszej
gminy, ale i gmin sąsiednich. Licznie zgromadzona publiczność mimo chwilowego załamania pogody nie narzekała na brak emocji. Do tegorocznego „międzynarodowego” turnieju gospodarze czyli LKS „GROM’ Różaniec
zaprosił nie byle jakie drużyny, między innymi „czwarto
ligowe” ASPN Roztocze Szczebrzeszyn, GLKS OMEGA
Stary Zamość oraz ukraińską drużynę „okręgową” Czajka Pidhat. Turniej, magicznymi słowami „VIII Memoriał imienia Antoniego Buńko w Różańcu Pierwszym
uważam za rozpoczęty” otworzył Zastępca Burmistrza
Tarnogrodu Tomasz Rogala. No i rozpoczęło się.
W pierwszym meczu zmierzyły się drużyny ASPN
Roztocze Szczebrzeszyn oraz GLKS OMEGA Stary
Zamość, w którym lepsi okazali się piłkarze ze Starego
Zamościa. W drugim pojedynku zmierzył się gospodarz

czyli LKS GROM Różaniec oraz Czajka Pidhat. W konfrontacji tych drużyn swą siłę pokazała drużyna gości
wygrywając wysoką różnicą bramek.
Tak więc w meczu o trzecie miejsce zmierzyły się
ASPN Roztocze Szczebrzeszyn oraz Czajka Pidhat,
w konfrontacji tych drużyn lepsi okazali się piłkarze ze
Szczebrzeszyna. W meczu finałowym pomiędzy gospodarzami a GLKS OMEGA Stary Zamość w regulaminowych 60 minutach gry padł wynik bezbramkowy, i o
tym kto zwycięży w turnieju zadecydowały rzuty karne,
w których lepsi okazali się zawodnicy Gromu Różaniec
w stosunku 5:4, a o zwycięstwie zadecydowała znakomita parada bramkarza Gromu w ostatniej serii karnych
Dominika Parzycha.
Wszystkie drużyny z rąk Burmistrza Tarnogrodu
Eugeniusza Stróża otrzymały takie same okolicznościowe puchary oraz dyplomy. Po zakończonym turnieju wszyscy mogli degustować przysmaki lokalnej
kuchni i potrawy z grilla. Podczas turnieju prowadzona
była loteria fantowa, na której można było wygrać wiele cennych nagród, w tym między innymi nowoczesny
rower, przeglądy techniczne pojazdów, siatkę ogrodzeniową oraz podwójny obiad w restauracji. Fundatorami
nagród były lokalne firmy zaprzyjaźnione z LKS GROM
Różaniec, które w wszelaki sposób wspierają i pomagają klubowi w uczestniczeniu w rozgrywkach piłkarskich
i reprezentowaniu gminy w środowisku sportowym
województwa. Wszystkie firmy otrzymały od Zarządu
Klubu i zawodników symboliczne podziękowanie za
dotychczasową współpracę. Impreza trwała do godzin
porannych, a umilała ją zabawa, na której grał zespół
No Name.
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Tarnogrodzki „Ekonomik”
trzeci w województwie
Drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie osiągnęła
historyczny sukces.
Po raz pierwszy w historii tej szkoły dziewczęta zajęły trzecie medalowe miejsce w finałach województwa lubelskiego w zawodach „Sprawni jak
żołnierze”. Patronem zawodów oraz fundatorem
nagród był Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof
Babisz.
Przepustką do udziału w finałach wojewódzkich
było zajęcie trzeciego miejsca w zawodach rejonowych kilka tygodni wcześniej, które odbyły się również w Ostrowie Lubelskim.
Zawody wojewódzkie trwały dwa dni. Pierwszy
dzień rozpoczął się od toru przeszkód, na którym
dziewczyny z ekonomika nie miały sobie równych.
Pobiegły bezbłędnie i uzyskały najlepszy czas, zajmując pierwsze miejsce. Druga konkurencja - rzut
granatem do celu, to konkurencja, w której dziewczęta poradziły sobie zdecydowanie gorzej. Nerwy
i brak szczęścia spowodowały, że tym razem uzyskały najsłabszy wynik. Trzecia konkurencja to
sprawdzian wiedzy z pierwszej pomocy. Głównym
sędzią tej konkurencji była autorka książki z przysposobienia obronnego Anna
Nowak. Tym razem dziewczęta
nie zawiodły i uzyskały maksymalną ilość punktów.
Po pierwszym dniu dziewczęta zajmowały ex aequo drugie miejsce z drużyną gospodarzy z Ostrowa Lubelskiego. Na
miejscu pierwszym uplasowała
się drużyna z Janowa Lubelskiego.
Dzień drugi zawodów rozpoczął się od zawodów strzeleckich, na których dziewczyny
z ekonomika pokazały próbkę
swoich umiejętności, uzyskując
wynik 131 pkt. i zajmując pierwsze miejsce. Należy zaznaczyć,
że był to tego dnia drugi wynik
na strzelnicy, gdyż tylko jedna
30

drużyna chłopców z BSBiG Lublin, uzyskała minimalnie lepszy wynik 132 pkt. Ostatnią konkurencją
zawodów były biegi na orientację – dyscyplina, która jest przeprowadzana tylko na zawodach szczebla
wojewódzkiego. Znajomość terenu oraz doświadczenie okazały się w tej konkurencji najważniejsze
i decydowało o ostatecznym wyniku finałów wojewódzkich. Drużyna z Tarnogrodu w tej wymagającej konkurencji startowała po raz pierwszy - niestety - zapłaciła słoną cenę, uzyskując słabszy wynik.
W ostatecznej klasyfikacji drużyna dziewcząt
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie
zajęła bardzo dobre - trzecie miejsce. Jest to niewątpliwy sukces dziewcząt a zarazem i szkoły. Reprezentacja w składzie: Aleksandra Szpyt, Ewa Gajewska oraz Sylwia Pokrywka (uczennice klasy pierwszej oraz drugiej liceum ogólnokształcącego) będzie
miała możliwość ponownego startu za rok. Najwyższe noty w trzech konkurencjach są dobrym prognostykiem przed kolejnymi zawodami. Dziewczęta już dziś zapowiedziały ostrą walkę w kolejnych
zawodach, obiecując wynik lepszy czyli co najmniej
wicemistrzostwo województwa.
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SAMORZĄD
Program promocji gospodarczej Gminy
Tarnogród – konsultacje społeczne
13 lipca w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
odbyły się konsultacje społeczne dotyczące założeń
strategii promocji gospodarczej Gminy Tarnogród.
Spotkanie zorganizowane zostało w związku z realizacją projektu pn. „Program promocji gospodarczej Gminy Tarnogród”, którego wartość całkowita wynosi 268.450,53 zł, w tym koszt kwalifikowany 255.288,00 zł. Dofinansowanie w wysokości
80% kosztów kwalifikowanych wyniesie 216.994,80
zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Schemat B. Umowa
pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Tarnogród podpisana została 4 lutego 2011 r.
Realizacją projektu zajmuje się firma „VIP” Agencja Reklamy z Lublina, która wygrała przetarg na to
zadanie. Projekt zakłada utworzenie marki Gminy
Tarnogród i opracowanie programu promocji gospodarczej gminy. Na terenie gminy przeprowadzono
badania ankietowe, w oparciu o które opracowano
raport badawczy mający na celu zdiagnozowanie
silnych marek budujących postrzeganie Gminy Tarnogród w kraju i za granicą. Ankieta jednoznacznie
pokazała, że głównym kierunkiem działań gminy
powinna być promocja walorów gospodarczych i rolniczy potencjał gminy.
W związku z tym stworzono propozycje nowego
logo dla gminy, które nawiązywać będzie do ekologicznych upraw owoców i warzyw. Przybyli mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz gminy skłaniali się ku projektowi Nr 1 i 3. Nowe logo wraz z
materiałami promocyjnymi będzie zaprezentowane
na Dniach Tarnogrodu 6-7 sierpnia 2011 r.
W ramach projektu w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie utworzone zostanie Centrum Obsługi
Inwestora. Projekt zakłada również udział w trzech
targach, podczas których prezentowana będzie oferta
inwestycyjna oraz oferta kooperacyjna przedsiębiorców z terenu gminy. Przygotowany zostanie również film promocyjny nt. gminy. Utworzony zostanie
nowy portal internetowy, ukazujący gospodarczy
potencjał gminy, dane odnośnie terenów inwesty-

cyjnych i lokalnych przedsiębiorców oraz informacje
dotyczące inwestowania i rozpoczynania działalności gospodarczej. Ponadto kierowców wjeżdżających
do Tarnogrodu od strony Lublina, Lubaczowa, Przemyśla i Niska witać będą nowoczesne witacze z podświetleniem.
Propozycje logo dla gminy Tarnogród:
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Inwestycje realizowane na terenie
Gminy Tarnogród, stan na dzień
30 czerwca 2011 r.
1. Trwają prace budowlane przy przebudowie
płyty boiska, bieżni, trybun i ciągu pieszego na stadionie w Tarnogrodzie. Wykonawcą robót jest Firma Ogrodnicza Leśniewscy ul. Czerwonego Krzyża 6 Chełm. Cena oferty 634 275,55 zł. Wykonano:
drenaż płyty, demontaż ławek na trybunach Termin
wykonania 30 sierpnia 2011 r. Projekt realizowany
jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa
i rozwój wsi. Na przedmiotową inwestycję 14 grudnia 2010 r. podpisana została umowa z Samorządem
Województwa Lubelskiego. Otrzymane dofinansowanie wynosi 404 925,00 zł. Całkowita wartość projektu to 663 835,54 zł.

3. Prowadzona jest budowa chodnika przy drodze powiatowej w Luchowie Dolnym. Wykonawcą
robót będzie A-ZET KONKRET Sałagaj Grzegorz
Wola Mielecka 208 93-300 Mielec. Wykonano 65%
zakresu robót. Termin wykonania 31 lipca 2011 r.
Inwestycja realizowana jest w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w
ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Na przedmiotową inwestycję podpisana została 14 grudnia
2010 r. umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego, w której wartość dofinansowania wynosi
201 120,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi
383 204,72 zł.

2. Trwają prace remontowe ciągu dróg gminnych ul. Męczenników Majdanka, Targowa, Cicha
w Tarnogrodzie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S A w Kraśniku za cenę
463 784,64 zł. Do chwili obecnej ustawiono krawężnik, ułożono chodnik, wykonano 80% warstwy
wiążącej. Termin wykonania 31 lipca 2011 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na
przedmiotową inwestycję podpisana została 21 marca 2011 r. umowa z Wojewodą Lubelskim, w której
wartość dofinansowania wynosi 237 683,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 475 400,00 zł.
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4. Przystąpiono do przebudowy drogi gminnej nr 109497 L w Różańcu Drugim. Wykonawcą
robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe SA
w Kraśniku za cenę 165 545,28 zł. Termin wykonania do dnia 31 sierpnia 2011 r.
5. Podpisano umowę na wykonanie otworu hydrogeologicznego S-5 o charakterze rozpoznawczym dla ujęcia wodociągowego „Przedmieście Płuskie” przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie
z Zakładem Robót Wiertniczych „Hydrowiert” Jan
Ryszard Kulik Szystowice 106 gm. Grabowiec za cenę
210 072,13 zł. Termin wykonania do 31 lipca 2011 r.
6. Podpisano umowę na „Przebudowę ujęcia
wody i stacji wodociągowej – stacji uzdatniania wody.
Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm EKOIDEA
Tomasz Olek z siedzibą ul. Warszawska 187 26-600
Radom, Dominika Joanna Olek z siedzibą ul. Warszawska 187 26-600 Radom za cenę 1 095 003,81. Termin wykonania 15.10.2011r. Prace zostały rozpoczęte.

7. Podpisano umowę na: Budowa kanalizacji
sanitarnej etap II w Różańcu II kanał K21. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe
„EKOMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 21 za cenę 519 305,59. Termin
wykonania do dnia 30.09.2011r.
8. Rozstrzygnięto przetarg na Budowę Zespołu Boisk „Orlik 2012” w Tarnogrodzie. Wykonawcą
inwestycji jest firma POLCOURT Spółka akcyjna
ul. Gen Zajączka 11 01-510 Warszawa za cenę 1 168
770,46 , Termin wykonania 10.10.2011r.
9. Wykonano przebudowę drogi gminnej Nr
109528L ul. 1 Stycznia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.
10. Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy schodów wejściowych i budowę pochylni przy
budynku urzędu miejskiego w Tarnogrodzie.

Informacja z działalności Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie za
okres od maja 2009 r. do maja 2011 r.
Burmistrz Tarnogrodu Zarządzeniem Nr 99/08/06
z dnia 23 października 2008 r. w oparciu o ustawę
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołał Gminny Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie: Przewodniczący - Bronisław Misiągiewicz - reprezentujący Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholog - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tarnogrodzie, lekarz Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnogrodzie, funkcjonariusz policji, przedstawiciel oświaty oraz przedstawiciel Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
W dniu 05.05.2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, na którym omówiono cel i działanie zespołu do końca 2009 r. tj. opracowano projekt
Gminnego Programu na Rzecz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2009 - 2012 oraz harmono-

gram zadań wymagających wsparcia finansowego na
2009 r.
Na posiedzeniu zespołu w lipcu 2009 r. zaopiniowano projekt programu pod tytułem Gminny Program Na Rzecz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gmina Tarnogród 2009 - 2012 r. i harmonogram realizacji zadań zawartych w w/w Programie.
W dniu 11 sierpnia 2009 r. Rada Miejska w Tarnogrodzie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/195/2009 w
sprawie Uzupełnienia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnogród na lata 2008
- 2013 poprzez dołączenie wspomnianego programu
jako załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XX/132/08 Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 9 grudnia 2008 r.
Zespół na posiedzeniu w dniu 7 października
2009 r. i 1 grudnia 2009 r. omawiał sposób realizacji
przyjętego Programu na Rzecz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wypracowywał sposoby diagnozowania skali problemu przemocy na terenie Gminy Tarnogród. Jednym ze sposobów poznania skali problemu przemocy było uruchomienie telefonu
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zaufania. Rozpoczął on funkcjonowanie od 12 kwietnia 2010 r. w każdy wtorek w godzinach od 1800 do
2000. Dyżur przy telefonie pełnią członkowie zespołu:
psycholog, pracownik socjalny , lekarz, policjant, nr
telefonu 665 625 777.
W ciągu dwóch lat zespół odbył 10 posiedzeń. Na
przedostatnim posiedzeniu w dniu 29 marca 2011 r.
zespół przygotował i zaopiniował projekt uchwały w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz
z projektem regulaminu stanowiącym załącznik do
wspomnianego projektu uchwały.
W dniu 17 maja 2011 r. Rada Miejska w Tarnogrodzie podjęła Uchwałę Nr VII/45/2011 w sprawie
trybu i sposobu powołania i odwołania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
zasad jego funkcjonowania. Podjęcie uchwały jest
związane z wejściem ustawy o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 roku (Dz.
U. Nr 125, poz 842), która to określa, (art. 9a do 9d)

szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
Dnia 19 maja 2011 r. odbyło się dziesiąte posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego na którym podsumowano dotychczasową pracę Zespołu.
Stan prawny na dzień 19 maja 2011 r. zobowiązuje
Burmistrza Tarnogrodu do wydania nowego zarządzenia, którym odwoła skład osobowy dotychczasowego zespołu interdyscyplinarnego i jednocześnie
powoła nowy skład osobowy. Nowo powołany zespół
zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 17 maja 2011 r. podejmie kontynuację prac i
działań zawartych w Gminnym Programie na Rzecz
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gmina Tarnogród 2009
- 2012.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Bronisław Misiągiewicz

Kurs kulinarny w Gminie Tarnogród
W dniach od 13 do 17 lipca 2011 r. w Klubie Rolnika w Luchowie Dolnym oraz od 20 do 24 lipca 2011 r.
w remizie OSP w Luchowie Górnym odbyły się zajęcia w ramach kursu kulinarnego dla gospodyń z terenu naszej gminy.
Oba kursy zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu, jakie Gmina Tarnogród uzyskała ze środków
Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 20072013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach Małych
Projektów pn. „Tradycja i nowoczesność - kurs kulinarny oraz turniej sołectw z Gminy Tarnogród”.
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Wartość całkowita projektu, wg umowy zawartej
pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Tarnogród w dniu 27 kwietnia 2011 r.
wynosi 20 665,23 zł z czego dofinansowanie to kwota
11 760,70 zł.
Program kursu - 40 godz.
I. Podstawowe zasady BHP - 2 godz.
II. Dobra praktyka higieniczna i produkcyjna 2 godz.:
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1.
2.
-

Obsługa maszyn i urządzeń - 2 godz.
Podstawy żywienia człowieka - 4 godz.:
znaczenie i zakres wiedzy o żywieniu;
składniki odżywcze i ich rola w żywieniu;
trawienie, przyswajanie i wchłanianie cukrów,
białek, tłuszczów;
gospodarka wodna organizmu;
żywienie dietetyczne;
zasady planowania jadłospisów;
podział produktów spożywczych na grupy;

III. Technologia gastronomiczna z elementami 30 godz.;
1. Sporządzanie potraw z warzyw, grzybów i owoców - 2 godz.
2. Zastosowanie nabiału w produkcji gastronomicznej - 4 godz.

3. Zastosowanie mąki i kasz w produkcji gastronomicznej - 4 godz.
4. Zastosowanie drobiu w produkcji gastronomicznej - 3 godz.
5. Potrawy z ryby w produkcji gastronomicznej 4 godz.
6. Zastosowanie mięsa w produkcji gastronomicznej 5 godz.
7. Sporządzanie zup - 3 godz.
8. Techniki przygotowania - 5 godz.:
- uroczystego obiadu;
- przyjęcia weselnego;
- bankietu i stołu angielskiego;
- śniadania okolicznościowego;
- przyjęcia okolicznościowego.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 17 maja 2011 r. odbyła się VII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2010 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2010
r.

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
c) wyrażenia zgody na wyposażenie w majątek
Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego sp. z
o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę,
d) wyrażenia zgody na wyposażenie w majątek
Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego sp. z
o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę,
e) wyrażenia zgody na wyposażenie w majątek
Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego sp. z
o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę,
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f) przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Tarnogród na lata 2011-2014 z
perspektywą do roku 2018”,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Tarnogród,
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki Nr 459/2 w miejscowości Luchów Górny - Pierogowiec Gmina Tarnogród,
i) warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania,
j) trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
k) zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
1) udzielenia dotacji dla Parafii Prawosławnej p.w.
Świętej Trójcy w Tarnogrodzie,
ł) zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
8. Informacja o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
11. Zamknięcie sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu na kwotę 3.400.000,00
zł (słownie (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011,
b) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie (przebudowa ujęcia wody)
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (budowa kanalizacji sanitarnej)
d) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
f) zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
7. Przyjęcie informacji o działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie za
2010 r.
8. Przyjęcie informacji o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2010 r.

Dnia 2 czerwca 2011 r. odbyła się VIII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu Nr VI/2011z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 r.
4. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2011.
6. Zamknięcie sesji.
Dnia 30 czerwca 2011 r. odbyła się IX w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
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Gmina Tarnogród została laureatem Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii Najlepsza Gmina Miejska
Jak uzasadnia kapituła rankingu uhonorowane
zostały gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia, oczywiście, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach.
W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2007 – 2010 i
jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.
W pierwszym etapie brane były pod uwagę dane
pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące
wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w
wyodrębnionych kategoriach. Aby wybrać samorządy
do drugiego etapu, punktowane były:
•
dynamika wzrostu wydatków majątkowych
(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w latach 2007 – 2010,
• wartość środków UE w przeliczeniu na mieszkańca, które w latach 2008 – 2010 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta,
• zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w
latach 2007 – 2010,
• nadwyżka operacyjna w stosunku do dochodów w
latach 2007 – 2010,
• dynamika wzrostu dochodów własnych w latach
2007 – 2010,
• relacja nakładów inwestycyjnych do przyrostu
zadłużenia w latach 2007 – 2010,
• dynamika wzrostu wydatków ogółem na jednego
mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2007 – 2010
Po zakończeniu pierwszego etapu wyłoniona została lista samorządów, których finanse
najlepiej odpowiadały przyjętym
przez kapitułę kryteriom. Dokonano wyboru 564 samorządów, które
zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły
się 64 miasta na prawach powiatu,
250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. Do wybranych przez Kapitułę gmin wysłane zostały ankiety
składającą się z 16 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym
wyborze najlepszych. Gmina Tarnogród jako jedyna wśród wszystkich gmin powiatu biłgorajskiego
oraz jako jedna z pięciu gmin miej-

skich i miejsko – wiejskich całego województwa lubelskiego znalazła się wśród laureatów.
Zadowolenia z osiągniętego wyniku nie kryje Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż: Każde wyróżnienie
cieszy, a fakt, że gmina drugi rok z rzędu została laureatem w kategorii najlepsza gmina miejska potwierdza,
że obraliśmy słuszny kierunek rozwoju i podnosi osobistą
satysfakcję z pracy.
Warto również podkreślić, że jednocześnie prowadzony był przez „Rzeczpospolitą” Ranking innowacyjny, który wyróżnia m.in. kreatywność działań samorządów. Wśród wyróżnionych 25 miast i gmin miejsko
– wiejskich po raz pierwszy znalazł się również Tarnogród.
W skład kapituły rankingu weszły znakomite postaci życia społeczno – gospodarczego:
• prof. Michał Kulesza - twórca reformy samorządowej, doradca społeczny Prezydenta RP, partner w
kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
• Hanna Majszczyk - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, specjalizuje się w podatkach
pośrednich i samorządach
• Marceli Niezgoda - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, koordynuje m.in.
wdrażanie programów regionalnych
• Dariusz Daniluk - p.o. Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, wcześniej wiceminister finansów,
ekonomista, bankowiec
• Zbigniew Berdychowski - współzałożyciel Instytutu Studiów Wschodnich, które organizuje coroczne
spotkania Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój,
radny sejmiku małopolskiego
•
Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
•
Andrzej Porawski - dyrektor
Biura Związku Miasta Polskich (od
1991 r.)
•
Adam Kowalewski - prezes rady
nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
•
Paweł Jabłoński – zastępca
redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”
•
Łukasz Korycki – kierownik
zespołu „firmy” w dziale ekonomicznym „Rzeczpospolitej”, redaktor
„Rankingu Samorządów”
•
Anna
Cieślak-Wróblewska
– dziennikarka działu ekonomicznej
„Rzeczpospolitej”
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Nagrody Burmistrza Tarnogrodu dla uczniów ze szkół na terenie gminy Tarnogród za wyniki w nauce i inne osiągnięcia
w roku szkolnym 2010/2011:
1. Daniel Bryła - uczeń klasy III a Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie
2. Katarzyna Jeleń - uczennica klasy III b Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie
3. Kamila Trusz - uczennica klasy III c Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie
4. Maciej Pukarowski - uczeń klasy VI a Szkoły
Podstawowej Im. Marii Curie Skłodowskiej w
Tarnogrodzie
5. Katarzyna Bryła - uczennica klasy VI a Szkoły
Podstawowej Im. Marii Curie Skłodowskiej w
Tarnogrodzie
6. Dawid Chamot - uczeń klasy IV Technikum
Ekonomicznego w Tarnogrodzie

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kamil Okapiec - uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego w Tarnogrodzie
Marcin Gałka - uczeń klasy IV Technikum Ekonomicznego w Tarnogrodzie
Grzegorz Świtała - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej
Klaudia Żmijan - uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym
Angelica Grasza - uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej w Luchowie Dolnym
Benedykt Król - uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim.

TARNOGRÓD NA DOBREJ DRODZE...
TARNOGRÓD NA DRODZE ROZWOJU
Lata 2007-2013 są kluczowe z punktu widzenia
rozwoju takich miejscowości jak Tarnogród. To okres
wdrażania największych programów pomocowych
Unii Europejskich dla naszego kraju. Od tego, jak
ten czas wykorzystają jednostki samorządu, zależy
ich przyszłość, a także przyszłość ich mieszkańców.
Możliwości finansowania inwestycji jest bardzo wiele, dlatego kluczową sprawą jest wyznaczenie przez
władze lokalne priorytetów w pozyskiwaniu środków i ich konsekwentna realizacja. Najważniejszym
zadaniem władz gmin i powiatów stało się maksymalne wykorzystanie środków unijnych przy jednoczesnym, zrównoważonym zadłużeniu budżetowym
oraz obsłudze długu zewnętrznego (wszystkie samorządy wspierają się kredytami, aby skorzystać z dofinansowań UE). Dzięki umiejętnemu zarządzaniu
gmina Tarnogród zdała ten egzamin, wykorzystuje
szansę, jaką dają jej fundusze europejskie, co można zaobserwować na każdym kroku, ale władze
poszły jeszcze o krok dalej...
WSPARCIE MARSZAŁKA
W moim przekonaniu symbolicznym momentem w rozwoju gminy była długo oczekiwana decyzja Zarządu Województwa Lubelskiego o budowie
ronda w Tarnogrodzie. Inwestycja za prawie 2 mln
złotych zakończona w 2007r. zmieniła oblicze miasta
zarówno w kontekście bezpieczeństwa jak i poprawy
wizualnej ścisłego centrum (w ramach ciekawostki
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historycznej informuję Państwa, że w trakcie przebudowy ronda Burmistrz podjął decyzję o przeniesieniu części starej kostki na cmentarz w Tarnogrodzie i wyłożenie jej na odcinku od głównego wejścia
do grobu śp. Krzysztofa Gizy – górnika zamordowanego przez reżim komunistyczny podczas masakry
w kopalni Wujek w 1981r. Do tamtej chwili uroczystości na cmentarzu z udziałem posłów, wojewodów,
marszałków odbywały się po prostu w błocie, co nie
najlepiej świadczyło o gospodarzach miasta. Za tę
decyzję chciałem w imieniu swoim i wielu środowisk
Burmistrzowi Stróżowi serdecznie podziękować). Nie
bez znaczenia w tamtym czasie było również wsparcie władz województwa dla poprawy dostępności

Rondo w Tarnogrodzie Inwestycja Marszałka Województwa Lubelskiego - 2007r.
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naszego regionu wyrażające się poważnym remontem drogi 835 na trasie Biłgoraj-Tarnogród oraz wpisaniem odcinka Biłgoraj-Frampol na listę projektów
kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego,
co przyniosło efekt w postaci przebudowy odcinka
w roku 2011.
PRZYJAZNY TARNOGRÓD
Inwestycje gminne skupiły się wokół modernizacji infrastruktury społecznej (termomodernizacja
obiektów oświatowych, nowe place zabaw i rozrywki,
w tym niespotykana „siłownia zewnętrzna” na osiedlu Błonie), infrastruktury sportowej (przebudowa stadionów piłkarskich, ORLIKI - jako jedna z nielicznych gmin w woj. lubelskim będzie posiadać 2 takie
obiekty!) oraz oczywiście drogowej (łączenie dróg
wojewódzkich: 1) na Przedmieściu Różanieckim, 2)
poprzez „Targowicę” do drogi prowadzącej na cmentarz, nowe parkingi oraz inne mniejsze inwestycje.
Nie zapomniano również o ochronie środowiska, z
dbałości o którą gmina słynie. Kolejne etapy kanalizacji, poprawa jakości wody pitnej oraz poszerzanie
gazyfikacji gminy, która, przypomnę, posiada własne
złoża gazu wydobywane w ok. Woli Różanieckiej i
jest w tym zakresie samowystarczalna. To wszystko
poprawia komfort życia i sprawia, że gmina jest bardziej przyjazna dla mieszkańców.
Bardzo odważnym krokiem i - moim zdaniem słusznym była przebudowa placu przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury i nadanie mu charakteru
reprezentacyjnego placu miasta, jednocześnie podkreślającego ogromny dorobek Tarnogrodu w krzewieniu tradycji i kultury narodowej opierający się
na długoletniej organizacji Sejmików Teatrów Wsi
Polskiej. Wykorzystanie w wizualizacji placu podświetlonego, symbolicznego herbu sejmików (kogut
z maską teatralną) oraz tytułu Stolicy Teatru Wsi
Polskiej nie pozwala nikomu przejeżdżającemu przez
tarnogrodzkie rondo pozostać obojętnym. To wielki sukces na tle innych miejscowości, że udało się
skomponować centrum miasta w sposób ciekawy i
przykuwający uwagę gości, a jednocześnie nawiązujący do pięknego dziedzictwa historycznego i
kulturowego, jakim może się poszczycić Tarnogród.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Kolejną symboliczną datą dla rozwoju miasta był
19 czerwca 2011. To był wielki dzień dla Tarnogrodu i ziemi biłgorajskiej. Tego dnia odbyła się uroczystość wkopania łopaty pod budowę chłodni i przetwórni owoców i warzyw na Przedmieściu Płuskim
w Tarnogrodzie. Faktem stało się, że dwie potężne
inwestycje warte ok. 30 mln złotych – jedne z naj-

większych w powiecie biłgorajskim - zostaną ulokowane właśnie w Tarnogrodzie. Mowa o chłodni i
przetwórni owoców i warzyw budowanej na Przedmieściu Płuskim. Fabryki mają docelowo przetwarzać i chłodzić 7-8 tys. ton owoców i ok. 2-3 tys.
ton warzyw. W zakładach pracę znajdzie ok. 30-40
osób, a w sezonie nawet 140! Inwestycje mają zostać
ukończone i oddane do użytku w kwietniu 2012
roku. Głównym inwestorem jest spółka Bioconcept
Gardenia, której udziałowcem jest firma Bakalland
S.A. - polski potentat w branży przetwórstwa spożywczego notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych, którego przychody ze sprzedaży w ostatnim
roku wyniosły 140,2 mln złotych. Bakalland posiada swoje przetwórnie m.in. w Janowie Podlaskim
oraz Osinie. To ona wybuduje zakład zajmujący się
przetwórstwem owoców i warzyw. Przy przetwórni

Uroczyste wkopanie łopat pod budowę chłodni i przetwórni
owoców i warzyw w Tarnogrodzie - 19 czerwca 2011r.

stanie kompleks do sortowania i chłodzenia owoców i warzyw. Inwestorem jest Grupa Producencka
BioFood Roztocze – spółka, której udziałowcami są
w dużej mierze producenci ekologicznych owoców i
warzyw czyli rolnicy z gminy Tarnogród oraz okolic, a także rolnicy z terenów przylegających do woj.
lubelskiego. Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
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Dlaczego właśnie w Tarnogrodzie?
Ponad 10 lat temu koncepcja produkcji ekologicznych owoców i warzyw pojawiła się w Tarnogrodzie za sprawą kilku dużych producentów z terenu
Podkarpacia. Dzięki promocji ekologicznej żywności, a także przestawianiu kolejnych gospodarstw
na produkcję ekologiczną Tarnogród i okolice stały
się prawdziwym zagłębiem ekologicznych owoców i
warzyw. Jest to ogromny sukces właśnie rolników,
którzy zdecydowali się na prowadzenie gospodarstw metodami ekologicznymi. Kolejnym etapem
było powołanie do życia grupy producentów BioFood
Roztocze, której udziałowcami są rolnicy zarówno z
Podkarpacia jak i Lubelszczyzny, głównie z powiatu
biłgorajskiego. Grupa skupuje zebrane przez udziałowców plony i stanowi bazę surowcową dla firmy
Bioconcept Gardenia – właściciela budowanej przetwórni.
- Lokalizujemy swój zakład na terenie miasta Tarnogród, dlatego że tutaj mamy centrum produkcji owoców głównie miękkich - mówi Piotr Puchalski, prezes
zarządu grupy producentów BioFood Roztocze dla
portalu bilgoraj.com.pl.
- Z miejscowymi rolnikami współpracujemy już ponad
13 lat. Tarnogród to dogodny teren do lokalizacji
naszej inwestycji. Tutaj jest prężnie działająca Grupa Producencka, która specjalizuje się w uprawie owoców miękkich i warzyw niekorzeniowych. Wpływ na
taką lokalizację przetwórni ma także dogodne położenie Tarnogrodu. Blisko stąd do wschodniej granicy, a
tam lokujemy dużą cześć naszej produkcji – przyznaje w rozmowie z bilgoraj.com.pl Bogusław Bednarz
– wiceprezes Bioconcept Gardenia.
Bardzo ważnym czynnikiem, który miał ogromny wpływ na lokalizacje inwestycji w Tarnogrodzie
były działania władz miasta. Kosztem ok. 2 mln złotych została wybudowana droga prowadząca do terenu inwestycyjnego na Przedmieściu Płuskim. Dzięki
dobremu wnioskowi aplikacyjnemu budowa drogi
została również dofinansowana ze środków UE. Bez
zastrzeżeń przebiegał również skomplikowany proces przekształcenia terenu w planie przestrzennego
zagospodarowania. Inwestorzy mogą liczyć także ze
strony tarnogrodzkiego samorządu na zwolnienie
z podatków przez pewien okres. Jak widać władze i
ten egzamin zdały, ponieważ poczyniły wszelkie niezbędne kroki, które zachęciły i pomogły inwestorowi
podjąć decyzję o lokalizacji inwestycji w naszej gminie.
W najnowszych opracowaniach strategicznych
dotyczących rozwoju regionu lubelskiego jednym
z priorytetowych kierunków jest produkcja zdrowej, ekologicznej żywności, dlatego budowa chłod40

ni i przetwórni owoców i warzyw na naszym terenie to szansa na rozwój dla całego regionu. Budowa zakładów podniesie również znaczenie i rangę
gminy jako miejsca produkcji zdrowej żywności.
Podsumowując, należy stwierdzić, że lokalizacja
jednych z największych inwestycji w powiecie biłgorajskim właśnie w Tarnogrodzie to efekt dobrej
współpracy i ogromnego, wspólnego wysiłku miejscowych rolników, władz miasta oraz dwóch prywatnych inwestorów. Bez dobrej woli współpracy z
jednej ze stron nie odnieślibyśmy tak OGROMNEGO SUKCESU.
To najlepszy dowód na to, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!
TARNOGRÓD – MIEJSCE Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Zdefiniowanie głównego kierunku rozwoju gminy w oparciu o zasoby lokalne jest najważniejszym
i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem władz i
mieszkańców. Bez tego nie jest możliwa skuteczna
promocja oraz poszukiwanie zewnętrznych inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy. W Tarnogrodzie to się udało...
Należy zwrócić od razu uwagę na fakt, że gmina
ma charakter typowo rolniczy i coraz większa część
społeczności lokalnej utrzymuje się z rolnictwa.
Pisząc o zdrowej żywności, nie mam na myśli jedynie producentów ekologicznych owoców i warzyw. W
ten kierunek rozwoju wpisują się również producenci
niecertyfikowanych owoców i warzyw w tym czarnej i czerwonej porzeczki, agrestu, zboża, kukurydzy, roślin oleistych i innych, ale również przetwórcy
z potężnym młynem i piekarnią „KAPKA”, BioFoodem Roztocze i przetwórnią Bioconcept Gardenia.
Również rodzimi rolnicy zaczynają inwestować w
przetwórstwo, czego najlepszym dowodem jest stworzenie pierwszej tarnogrodzkiej marki ekologicznej
żywności „BARWY ZDROWIA” przez Tomasza i
Magdę Obszańskich.
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wraz z nowymi inwestycjami, m.in. Centrum Motoryzacyjne
„TRANSTYP”, nowy obiekt gastronomiczny z piękną
salą balową i miejscami hotelowymi, centra ogrodnicze i wiele innych mniejszych inicjatyw, zwiększanie
się areału wyspecjalizowanych produkcyjnie gospodarstw rolnych, a także lokalizacja dwóch dużych
inwestycji zewnętrznych w gminie pozwala postrzegać Tarnogród jako miasto przyjazne przedsiębiorcom i inwestorom. Ten wizerunek należy
„wyostrzyć” i w sposób profesjonalny rozpocząć
budowę marki Tarnogrodu w oparciu o zidentyfikowane walory, jakie gmina posiada.
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Krótko rzecz ujmując, należy iść ZA CIOSEM
i spróbować pozyskać kolejnych inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy. Na pewno nie będzie to
zadanie łatwe, biorąc pod uwagę światowy kryzys
gospodarczy oraz ciągle słabą dostępność komunikacyjną regionu, ale jak mówi stara maksyma
„ŻEBY WYGRAĆ – TRZEBA GRAĆ”.
W tym celu gmina Tarnogród realizuje obecnie
program promocji gospodarczej. Projekt przygotowany przez Fundację Rozwoju Polski Wschodniej
otrzymał 90% dofinansowanie z UE. W skali województwa takie programy realizuje jedynie kilkanaście gmin, w powiecie biłgorajskim jedna!
Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej gminy poprzez przygotowanie profesjonalnej oferty inwestycyjnej oraz uruchomienie
Centrum Obsługi Inwestora, a także podjęcie działań
marketingowych w oparciu o przygotowaną strategię
i zbudowanie marki gminy Tarnogród jako miejsca,
w którym warto lokalizować swoje inwestycje. W
ramach działań powstanie marka gospodarcza gminy
z logo promocyjnym, opracowany zostanie atrakcyjny portal internetowy z ofertą inwestycyjną w języku
polskim, angielskim i rosyjskim, na obrzeżach gminy staną tablice powitalne, tzw. „witacze”, powstanie
film promujący walory inwestycyjne gminy, wyprodukowane zostaną gadżety reklamowe (m.in. koszulki, czapeczki, kubki, ramki na tablice rejestracyjne i
inne). Zaplanowano również udział w targach branżowych, gdzie pod specjalnym namiotem promocyjnym będziemy prezentować nasze mocne strony
i zachęcać do inwestowania w gminie. Ważnym elementem promocji jest powstanie logo promocyjnego
Tarnogrodu, przy czym należy pamiętać, że nie jest
to nowy herb czy symbol miasta. Nowe logo będzie
wykorzystane na potrzeby promocji gospodarczej.
Powstało w oparciu badania, konsultacje z artystami
i mieszkańcami gminy. Nawiązuje bezpośrednio do
zdrowych i ekologicznych upraw owoców i warzyw,
czego symbolem jest truskawka stylizowana na literę
„ó” w nazwie Tarnogród. Logo wpisuje się w najnowsze trendy symboliki promocyjnej i będzie spełniać
ważną funkcję identyfikacyjną w podejmowanych
działaniach marketingowych.
W ramach projektu już zostały przeprowadzone badania wśród mieszkańców gminy dotyczące kierunków rozwoju. Z badań wynika, że 76 %
ankietowanych uważa, że największe możliwości
rozwoju gmina posiada w dziedzinie rolnictwa i
ogrodnictwa, co ostatecznie potwierdza diagnozę
postawioną przez władze miasta. 7% ankietowanych wskazało turystykę i rekreację agroturystyczną.
Produkcja przemysłowa 10%, działalność usługowa

tylko 6%. 18 % ankietowanych uważa za najmocniejsze strony to bliskość i dostępność do terenów zielonych a także ekologiczna żywność, 17 % ankietowanych do mocnych stron zalicza położenie geograficzne oraz korzystny stan środowiska naturalnego.
Największym bogactwem gminy i mieszkańców
są zdrowe owoce i warzywa. Produkcja i przetwórstwo zdrowej żywności to priorytetowy i najważniejszy kierunek rozwoju naszej okolicy. Dzięki
czytelnej strategii rozwoju i jej konsekwentnymu
wdrażaniu, przy znakomitym wykorzystaniu funduszy unijnych, Tarnogród od 2006 roku staje się
miastem bardziej przyjaznym mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom i zewnętrznym inwestorom.
Powstanie dużych zakładów pracy to pierwszy,
duży krok na drodze rozwoju gospodarczego gminy. Należy jeszcze raz podkreślić, że budowa chłodni i przetwórni, jednej z największych prywatnych
inwestycji w powiecie biłgorajskim, to efekt dobrej
współpracy i ogromnego, wspólnego wysiłku miejscowych rolników, władz miasta oraz prywatnych
inwestorów.
Rozwój rolnictwa i przetwórstwa pozwoli zwiększyć zamożność mieszkańców i ograniczyć bezrobocie, co bezpośrednio wpłynie na rozwój innych
sektorów lokalnej gospodarki takich jak handel,
usługi czy drobna produkcja.
Tarnogród zaczyna być postrzegany jako lider
rozwoju w powiecie biłgorajskim i województwie
lubelskim, czego najlepszym dowodem jest fakt, że
Gmina Tarnogród po raz kolejny została laureatem
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2011 w
kategorii Najlepsza Gmina Miejska. Ocena prowadzona przez niezależnych ekspertów uhonorowała
gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój
i podniesienie jakości życia mieszkańców. Tarnogród został laureatem, jako jedyny wśród wszystkich gmin powiatu biłgorajskiego oraz jako jedna
z pięciu gmin całego województwa lubelskiego.
Ogromnie cieszy fakt, że Tarnogród znalazł się w
gronie 25 miast z całej Polski jako laureat rankingu innowacyjności „Rzeczpospolitej” 2011, który
wyróżnia m. in. kreatywność działań samorządów.
TARNOGRÓD to po prostu MIEJSCE Z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!
Michał Mulawa
Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa
Lubelskiego w latach 2006- 2007
Obecnie pełni funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju Polski Wschodniej
oraz społecznego doradcy Burmistrza Tarnogrodu
ds. rozwoju gminy
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W wyniku nieścisłości w dokumentacji w poprzednim numerze Kwartalnika, w wykazie dzieci urodzonych w 2010 r., umieściliśmy błędnie imię ojca Dudy Łukasza Krzysztofa ur. 03.07.2010 r. w Rzeszowie.
Zamiast imię ojca „Krzysztof” powinno być „Łukasz”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
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