TRADYCJA, HISTORIA

DOŻYNKI 2015

23
sierpnia
w
Różańcu
Pierwszym
odbyły
się
Dożynki Parafialno - Gminne.
Wydarzenie
zorganizowane
zostało przez gminę Tarnogród,
parafię pw. św. Antoniego
Padewskiego
w
Różańcu,
Ochotniczą Straż Pożarną
oraz Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury. Dożynki połączono
z uroczystością 90-lecia OSP
w Różańcu Pierwszym. Podczas
uroczystości, które odbyły się na
stadionie „GROM” Różaniec,
strażakom zostały wręczone
odznaczenia – złote, srebrne i
brązowe medale za zasługi dla
pożarnictwa. Strażacy dostali
także odznaki za wysługę lat.
Poniżej przedstawiamy listę
wyróżnionych strażaków.
Dożynki rozpoczęły się od
uroczystej
mszy
świętej
sprawowanej przez ks. Jerzego
Tworka oraz proboszcza parafii

św. Antoniego Padewskiego Józefa Godzisza. Wspólna
modlitwa była podziękowaniem za tegoroczne plony.
Oficjalną część uroczystości otworzył Burmistrz
Tarnogrodu Eugeniusz Stróż: Szanowni goście

dożynek parafialno-gminnych
w
Różańcu
Pierwszym,
pragnę powitać wszystkich
zebranych, ale szczególnie
chcę powitać was, rolników,
jako najważniejszych gości
dzisiejszego
święta.
Po
tych
słowach
nastąpiło
tradycyjne przekazanie chleba
gospodarzowi gminy przez
starostów dożynek: Katarzynę
Pograniczną
i
Wiesława
Zygmunta.
Program
artystyczny
wykonały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Różańcu,
a panie z grup wieńcowych
odśpiewały
tradycyjne
przyśpiewki dożynkowe czyli
„kuplety”.
W wydarzeniu poza rolnikami
udział
wzięli
zaproszeni
goście,
m.in.:
posłanka
Genowefa Tokarska, radny
Sejmiku
Województwa
Lubelskiego Jan Kowalik, wicestarosta
biłgorajski
Jarosław
Piskorski,
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Krzysztof Michoński.
Nasza polska tradycja nakazuje po
skończonej pracy podziękować Bogu
za plon, jaki zebraliśmy. Praca rolnika
jest bardzo ciężka, gdyż są czynniki,
które przeszkadzają rolnikom, takie jak
pogoda czy też rynek zbytu, ceny. Z okazji
dożynek składam gorące podziękowania
za całoroczną pracę, życząc rolnikom
dużo zdrowia, pomyślności oraz dobrych
plonów i cen - mówił burmistrz Stróż.
Głos zabrała również poseł Genowefa
Tokarska: Pozdrawiam państwa bardzo
serdecznie na tej pięknej uroczystości,
jaką są dożynki w Różańcu. Jest mi
bardzo miło, że mogę być na dzisiejszej
uroczystości, bowiem Różaniec jest mi
bardzo bliski. Pragnę złożyć serdeczne
życzenia strażakom, którzy już od 90 lat na
terenie Różańca i okolic dzielnie chronią nas wszystkich
przed zagrożeniem. Gratuluję wam tego pięknego
jubileuszu, niech święty Florian wam błogosławi.
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MEDALE I WYRÓŻNIENIA DLA STRAŻAKÓW
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Lublinie
Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
zostali odznaczeni następujący Druhowie:

1.Józef Buńko
2.Czesław Lisiczka
3.Józef Podsada
4.Jan Zając
50 lat służby w straży:
1.Kazimierz Lis
2.Władysław Majcher
3.Józef Pograniczny

1.Józef Blicharz - OSP Różaniec Drugi
2.Marian Mulawa - OSP Tarnogród
3.Krzysztof Pograniczny - OSP Różaniec Pierwszy
4.Ryszard Zając - OSP Luchow Górny

40 lat służby w straży:
1.Józef Krawiec
2.Jan Pokrywka

Srebrnym Medalem „Za zasługi Dla
Pożarnictwa„ zostali odznaczeni:
1.Tomasz Bartosik - OSP Tarnogród
2.Zenon Granda - OSP Różaniec Pierwszy
3.Sławomir Grelak - OSP Wola Różaniecka
4.Jerzy Kruk - OSP Luchow Górny
5.Grzegorz Socha - OSP Luchow Dolny
6.Eugeniusz Stróż - OSP Tarnogród
7.Krzysztof Zając - OSP Tarnogród

35 lat służby w straży:
1. Tadeusz Rój
30 lat służby w straży:
1. Piotr Kwiatkowski
2. Czesław Podgórski
25 lat służby w straży:
1.Andrzej Grasza
2.Mieczysław Mielnik
3.Krzysztof Pograniczny

Brązowym Medalem ,,Za Zasługi Dla
Pożarnictwa„ zostali odznaczeni:
1.Paweł Bednarski - OSP Tarnogród
2.Rafał Cios - OSP Tarnogród
3.Mariusz Grelak - OSP Wola Różaniecka
4.Michał Kruk - OSP Tarnogród
5.Krzysztof Leniart - OSP Luchow Dolny
6.Wiesław Lis - OSP Różaniec Pierwszy
7.Marcin Sereda - OSP Luchow Górny

20 lat służby w straży:
1.Zenon Granda
2.Jan Kordyjak
15 lat służby w straży:
1.Wiesław Lis
2.Leszek Nocek
3.Henryk Pędziwiatr
4.Grzegorz Strus
5.Sławomir Żybura

Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Biłgoraju nadano Odznakę
„Strażak Wzorowy” następującym Druhom:
1.Dariusz Grasza - OSP Luchów Dolny
2.Krystian Grasza - OSPLuchów Dolny
3.Marcin Gurdziel - OSP Wola Różaniecka
4.Łukasz Hejda - OSP Wola Różaniecka
5.Grzegorz Iskra - OSP Różaniec Pierwszy
6.Stefan Marczak - OSP Wola Różaniecka
7.Patryk Pender - OSP Luchów Górny
8.Łukasz Presz - OSP Różaniec Drugi
9.Rafał Sitarz - OSP Luchów Górny
10.Łukasz Świeżak - OSP Luchów Górny
11.Bartłomiej Szymanik - OSP Tarnogród
12.Łukasz Wesołowski - OSP Różaniec Drugi
13.Paweł Wesołowski - OSP Różaniec Drugi
14.Damian Zając - OSP Różaniec Pierwszy

10 lat służby w straży:
1.Mariusz Gancarz
2.Andrzej Krawiec
3.Grzegorz Krupa
4.Sławomir Komosa
5.Maciej Kryń
6.Paweł Kwiatkowski
7.Adam Nocek

Uchwalą Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Tarnogrodzie odznaczeni odznakami
za wysługę lat następujący Druhowie Członkowie OSP Różaniec Pierwszy:
60 lat służby w straży:
1.Jan Bukowiński
2.Jan Gromadzki
3.Tadeusz Kutniewski
4.Bronisław Malinger
5.Andrzej Rój
55 lat służby w straży:
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Drużyny Pożarniczej
zostali uhonorowani:
1.Paweł Grasza
2.Piotr Mielnik
3.Rafał Mróz
4.Marcin Kaproń

5 lat służby w straży:
1.Artur Dworniczak
2.Jacek Grasza
3.Łukasz Grasza
4.Grzegorz Iskra
5.Tomasz Jabłoński
6.Krzysztof Krawiec
7.Marcin Grasza
8.Arkadiusz Kwiatkowski
9.Dominik Parzych
10.Krystian Pawlik
11.Damian Zając
Odznaką „Młodzieżowej

GRATULUJEMY
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90 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RÓŻAŃCU PIERWSZYM 1923 – 2013
Ochotnicza Straż Pożarna w Różańcu powstała w 1923
roku. Założycielami jednostki byli: Franciszek Bukowiński,
Jan Bukowiński, Jan Habuda, Jan Kita, Edward Pieczykolan
i Adam Żelawski. Na prezesa wybrano Jana Habudę,
natomiast naczelnikiem jednostki został Franciszek
Bukowiński. Obaj swoje funkcje pełnili do wybuchu
II wojny światowej. Różaniecka straż liczyła wtedy 24
ochotników.
Strażacy jeździli do pożarów wozem zaprzężonym w
parę koni. Jednostka wyposażona była w pompę ręczną,
bosaki i hełmy. Niejednokrotnie w trakcie gaszenia
ulegali poparzeniom. Największy pożar, który okazał
się chrztem bojowym, wydarzył się w 1935 roku. Paliły
się wówczas zabudowania mieszkalne i gospodarcze na
odcinku około pół kilometra. Spłonął północny odcinek
głównego sołectwa do niemalże samej cerkwi. Ochotnicy
nieśli swoją pomoc na terenie całej wsi Różaniec. Brali
także udział w gaszeniu pożarów w
sąsiednich wioskach.
Strażacy już około 1925 roku mieli
murowaną remizę. Stała ona,
podobnie jak obecna, obok dębu,
tyle że po przeciwnej stronie drogi.
(Obecnie przez to miejsce przebiega
droga wojewódzka nr 863.) Oprócz
pomieszczenia na sprzęt gaśniczy była
w niej świetlica. Odbywały się tam
nie tylko zbiórki strażaków, lecz także
wiejskie zebrania.
Od początku istnienia jednostki
działała strażacka orkiestra dęta,
kierowana
przez
miejscowego
nauczyciela Edwarda Pieczykolana.
Grało w niej jedenastu strażaków. Orkiestra organizowała
w remizie zabawy ludowe.
W okresie okupacji hitlerowskiej działanie straży
pożarnej jako organizacji społecznej zostało zakazane.
Mimo to, władze niemieckie chętnie wykorzystywały
autorytet strażaków do egzekwowania okrutnego prawa
okupacyjnego. Nie można też pominąć faktu, że Niemcy
spalili całą wieś Różaniec 18 marca 1943 roku. Okupant
pozbawił mieszkańców domów a w zabudowaniach
gospodarskich spalił się cały ich dobytek. W ogniu
zniszczonych zostało 187 gospodarstw a także remiza.
Lata powojenne to okres starań o powołanie nowej
strażackiej drużyny. Zadania tego podjął się Jan Buńko,
który objął także komendę nad jednostką. Natomiast
prezesem OSP w Różańcu został Władysław Bazan.
Strażacy gasili w tym czasie około pięciu pożarów rocznie.
Z roku na rok zaczęło przybywać sprzętu pożarniczego.
W 1950 roku wybudowano nową murowaną remizę z
obszerną świetlicą. Wtedy był to nowoczesny i największy
tego typu budynek w okolicy. Dzięki działalności straży w
remizie rozwijało się życie kulturalne i społeczne wioski.
W 1964 roku prezesem OSP został Józef Kita, który pełnił
tę funkcję przez kolejnych 15 lat. Jednostka wyposażona

została w 1968 roku w motopompę, co w znaczący sposób
usprawniło akcje gaśnicze. W latach siedemdziesiątych
XX w. ochotnicy kilkakrotnie szkolili się na kursach
pożarniczych I stopnia. Strażacy pracowali także przy
budowie drogi na Jamieńszczyźnie i reperowali zastawkę
na rzece. Jednostka została wyposażona w komplety
odzieży ochronnej. W 1978 roku różaniecka straż
wzbogaciła się w wóz pożarniczy z pełnym wyposażeniem
marki Star. Był to doniosły moment w życiu jednostki.
Lata ‘70 ubiegłego wieku to także prężna działalność
kulturalna. Strażacy organizowali
zabawy ludowe,
sylwestrowe i tzw. „choinki” . Przez ponad dekadę działało
w remizie wiejskie kino, którym kierował niestrudzony
naczelnik Jan Buńko.
Na początku lat ‘80 XX wieku prezesami OSP w Różańcu
I byli: Józef Pograniczny (1979–1982) i Józef Krawiec
(1982–1983). Posiadając wóz strażacki, jednostka częściej
uczestniczyła w akcjach gaśniczych w
sąsiednich wioskach niż we własnej.
Strażacy nabierali doświadczenia w
walce z żywiołem a władze doceniały
ich zasługi. W 1983 roku na prezesa
wybrany został Kazimierz Lis. Na
remizie w 1984 r. zainstalowana
została elektryczna syrena alarmowa.
Wśród mieszkańców wsi wzrastała
świadomość
bezpieczeństwa
pożarowego.
Wygłaszane
były
pogadanki w szkole podstawowej a
rolników instruowano na wiejskich
zebraniach.
W tym czasie różanieccy strażacy
zasłynęli w całej okolicy z
organizowania wspaniałych zabaw tanecznych „Pod
dębem”. Straż włączyła się w budowę nowego budynku
szkoły podstawowej, przez szereg lat przeznaczając na
ten cel dochody z zabaw wiejskich i wynajmu świetlicy
strażackiej. W jednostce prowadzone były regularne
ćwiczenia gotowości bojowej, co pozwoliło w 1990 roku
zająć I miejsce podczas zawodów sportowo-pożarniczych.
W 1990 roku swoją służbę na stanowisku Naczelnika
OSP zakończył Jan Buńko. Pełnił on swoją funkcję z
powodzeniem przez przeszło czterdzieści lat. W tym
samym czasie, aż do 2000 roku, był również Komendantem
Gminnym OSP w Tarnogrodzie.
Na nowego naczelnika różanieckiej straży wybrany
został Józef Podsada, natomiast na prezesa wybrano
Józefa Pogranicznego. W końcu XX wieku było mniej
akcji gaśniczych. Jednostka utrzymywała stały poziom
wyszkolenia i była dobrze wyposażona. Zdobywała
czołowe miejsca na międzygminnych zawodach
sportowo-pożarniczych. Przy remizie wybudowano
zbiornik przeciwpożarowy. Strażacy angażowali się także
w akcje charytatywne m. in.: zbiórki zboża i siana dla
rolników dotkniętych w innych regionach powodziami
czy suszą. W 2002 roku pomagali w usuwaniu skutków
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powodzi, jaka dotknęła kilka gospodarstw w Różańcu.
Obecnie od 2005 roku prezesem OSP w Różańcu
Pierwszym jest Piotr Kwiatkowski a funkcję naczelnika
jednostki sprawuje Krzysztof Pograniczny. Swoją
sprawność potwierdzają rokrocznie na zawodach
pożarniczych. W 2015 roku różaniecka drużyna zajęła II
miejsce w powiecie biłgorajskim.
Dzięki zebraniu świadectw od najstarszych strażaków
udało się w 2005r. zredagować rys historyczny jednostki
opiewający najstarsze dzieje. Autorem pionierskiego
opracowania jest nauczyciel historii Franciszek Falandysz.
Działania straży pożarnej na przestrzeni dziesiątków

lat to także udział w uroczystościach patriotycznych
i religijnych. Na forum społecznym strażacy zawsze
reprezentują najlepsze cechy obywatelskie, takie jak:
dzielność, ofiarność i bezinteresowne niesienie pomocy
potrzebującym.
Różaniecka drużyna strażacka zawsze składała się z
około 25 druhów. W ciągu minionych 90 lat w OSP
w Różańcu I nigdy nie brakowało ochotników, którzy
mieliby zastąpić starsze pokolenie. Niejednokrotnie są to
wielopokoleniowe strażackie rodziny.
Piotr Kupczak

Z KART HISTORII

KONFEDERACJA TARNOGRODZKA
26 listopada 1715 r.

rosyjskich na polski tron. Pozycja międzynarodowa króla
Tarnogród to miasteczko takie, jakich
Augusta II od traktatu altransztadzkiego uległa wyraźnemu
wiele w Rzeczpospolitej. Jest jednak pewien fakt
pogorszeniu. Dodatkowo do 1714 r. zachodziła poważna
szczególny, który niewielki Tarnogród wyróżnia
obawa agresji w granice polskie Turcji, sprzymierzonej ze
wśród innych miejscowości w Polsce. Nazwa tego
Szwecją. Największy problem
miasteczka zawędrowała
tkwił jednak w stosunkach
na karty historii. Otóż
z
Rosją,
błyskawicznie
300 lat temu miało tutaj
rosnącą
w
potęgę. Od
miejsce ważne dla dziejów
początku
swego
powtórnego
naszego kraju wydarzenie
panowania
w
Polsce
król
historyczne, a mianowicie
August
odczuwał
ciężar
coraz
konfederacja tarnogrodzka.
bardziej doskwierającego mu
Była ona ważnym
brzemienia „opieki” rosyjskiej.
momentem ewolucji
W stosunkach wewnętrznych
szlacheckich związków,
również
nie
od
razu
charakterystycznych dla
zanosiło
się
na
uspokojenie
dziejów Rzeczpospolitej
nastrojów. W dalszym ciągu
XVII – XVIII w. i rozwoju
gdzieniegdzie aż do 1714
demokracji,
r. dochodziło do utarczek
ale …
pomiędzy
zwolennikami
Od roku 1697 na tronie
Augusta
II
i
Stanisława
polskim zasiadali królowie
Leszczyńskiego.
Lata
z saskiej dynastii Wettinów.
bezpośrednio
poprzedzające
Dobę saską w Polsce
antysaskie
wystąpienia
zapoczątkował August II
konfederackie
w
całej
Mocny, nawykły do silnych
Rzeczpospolitej
przyniosły
rządów w swym małym
liczne
klęski:
straszliwa
państewku. Przybył do Polski
zaraza,
susze,
powodzie,
grad,
z zapewne ukształtowanym
szarańcza,
pogłębiając
ruinę
planem działań i reform,
gospodarczą kraju. Król i
zmierzających
do
jego zausznicy nie zamierzali
wzmocnienia jego władzy
dawać krajowi upragnionego
w nowym królestwie, czym
spokoju.
Planowali
bardzo szybko naraził się
Marszałek generalny konfederacji
zreformowanie
zrujnowanego
szlachcie polskiej, strzegącej
Stanisław Ledóchowski
i zanarchizowanego państwa.
„złotej
wolności”.
Bardzo
Przewrotny
plan
zakładał,
że kilkanaście tysięcy żołnierzy
szybko August został zdradzony i zmuszony w 1706
saskich,
których
od
końca
roku 1713 trzymano na
r. w układzie w Altranstad do wyrzeczenia się tronu na
terytorium
Rzeczpospolitej
dla
odciążenia ubożejącego
rzecz Leszczyńskiego. Niebawem, bo już latem 1709
skarbu
drezdeńskiego,
będzie
utrzymywanych z
roku, zdetronizowany król wrócił przy pomocy bagnetów
6
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kontrybucji nakładanych na miejscową ludność polską.
Oficjalnym powodem ich wprowadzenia było zbliżające
się niebezpieczeństwo najazdu tureckiego. Wobec ustania
groźby tureckiej należało sprowokować żołnierskimi
nadużyciami szlachtę, a następnie wystąpić w roli
mediatora między nią a armią saska i z pomocą wiernych
dworowi saskiemu magnatów i senatorów podyktować
społeczności szlacheckiej takie warunki, jakich będzie
chciał król. Dowódcy sascy obsadzili wojskami w
1714r. ważniejsze miasta, jak Lwów, Kraków, Poznań.
Rozpisali także wielkie dostawy żywności i paszy dla
koni na okoliczne województwa i poczęli ściągać je
gwałtem. Niczym i nikim nieskrępowani Sasi dawali
się ludności tak bardzo we
znaki, że w wielu okolicach
buntowali się nie tylko
chłopi, lecz nawet szlachta,
doprowadzana do zupełnej
ruiny majątkowej. Wrzenie
antysaskie ogarniało i wojsko,
niezadowolone z obecności
cudzych oddziałów. Do ruchu
opozycyjnego
przyłączyła
się część magnatów, na
których czele stali Ludwik
Konstanty Pociej – hetman
wielki litewski i Adam
Sieniawski – hetman wielki
koronny. Szlachta próbowała
jeszcze
interweniować
bezpośrednio
u
króla,
domagając się wycofania
reszty wojsk saskich z granic
Rzeczpospolitej, gdy zaś to nie
skutkowało, żądała obniżenia
obciążeń na wojsko. Król
jednak stanowczo odmówił.
Największe niezadowolenie
panowało w Małopolsce.
Wielkie oburzenie panowało
również na Litwie. Doszło
tam
do
porozumienia
spiskującej szlachty i wojska
w celu wspólnego wypędzenia
znienawidzonych Sasów.
Wyraźna gotowość
szlachty, głównie małopolskiej, do zbrojnego
wystąpienia przeciw pobytowi w Polsce regimentów
saskich i przeciwstawienia się coraz bardziej
dokuczliwym kontrybucjom była widoczna już w 1714
r. Spontaniczny ruch szlachecki narastał przez cały
1715r. Zjazd tarnogrodzki poprzedziły konfederacje
województw małopolskich. W listopadzie trwały
intensywne konsultacje między lokalnymi związkami
w sprawie powołania konfederacji generalnej i
miejsca odbycia wspólnego zjazdu. Proponowano
początkowo Tarnogórę lub Leżajsk, ostatecznie około
20 listopada wybrano Tarnogród w ziemi przemyskiej,
należący do Ordynacji Zamojskiej, której właściciel
Tomasz Zamoyski był następnie uczestnikiem
zjazdu. Począwszy od 20 listopada ściągało tam
pospolite ruszenie krakowskie, sandomierskie, ruskie,
lubelskie, wołyńskie, bełskie i chełmskie. 26 listopada

1715r. została zawiązana konfederacja generalna,
ogólnopaństwowa, pod hasłem samoobrony, walki
przeciwko Sasom, zachowania wolności szlacheckiej,
zagrożonych planami królewskimi. Jej marszałkiem
jednogłośnie obrano Stanisława Ledóchowskiego,
podkomorzego krzemienieckiego, człowieka pełnego
energii i zdolnego. Rozesłano też poselstwa od
konfederacji do hetmanów Sieniawskiego i Pocieja,
prymasa Stanisława Szembeka, a nawet do papieża
Klemensa XI, cesarza Karola VI i cara Piotra I. W
tym momencie do wszystkiego wmieszała się Rosja,
a konkretnie poseł rosyjski
Dołgoruki. Dwór królewski,
chcąc zapobiec ingerencji
rosyjskiej,
zainspirował
rozmowy
rozejmowe
z
tarnogrodzianami.
18
stycznia 1716r. w Rawie
Ruskiej zawarto zawieszenie
broni,
ale
wskutek
podszeptów
rosyjskich
wkrótce
zostało
ono
zerwane. Walki wzmogły
się z podwójną siłą, stroną
zwycięską byli coraz częściej
Sasi. W wyniku próśb
szlachty
wzmocniła
się
ingerencja
Dołgorukiego.
We
wrześniu
1716r.
wojska rosyjskie weszły w
granice
Rzeczpospolitej,
przyjmując wrogą postawę
wobec konfederatów. 3
października
rozpoczęto
nowe układy w Warszawie,
w których pośredniczył poseł
rosyjski. Traktat warszawski
podpisany 3 listopada, a
ratyfikowany przez króla i
marszałków konfederackich
30 stycznia 1717r., kończył
na pewien czas walki
wewnętrzne w Polsce na
zasadzie
najgorszego
z
możliwych kompromisów,
wprowadzając bardzo skromne reformy skarbowo
– wojskowe. Najgorsze było utrwalenie hegemonii
rosyjskiej w Rzeczpospolitej.
Materiał opracowano na podstawie referatów:
Wiesława Bondyry Konfederacja tarnogrodzka 1715
roku. Jej uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Eugeniusza Janasa
Konfederacja tarnogrodzka – demokratyczny ruch
szlachecki, Adama Witusika Przywódcy konfederacji
tarnogrodzkiej, Józefa Kusa Tarnogród w czasach
wielkiej wojny północnej (1700 – 1721) zamieszczonych
w wydawnictwie pt. Konfederacja tarnogrodzka i jej
tradycje wydanym w Tarnogrodzie w 1995 roku pod
redakcją naukową Ryszarda Szczygła.
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ZŁOTY JUBILEUSZ PARAFII ŚW. ANTONIEGO
W RÓŻAŃCU
W bieżącym roku mija 50 lat od kiedy na terenie wsi
Różaniec istnieje katolicka parafia pod wezwaniem św.
Antoniego Padewskiego. Różaniecka parafia wywodzi
się z parafii w Tarnogrodzie. Jej korzenie sięgają także
do tradycji grekokatolickiej parafii Narodzenia NMP
istniejącej w Różańcu przez prawie dwieście lat.
Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XX wieku,
kiedy mieszkańcy wsi wybudowali kościół. Właściwym
momentem utworzenia różanieckiej parafii jest
1965 rok. Biskup lubelski, nie mogąc powołać nowej
parafii, ze względu na sprzeciw peerelowskich władz,
utworzył w Różańcu kościół rektoralny. Wspólnota
skupiona wokół kościoła św. Antoniego otrzymała
własnego duszpasterza w osobie ks. Edwarda

Wawerskiego. Założono wtedy odrębne księgi
metrykalne i zaślubionych. Kapłan na stałe zamieszkał
w Różańcu. Wspólnota samodzielnie utrzymywała
księdza i kościół. W 1965 roku z całą pewnością zaczęła
w Różańcu istnieć parafia jako samodzielny ośrodek
duszpasterski. Dekret biskupi z 1975 roku nadawał jej
jedynie pełne prawa.
Początki duszpasterstwa nie były łatwe, ale parafia
miała wspaniałego kapłana. Ksiądz Edward Wawerski
szybko zjednał sobie sympatię parafian. W kościele
codziennie mogła być odprawiana msza święta. Po
raz pierwszy udzielane były chrzty i śluby. Głównymi
zadaniami, jakie brał na swoje barki ks. Wawerski,
było przygotowanie obchodów tysiąclecia chrztu
Polski a także wprowadzenie postanowień soboru
watykańskiego, szczególnie celebrowanie liturgii
w języku polskim. Ksiądz Wawerski zajął się także
zorganizowaniem katechezy dla uczniów obu szkół
podstawowych i szkoły rolniczej. Zmagał się także z
rozbudową kościoła.
Jego następcą w 1973 roku został ks. Franciszek
8

Łysikowski. Wychodzący do ludzi po mszy świętej ks.
Franciszek z dnia na dzień zyskiwał sobie życzliwość
i wolę współpracy mieszkańców. W tym czasie
kościół parafialny z każdym rokiem stawał się coraz
piękniejszy. Ozdobiono go wewnątrz drewnianą
boazerią i parkietem, a także pięknymi obrazami w
ołtarzach bocznych. Świątynia wyposażona została w
jesionowe ławki i konfesjonały. Bardzo ważną sprawą
było założenie w 1978 roku cmentarza na terenie
parafii.
Kolejnym proboszczem został ks. Stanisław Skrok,
który pełnił swoją posługę przez 33 lata. Na początku
swojej pracy duszpasterskiej prowadził budowę
kościoła filialnego św. Stanisława Kostki, którą
ukończono w 1984 roku. Potem
w 1989 roku parafia wzbogaciła
się o dzwony oraz dzwonnicę.
Natomiast kończąc swoją pracę w
Różańcu, zmobilizował parafian
do ufundowania w 2010 roku
dwunastogłosowych
organów
piszczałkowych. Owocem jego
pracy było także założenie Legionu
Maryi i chóru „Apostolum”.
Warto wspomnieć, że kościół
filialny razem z internatem szkoły
rolniczej od 1994 roku pełnił także
funkcję ośrodka rekolekcyjnego.
Duszpasterstwo Ruchu „ŚwiatłoŻycie”
znalazło
w
Różańcu
wspaniałą bazę dla organizowania
rekolekcji oazowych dla młodzieży
i rodzin. Otwarty charakter
nabożeństw sprzyjał uczestnictwu
parafian w codziennej mszy świętej.
Obecnie od 2014 roku różanieckim
proboszczem jest ks. kan. Józef
Godzisz. Razem z parafianami przystąpił od razu do
remontu i modernizacji plebanii. Wykonano w niej
centralne ogrzewanie a także wstawione zostały nowe
okna i drzwi. W niedługim czasie zawiązało się koło
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W programie
Katolickiego Radia Zamość ksiądz proboszcz Józef
Godzisz mówił: Różaniec to parafia wiejska. Liczy
1580 mieszkańców, z tego około 280 jest za granicą.
Parafianie to przeważnie rolnicy. Ciężko pracują.
Uprawiają zboża chlebowe, tytoń, truskawki, porzeczkę,
malinę i kukurydzę, a ze zwierząt hodują krowy dojne.
Współpraca w parafii układa się bardzo dobrze. Ludzie są
bardzo życzliwi i hojni.
W słoneczną, wręcz upalną niedzielę 14 czerwca 2015
roku odbyły się w Różańcu obchody pięćdziesięciolecia
istnienia parafii. Uroczystości jubileuszowe połączone
zostały z dorocznym odpustem ku czci patrona
kościoła św. Antoniego z Padwy. Złoty jubileusz
swojej rodzimej parafii świętowali wszyscy mieszkańcy
wioski, także ci, którzy przybyli z odległych stron kraju i
z zagranicy, obecni i byli dyrektorzy miejscowych szkół,
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strażacy, harcerki a także radni
gminy na czele z Burmistrzem
Tarnogrodu. Przybyli także księża
z okolicy razem z dziekanem
tarnogrodzkim ks. kan. Jerzym
Tworkiem, księża rodacy: ks. Józef
Komosa i ks. Artur Wójtowicz
a także różaniecki proboszcz
senior ks. kan. Stanisław Skrok.
Mszę jubileuszową ku czci św.
Antoniego w intencji wszystkich
zgromadzonych w różanieckim
kościele
celebrował
Biskup
Zamojsko-Lubaczowski
Marian
Rojek. Uroczystości uświetnił
chór parafialny „Apostolum” oraz
gminna orkiestra dęta. Transmisję
radiową przeprowadziło Katolicie
Radio Zamość.
Uroczystość
rozpoczęła
się
pieśnią Jak paciorki różańca...
w wykonaniu scholi dziewcząt.
W rytm ukazujących się na ekranie fotografii
dokumentujących życie parafii, młodzież prezentowała
najważniejsze wydarzenia z jej historii, od powstania aż
po czasy współczesne.
Ksiądz proboszcz Józef Godzisz powitał wszystkich
zaproszonych gości. Wspomniał także swoich
nieobecnych poprzedników. Zapewniał o łączności
duchowej z ks. kan. Franciszkiem Łysikowskim i ks.
prałatem Edwardem Wawerskim, którzy ze względu na
sędziwy wiek nie mogli przybyć do Różańca.
We mszy dziękczynnej wielbiono Boga za wszelkie
dobro, jakie dokonywało się w ludzkich duszach, w
sercach, w życiu różanieckiej wspólnoty przez 50 lat.
Dziękczynienie składano także za wszystkich parafian,
którzy przez połowę wieku dawali świadectwo swojej
wiary.
Ksiądz biskup Marian Rojek mówił w kazaniu o
autorytecie Jezusa, który nieustannie naucza, jak
trzeba żyć. Biorąc za przykład św. Antoniego, patrona
różanieckiej parafii, biskup napominał: Święty Antoni
z Padwy, dzisiaj podczas uroczystości odpustowej i
dziękczynienia za 50 lat istnienia tej parafii, uświadamiasz
nam podstawową ludzką zasadę: nie może być mowy
o normalnych relacjach między człowiekiem i Bogiem,
nawet gdy przychodzimy do tej świątyni, jeśli najpierw
nie ma tych normalnych relacji pomiędzy człowiekiem
i jego bliźnim w rodzinie, w sąsiedztwie, w tej wiosce.
Postępujmy w naszej jubileuszowe parafii tak, byśmy
żyli w zgodzie z innymi. Jeżeli życzysz sobie szczęścia w
doczesności i w wieczności, to nigdy nie pozostawaj z
kimś w skłóceniu! Pogódź się ze swoim bratem! Działaj
natychmiast, by usunąć przeszkody, które wzniósł gniew.
Na zakończenie skierował do zebranych w kościele w
Różańcu następujące życzenia: Niech dalej, na dalsze
jubileusze, tutaj w tej parafii, między nami istnieje zgoda,
jedność, braterstwo, wzajemne przebaczenie. Tego się
uczymy tu u Chrystusa, przy tym ołtarzu, tu czerpiemy
jego miłosierdzie, jego łaskę. Niech ona się rozlewa na
wszystkich, którzy mieszkają w tej wspólnocie, w tej
parafii, tu się uświęcają i żyją!
Podczas eucharystii parafianie złożyli z okazji jubileuszu

dary wotywne w postaci lekcjonarzy, ornatów, naczyń
liturgicznych i monstrancji. Wszyscy uczestnicy
uroczystości jubileuszowej przeszli na zakończenie w
procesji eucharystycznej wokół kościoła parafialnego,
odśpiewali pieśń Ciebie Boga wysławiamy i rozeszli się
do swoich domów z biskupim błogosławieństwem.
Goszczący na uroczystości Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż zwrócił się do zebranych w
następujących słowach: Spotykamy się tutaj na
corocznym odpuście, ale w tym roku szczególnie, bo
pięćdziesiątym. Jest to szczególny jubileusz i wydarzenie
w tej parafii. Składam gratulacje i życzenia na ręce
proboszcza. Życzę wszelkiej pomyślności dla całej parafii
i wszystkich mieszkańców Różańca.
Do niedawnych parafian przemówił także ks. kan.
Stanisław Skrok: Dziś, kiedy widzę was zgromadzonych
wokół ołtarza Chrystusowego, każda i każdy z was jest
żywym świadectwem dziejów tej parafii, jej rozwoju
duchowego, kulturalnego i społecznego. Z tego
dziedzictwa duchowego Waszych Ojców, którzy tworzyli
Wspólnotę Kościoła lokalnego możecie czerpać siłę, by
śmiało iść w przyszłość pełni nadziei. […] Pragnę Wam z
całego serca pogratulować postawy niestrudzonej wiary.
Proszę przyjąć życzenia Bożego Błogosławieństwa,
światła i mocy Ducha Świętego, zdrowia i sił na dalsze
dziesięciolecia.
W tym szczególnym dniu dla całej różanieckiej
wspólnoty parafianie nie mogli zapomnieć o swoim
proboszczu. Ksiądz Józef Godzisz przyjął od nich
życzenia z okazji 35-lecia święceń kapłańskich.
Świętująca 50 lat swojego istnienia parafia antoniańska
w Różańcu na co dzień nie zauważa swojej metryki.
Życie tej wiejskiej wspólnoty przekłada się na
zwyczajne życiorysy poszczególnych osób. Dopiero z
perspektywy czasu każdy parafianin może dostrzec jej
duchową wartość. Tymczasem parafia św. Antoniego
w Różańcu nadal żyje zgodnie z rytmem wyznaczanym
przez tajemnice modlitwy różańcowej: światła,
radosne, bolesne i chwalebne.
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OBCHODY 76. ROCZNICY WYDARZEŃ WRZEŚNIOWYCH

W niedzielę 27 września 2015 roku społeczeństwo
Tarnogrodu oddało hołd poległym w czasie wojny
rodakom.
Obchody rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych,
delegacji zakładów i mieszkańców na placu przed
Tarnogrodzkim
Ośrodkiem
Kultury.
Uczestnicy
uroczystości w asyście orkiestry dętej przeszli do kościoła
parafialnego.
W intencji bohaterów uroczystą mszę świętą sprawował
ks. dziekan Jan Tworek. Wspomniał o wydarzeniach,
które miały miejsce w naszym miasteczku: 76 lat
temu rozbrojeni zostali przez Armię Czerwoną przy
pomocy miejscowych Żydów, a następnie przewiezieni i
zamordowani w Katyniu żołnierze Oddziału Zapasowego
14 D.WP Armii Poznań. Dziś po latach pamięć o tamtej
tragedii nadal jest żywa w naszej społeczności.
Następnie za pocztem sztandarowym uczestnicy

uroczystości udali się ulicami Tarnogrodu pod Pomnik
Katyński, na którym znajduje się tablica upamiętniająca
tragiczne wydarzenia z września 1939 roku z napisem:
„Wierni Bogu i Ojczyźnie oddaliśmy życie, pamiętaj
o nas, Polsko”. Wartę pełnili członkowie Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej (uczniowie gimnazjum w
Tarnogrodzie) i przedstawiciele 24. Dywizji Piechoty
Garnizonu Jarosław (Grupy Rekonstrukcji Historycznej).
Po odśpiewaniu hymnu państwowego poszczególne
delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Hołd poległym złożyli: przedstawiciele rodzin
mieszkańców Tarnogrodu zamordowanych w Katyniu,
Stowarzyszenie Batalionów Chłopskich Oddział
Puławy, Związek Kombatantów i Zawiązek Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie
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Spadkobierców Polskich Kombatantów IIWojny Światowej
Okręg Roztoczański, Stowarzyszenie Kombatantów RP
i osób represjonowanych w Tarnogrodzie, Puławskie
Towarzystwo Tradycji Narodowych, pracownicy Urzędu
Miejskiego i radni Rady Miejskiej w Tarnogrodzie,
Tarnogrodzkie Stowarzyszenie Patriotyczne, Koło
Radia Maryja w Tarnogrodzie, Szkoła Podstawowa
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, Szkoła
Podstawowa w Woli Różanieckiej, Publiczne Gimnazjum
w Tarnogrodzie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu
Pierwszym, Miejska Biblioteka w Tarnogrodzie.
W następnej części uroczystości głos zabrał urodzony
w Jastrzębcu pułkownik Stanisław Maciąga, prezes
Związku Kombatantów i Związku Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczony najwyższym
odznaczeniem - Złotą Gwiazdą Bractwa Św. Stanisława.
Mówił między innymi:
Ta ziemia pamięta bardzo wiele. Przede
wszystkim pamięta rok 1939 – inwazję
niemiecką na Polskę(…) Ta ziemia pamięta
inwazję sowiecką również na ziemię polską.
Ta ziemia pamięta wiele, wiele tragedii,
a między innymi złapanie, rozbrojenie
żołnierzy polskich, co bardzo przykre,
odbyło się przy udziale współmieszkańców
Tarnogrodu pochodzenia żydowskiego,
których spotkała później tak wielka
tragedia.
Wspomniał o paleniu okolicznych wsi,
wysiedleniu, tragicznych losach Dzieci
Zamojszczyzny.
Przytoczył
słowa
marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie
pamięta lub nie chce pamiętać o przeszłości,
niegodzien jest teraźniejszości”, nawiązując
do działalności grupy patriotów, którzy
doprowadzili do wzniesienia tegoż pomnika.
Za swą działalność Odznaczeniami za
Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych
na wniosek Zarządu Puławskiego przyznanymi przez
Zarząd Główny Inwalidów Wojennych przy udziale
Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych
udekorowani zostali trzej bracia: Marian, Henryk i
Stanisław Mulawowie. Dekoracji dokonał pułkownik Jan
Rybak.
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż: Z roku na rok ta uroczystość zyskuje na
znaczeniu. Spotykamy się tutaj, by pomodlić się i oddać
hołd ofiarom, uczestnikom wojennych wydarzeń, ale
także, by budować historię. Cieszę się, że są kombatanci,
młodzież. Uczymy się historii, aby przez wieki budowana
tradycja nie została zapomniana.
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Bogusława Lis

KULTURA, OŚWIATA

Grupo Folklórico “Alto Aragón”

18 lipca br. mieszkańcy Tarnogrodu mogli poznać
bogactwo kultury ludowej Aragonii. Na tarnogrodzkiej
scenie letniej wystąpił zespół Grupo Folklórico „Alto

XVI-wieczna Twierdza w Jaca

Aragón” z sąsiedztwa Pirenejów. Tworzą go głównie
mieszkańcy Jaca w Pirenejach, w prowincji Huesca
położonej w północno-wschodniej Hiszpanii, blisko

granicy z Francją. Grupa istnieje od 40 lat. Tarnogrodzkiej
publiczności zaprezentowała folklor trzech prowincji
Aragonii, ze szczególnym naciskiem na nieznany folklor
dolin Górnej Aragonii. Na jej repertuar składa się ponad
100 utworów, m.in.: bolero, mazurki, albady, walce i
palotiau. Hiszpanie urzekli nas nie tylko rytmicznym
tańcem, ale przede wszystkim znakomicie brzmiącymi,
trzymanymi przez tancerzy w rękach - kastanietami.
Synchronizacja kroków, ruchów i dźwięków była godna
mistrzów. Publiczność mogła nasycić oczy bogactwem i
pięknem wyszukanych strojów ludowych, sprawnością
tancerzy, ich wdziękiem, a egzotycze dźwięki muzyki i
przyśpiewki niezwykle miłe dla uszu.
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DNI TARNOGRODU 2015
Tegoroczne Dni Tarnogrodu rozpoczęły się 31 lipca
na placu przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury.
W ramach „Kina pod Gwiazdami” gościł u nas
Roztoczański Festiwal Dobrych Filmów z filmem pt.
„Próba ogniowa”. W niedzielę 2 sierpnia zaplanowano

nożnej drużyn seniorskich. Zagrały w nim: „Cosmos”
Józefów, gospodarz „Olimpiakos Tarnogród”, „Ursus”
Dachnów i „Victoria” Stary Dzików. Równocześnie na
placu targowym trwały główne uroczystości. Rozpoczęła
je Tarnogrodzka Kapela Ludowa, następnie wystąpił
kabaret „Szara eminencja”. W dalszej kolejności na
scenie pojawiła się Sylwia Piotrowska i zespół „Tex”.
Oczywiście największą gwiazdą tegorocznego wieczoru
była Doda, której koncert ściągnął tłumy fanów z całego
powiatu.

więcej atrakcji. Odbył się międzygminny turniej piłki
nożnej dziewcząt, w którym udział wzięły drużyny
z Aleksandrowa, Adamówki, Łukowej i Tarnogrodu
oraz II turniej o Puchar Burmistrza Tarnogrodu w piłce
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jest to czekanie na konkretny gatunek ptaka przez kilka
dni, nawet tygodni, najczęściej nocą bądź podczas zachodu
czy wschodu słońca. Niejednokrotnie wiąże się to z

16 sierpnia w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się
wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej poświęconej
ptakom Polski. Autorem zdjęć jest Kamil Rogala. Wystawa
była dostępna dla zwiedzających do 27 sierpnia w sali
klubowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Kamil Rogala jest lekarzem weterynarii, jego pasją są

przetrzymaniem kilkudziesięciostopniowego mrozu. Jak
mówił fotograf, w takich sytuacjach ratuje go kuchenka
gazowa, dzięki której może zagrzać sobie wodę na herbatę.
Fotografowanie ptaków wiąże się także z wiedzą na temat
danego gatunku. Fotograf wypracował już kilka swoich
patentów, dzięki którym udaje mu się zrobić zdjęcia
niekiedy bardzo rzadkim ptakom. Podczas śledzenia
ptaków autor spotkał wiele niepokojących obrazów,
którymi podzielił się z uczestnikami wernisażu: Obserwując
przyrodę, niestety, widzę coś jeszcze. Stosy śmieci leżące w
lasach. Widzę myśliwych polujących na ptaki dla zwykłej
głupiej zabawy. Często widzę płonące łąki, pomimo że ich
wypalanie jest zabronione. Odstrzał kaczek i gęsi nie ma
żadnego uzasadnienia. Nie są one szkodnikami, nie niszczą
upraw, nie polują na ryby. Jedyny argument myśliwych to
tradycja łowiecka będąca według mnie usprawiedliwianiem
zabijania dla zabawy. Byłem świadkiem polowania na kaczki.
Widziałem, jak postrzelone zamierają w locie i spadają
do wody lub w trzcinowisko. Nie wszystkie giną od razu.
Przynosi je w zębach aportujący pies. Te kaczki, których nie
znajdzie, skonają w trzcinowisku. Uważam, że polowania na
ptaki powinny zostać prawnie zakazane. Fotograf podkreślił
powagę problemu wypalania traw. W ten sposób płoną
żywcem te zwierzęta, które nie są w stanie uciec. Przede
wszystkim wszelkie gatunki płazów, gadów, owadów,
a także pisklęta w gniazdach i nowo narodzone ssaki.
Co ciekawe, wszystkie zaprezentowane zdjęcia są zrobione
w promieniu około 30 km od Tarnogrodu. Ukazują bogactwo
ornitologiczne naszego regionu.

zwierzęta oraz fotografia przyrodnicza. Przybyłych
na spotkanie gości i autora prezentowanych
fotografii powitała dyrektor TOK-u Renata Ćwik.
Wspomniała, że jest to już kolejna wystawa fotografa.
Następnie głos zabrał twórca wystawy. Fotografuję
przyrodę z ukrycia, z czatowni, w ciszy. W czatowniach
spędziłem mnóstwo czasu – czasu, który nauczył mnie
cierpliwości i pokory. Dzięki temu miałem wielokrotnie
przyjemność podziwiać i fotografować m.in. czaplę
purpurową, bielika, kulika wielkiego, gołębia siniaka oraz
wiele innych gatunków ptaków – mówił Kamil Rogala.
Opowiedział, jak wygląda jego praca. Mówił, że najczęściej
14
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2 września br. - spotkanie z uczniami szkoły podstawowej w Tarnogrodzie

A PONIŻEJ KILKA UJĘĆ WYKONANYCH PRZEZ AUTORA WYSTAWY

Czarne bociany

Bielik

Szczygieł

Grubodziób
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
SPOTKANIE Z NATURĄ
Magdalena Kara-Sajek jest pasjonatką sztuki. Zajmuje
się malarstwem, rysunkiem, grafiką, animacją oraz

polskiej literatury to sposób na narodową integrację
wokół zjawisk doniosłych w polskiej kulturze wysokiej
oraz na odkrywanie mądrości i aktualności zawartych w
nich diagnoz.
LALKĘ w Tarnogrodzie czytali mieszkańcy Tarnogrodu,
Woli Różanieckiej, Różańca oraz Luchowa.
Narodowemu Czytaniu towarzyszyła wystawa „Życie

wykonywaniem drobnych form przestrzennych.
Otaczająca przyroda i natura inspiruje ją do twórczej
pracy. Mieszka wraz z mężem i dziećmi w otoczeniu
lasu, który daje jej poczucie bezpieczeństwa i inspiruje
do twórczej pracy, z którą miały okazję zapoznać się
tarnogrodzkie dzieci . Spotkanie odbyło się 10.06.2015r.
w bibliotece. Dzieci poznały metody i techniki, którymi
posługuje się artystka. Każda z zaprezentowanych prac
odzwierciedla naturę.

i twórczość Bolesława Prusa” oraz konkurs z życia i
twórczości pisarza.

AGNIESZKA FRĄCZEK
I „SŁONIE NA SPADOCHRONIE”

Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Tarnogród
odwiedziła znana autorka książek dla dzieci, leksykograf
i germanistka – Agnieszka Frączek. Na spotkanie z
autorką przyszli czytelnicy, uczniowie i klubowicze
DKK. Pisarka bardzo szybko nawiązała świetny kontakt
Narodowe Czytanie ma na celu popularyzację
z dziećmi, dzięki czemu spotkanie obfitowało w zabawne
fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie
opowieści autorki, zagadki językowe oraz ciekawe
poczucie wspólnej tożsamości, a także promowanie
pytania od publiczności.
kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych
Zgromadzone dzieci i ich opiekunów, jak także
przejawach. Ogólnonarodowa lektura dzieł ze skarbnicy
zaproszonego gościa powitała dyrektor tarnogrodzkiej
16
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NARODOWE CZYTANIE LALKI
BOLESŁAWA PRUSA

biblioteki. Zorganizowanie takiego spotkania było
możliwe w ramach projektu Dyskusyjnych Klubów Książki
ogłoszonego przez Instytut Książki pod honorowym
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki takim projektom, autorki takie jak Agnieszka
Frączek mogą do nas przyjechać – mówiła Joanna
Puchacz, zapraszając gościa do prezentacji swojej
twórczości.
Podczas spotkania Agnieszka Frączek czytała fragmenty
swoich książek i poprowadziła krótką lekcję z języka
polskiego. Bawiła się z dziećmi najczęściej popełnianymi
błędami językowymi. Wykorzystała wiele ciekawych
przykładów. Każdy z uczestników chyba na zawsze
zapamiętał, że ubieramy choinkę, a nie spodnie, bo
spodnie wkładamy. Mali czytelnicy dowiedzieli się od
pisarki, że homofony czy homonimy wcale nie muszą
być trudne i nudne, a wręcz przeciwnie, można się
nimi wspaniale bawić i przy okazji uczyć. Przyjemne
z pożytecznym połączyła również w bajce Kanapka i
innych wierszy kapka, którą zaprezentowała na spotkaniu.
Dzieci zastanawiały się nad wyrazami wieloznacznymi,
których w języku polskim jest bardzo dużo. Autorka
pytała je, co to jest piłka? Do czego służy kanapka?
Autorka nie tylko zdradziła dzieciom, że w pisaniu
bajeczek najbardziej przeszkadzają jej wszędobylskie
koty, ale także zaprezentowała fragment swojej książki
poświęconej tym domowym zwierzakom pt. Kotostrofy.
To nie jedyna próbka twórczości, jaką zaprezentowała

dzieciom Agnieszka Frączek.
Autorka przeczytała
małym słuchaczom także wiersz Słonie na spadochronie
z książeczki pt. Zielono mi, a zrobiła to tak umiejętnie, że
dzieci reagowały salwami śmiechu.
Pisarka przedstawiła także swoją książkę pt. Rany Julek!
O tym, jak Julian Tuwim został poetą. Mówiła dzieciom
o licznych zabawnych perypetiach i „bzikach” małego
Julka, zwróciła szczególną uwagę na fakt, że w obrębie
nieprzeciętnych zainteresowań Julka znalazł się właśnie
język polski, którym do końca życia posługiwał się z
wielką finezją, sprawiając przy tym radość zarówno
dzieciom, jak i dorosłym.
Autorka przyznała, że pisząc teksty dla najmłodszych
zawsze myśli o tym, jak je rozbawić, zachęcić do czytania
i zarazem nauczyć prawidłowej wymowy i pisowni. W
interesujący sposób opowiedziała, jak powstaje książka,
zwróciła uwagę na pracę ilustratora książek, że czytany
tekst można lepiej zapamiętać właśnie dzięki ciekawym
ilustracjom. Nie zabrakło też pytań, na które chętnie
odpowiadała. Za ciekawe, pełne humoru spotkanie
uczestnicy wręczyli autorce kartkę z podziękowaniami.
Na koniec mali miłośnicy literatury otrzymali pamiątkowe
autografy z imienną dedykacją autorki, złożone na
książeczkach. Nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia oraz
wpisu do Kroniki Biblioteki.
Przypomnijmy. Agnieszka Frączek jest doktorem
habilitowanym
językoznawstwa,
germanistką
i
leksykografem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.
Z pasją bada zabytkowe, 300-letnie słowniki polskie
i niemieckie, nie stroni także od leksykografii
współczesnej: jest redaktorem naukowym Wielkiego
słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego PWN
(wyróżnionego przez magazyn Literacki Książki tytułem
Książki Roku 2010). W książkach dla najmłodszych
popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie.
Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy
kapka, Literatura 2008) i homofonach (Jedna literka,
a zmiana wielka, Literatura 2011), o frazeologizmach
(Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom, Literatura
2009) i przysłowiach (Gdy przy słowie jest przysłowie,
Literatura 2012). W wierszach opowiada o kulturze słowa
i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk,
czyli nie całkiem poważnie o całkiem
poważnych
błędach
językowych,
Literatura 2010). Stworzyła także serię
książek logopedycznych (Dranie w
tranie,Muł mądrala i innych wierszy co
niemiara, Kelner Kornel i inne wiersze
niesforne, Literatura 2009 oraz Struś
na cisie i inne fisie, Literatura 2010).
Jest laureatką Nagrody Edukacja
2008, wyróżnienia Duży Dong,
przyznawanego przez Polską Sekcję
IBBY oraz nagrody im. Marii WeryhoRadziwiłłowicz. Mieszka w Warszawie
z mężem Michałem, córką Weroniką i
labradorką Daszeńką, a od niedawna
także ze stadem kotów: Zakrętką,
Kolesiem, Franciszką (zwaną Fisią) i
Asem.
(Tekst: Małgorzata Darocha – Nowa
Gazeta Biłgorajska)
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Niezwykłe Mistrzostwa Kulinarne
Osób Niepełnosprawnych
z województwa lubelskiego
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Tarnogrodzie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie
wspólnie z organizacją społeczną TSNARON –
działającą na rzecz osób niepełnosprawnych po raz
piąty zorganizowali mistrzostwa kulinarne dla osób
niepełnosprawnych z województwa lubelskiego.

W kulinarnych zmaganiach wzięli udział uczestnicy ŚDS
w Tarnogrodzie, ŚDS w Sochach, ŚDS w Bychawie, WTZ
w Biłgoraju, WTZ w Józefowie oraz przedstawiciele
młodzieży Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie.
Nadrzędnym celem organizowanych mistrzostw

była integracja z osobami niepełnosprawnymi różnych
środowisk oraz pełnosprawną częścią społeczeństwa.
Uczestnicy
mistrzostw
poprzez
przygotowanie
tradycyjnych potraw mieli okazję zaprezentować
kompetencje nabywane i doskonalone w ramach terapii
prowadzonej w ośrodkach dziennych, przede wszystkim
umiejętności kulinarne tak ważne w codziennym,
samodzielnym funkcjonowaniu każdego człowieka – nie
tylko osoby niepełnosprawnej.
Ważnym elementem konkursu było nie tylko
przygotowanie smacznych, regionalnych potraw, ale
także ich odpowiednia prezentacja oraz wzajemna
wymiana doświadczeń. Uczestnicy musieli więc wykazać
się umiejętnością zachowania estetyki w miejscu
pracy, pomysłowością, zdolnościami wytwórczymi,
odpowiednią
autoprezentacją,
prawidłowym
zachowaniem się w sytuacjach życia społecznego –
umiejętności zdobywanych w ramach treningów oraz
terapii zajęciowej.
Biorąc pod uwagę główny cel organizowanych
mistrzostw, istotne znaczenie miał udział w konkursie
młodzieży gimnazjalnej reprezentującej pełnosprawną
część społeczności lokalnej. Łączenie tych dwu środowisk
18
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daje podstawy ku przełamywaniu barier społecznych,
wyzbywania się stereotypów i kształtowania pozytywnych
postaw wobec osób niepełnosprawnych. Mistrzostwa
kulinarne dostarczyły uczestnikom radosnych przeżyć,
zwiększyły wiarę we własne możliwości, rozwijące

poczucie sprawstwa oraz umiejętność współdziałania
i współzawodnictwa. Komisja w składzie: Renata
Ćwik - Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
(przewodnicząca), Agnieszka Fus - p.o. Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,
Katarzyna Skubisz - pedagog Publicznego Gimnazjum w
Tarnogrodzie nagrodziła wszystkie grupy biorące udział
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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w mistrzostwach. Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bychawie wyróżniła za wykorzystanie tradycyjnych
składników w nowoczesnej formie oraz przypomnienie
zapomnianego smaku ciasta drożdżowego. Komisja
zwróciła uwagę na wspaniałą dekorację wykorzystującą
jesienne owoce i warzywa. Grupę Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Biłgoraja wyróżniła za estetykę stołu i
właściwy dobór kolorów składników wykorzystanych
do przygotowania sałatki owocowej i delikatny smak

20

sałatki brokułowej. Młodzież z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie komisja wyróżniła za oryginalną
dekorację potraw z wykorzystaniem nasturcji nie tylko
do upiększenia stołu ale także jako składnika sałatki
jarzynowej.
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Sochach wyróżniony został za przypomnienie, że naleśniki
mogą mieć różne kolory i smaki oraz za wyjątkowy
smak chłodnika. Grupę Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Józefowa komisja wyróżniła za kolorowy apetyczny
talerz pełen muchomorków, tradycyjny ryż z jabłkami i
cynamonem oraz za bardzo smaczną sałatkę śledziową.
Środowiskowy Dom Samopomocy z Tarnogrodu
wyróżniono za prezentowanie dawno zapomnianych
tradycyjnych przepisów i smaczną surówkę z kapusty,
którą można przechowywać do trzech tygodni. Komisja
zwróciła szczególną uwagę na wafel z orzechami i
dżemem.
Mistrzostwom
Kulinarnym
Osób
Niepełnosprawnych towarzyszyły atrakcje artystyczne,
m. in. występy grupy muzycznej Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie, karaoke, oraz wystawa
prac plastycznych o tematyce kulinarnej. Na zakończenie
tych niezwykłych mistrzostw każda grupa otrzymała
upominek i wzięła udział we wspólnej dyskotece.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział oraz zaangażowali się w przygotowanie
Mistrzostw Kulinarnych Osób Niepełnosprawnych.
Szczególne wyrazy podziękowania składamy dyrekcji
oraz pracownikom Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,
burmistrzowi oraz, Urzędowi Gminy Tarnogród oraz
Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju.
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ZESPÓŁ TEATRALNY I KAPELA LUDOWA
PROMUJĄ NASZĄ GMINĘ
Zespół Teatralny, Tarnogrodzka Kapela Ludowa i Klub
Seniora – zespoły działające przy Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury pracują nieprzerwanie i stawiają przed
sobą trudne zadania.
Dnia 9 sierpnia przy wypełnionej widowni odbyła się
premiera sztuki pt. „Żabusia” G. Zapolskiej. Komedia w
trzech aktach trwająca 2 godziny została przyjęta ciepło,
życzliwie, z pełnym aplauzem. Mozolna praca aktorów:
Ryszarda Kowala, Magdaleny Grabińskiej-Serek, Anny
Kaczor, Stanisława Golonko, Ireny Postrzech, Haliny
Konopki, Zenona Krasowskiego, Jana Pułapy, Rocha
Maśko, Bogdana Gieruli reżyser Heleny Zając i scenografa
Władysława Dubaja została nagrodzona dużymi brawami.
Ten sam zespół wspólnie z Tarnogrodzką Kapelą Ludową
promował nasze miasto w Mizernej koło Czorsztyna i
Krynicy Górskiej. Działo się to w dniach 25-27 września
2015r. Turyści, kuracjusze i wczasowicze z całej Polski
oglądali, słuchali i podziwiali występy tarnogrodzkich
zespołów. Klub seniora wspólnie z kapelą ludową zebrał
z pól najpiękniejsze zboża, z których to uwił wieniec
dożynkowy na dożynki parafialno-gminne w Różańcu
Pierwszym i powiatowe w Goraju. Praca amatorska ludzi
z wymienionych zespołów jest dobrze postrzegana przez
Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża i Dyrektora
TOK Renatę Ćwik. To buduje i dodaje sił do pracy po
to, aby o Tarnogrodzie słyszano w dobrym tego słowa
znaczeniu, aby w naszym mieście żyło się weselej.
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PIELGRZYMKA ŚLADAMI KSIĘŻY
PROBOSZCZÓW Z PARAFII
LUCHÓW GÓRNY

Z inicjatywy księdza proboszcza Leszka
Pankowskiego parafianie z Luchowa Górnego w
niedzielę 23.08.2015r. udali się na pielgrzymkę
autokarową do miejsc wiecznego odpoczynku księży
pracujących w parafii Luchów Górny od jej erygowania
w 1919 roku.
Przygotowanie do wyjazdu poprzedzone zostały
zbieraniem informacji biograficznych o życiu i pracy
poszczególnych księży. Grupa trzydziestoosobowa
zebrała się na porannej modlitwie w miejscowym
kościele parafialnym tuż przed godz. 7.00. Po krótkiej
modlitwie oraz błogosławieństwie pielgrzymów autokar

Aleksander Panek proboszcz w latach 2007 – 2011-zmarł
przedwcześnie jako urzędujący kapłan.
Modlitwa nad grobami księży, zapalenie zniczy
złożone wiązanki i w dalszą drogę. Śpiew i modlitwa
pod przewodnictwem księdza proboszcza towarzyszyła
wiernym do następnej stacji, jaką był Goraj. Tu w
miejscowym kościele parafialnym znajduje się tablica
pamiątkowa ufundowana przez miejscowych parafian
na cześć pamięci zamordowanego w obozie Dachau
księdza proboszcza Ludwika Wielgosza, który był
pierwszym proboszczem w Luchowie Górnym w latach
1919 – 1922. Zmarł 27 maja 1942 roku w obozie Dachau

wyruszył w drogę. Pierwszą stacją modlitewną był
miejscowy cmentarz parafialny, na którym pochowani
są dwaj ostatni proboszczowie pracujący w parafii
Luchów Górny: ks. kanonik Ryszard Wołoszczak,
który był najdłużej proboszczem w całej historii
parafii i służył swoim wiernym w latach 1981 – 2007.
Pozostał w pamięci parafian jako duszpasterz dobrego
serca, wyrozumiałości, a gościnność, jaka panowała na
plebanii, była znana szeroko poza parafią. Ks. kanonik

ze słowami na ustach: Ginę jak wielu innych Polaków,
ale kościół i ukochana Ojczyzna zwycięży. Śmierć w
obozie koncentracyjnym i brak miejsca pochówku nie
pozwala pochylić się nad wielkim patriotą, jakim był
ksiądz Ludwik Wielgosz.
Pielgrzymka z modlitwą i śpiewem na ustach udała
się do miejscowości Fajsławice znajdującej się na trasie
Krasnystaw – Lublin, gdzie spoczywa bardzo lubiany
i szanowany ksiądz Jan Rolla. Proboszczem parafii
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Luchów Górny był w latach 1946 – 1958, z przekazu
wiernych wynika, że był księdzem bardzo kontaktowym
i zmienił wygląd wnętrza miejscowego kościoła.
Po modlitwie nad grobem zmarłego proboszcza,
zapaleniu zniczy i złożeniu wiązanek, pielgrzymka
wyruszyła do następnej stacji, jaką była miejscowość
Biskupice nieopodal Piask. Tam na cmentarzu
parafialnym spoczywa ks. Karol Iwanicki, który służył
wiernym przez 24 lata w okresie 1922 – 1946. Jako
ksiądz był znany z tego, że bardzo dobrze prowadził
gospodarstwo rolne, w okresie wojny działał w ruchu
oporu, za co był prześladowany przez Niemców. W
czasie wojny ukrywał partyzantów na plebanii. Zmarł
w 1959 roku.
Tu również pielgrzymi zapalili znicze na grobie,
złożyli wiązankę i pomodlili się na cmentarzu oraz
porozmawiali z osobą pamiętającą księdza Iwanickiego
pracującego w parafii Biskupice.
Podczas dalszej podróży pielgrzymi na chwilę
zatrzymali się na Majdanku, gdzie wysłuchali
przewodnika i częściowo zwiedzili obóz.
W związku z tym, że pielgrzymka odbywała się w
niedzielę, wierni byli obecni na mszy świętej w kościele
przy ul. Męczenników Majdanka pw. o. Maksymiliana
Kolbego. Mszę świętą odprawił ks. Leszek Pankowski
w koncelebrze z ks. prof. Henrykiem Misztalem. W tej
parafii dawniej wikariuszem był nasz ks. proboszcz i być
może dlatego pielgrzymi byli bardzo życzliwie przyjęci.
Ku zaskoczeniu wszystkich obecnych miejscowy ks.
proboszcz zaprosił pielgrzymów na smaczny obiad, a
jego gościnność i atmosfera, jaką stworzył na plebanii
przyniosła wiele radości i chwilowe odprężenie. Była
bardzo miła i religijna, niemal rodzinna.
Następnym przystankiem była katedra lubelska.
Tu w ciszy i własnej modlitwie przed obrazem Matki

Bożej Płaczącej zwiedzano katedrę i po krótkim postoju
pielgrzymka udała się do kościoła parafialnego pw.
świętej Agnieszki na Kalinowszczyźnie. To tutaj ks.
Leszek Pankowski - proboszcz naszej parafii-uzyskał
pierwsze sakramenty święte oraz odbył swoją pierwszą
mszę prymicyjną, gdyż to jego rodzinna parafia. Z tej
parafii w roku 1981 przybył do Luchowa Górnego ks.
Ryszard Wołoszczak.
Po zwiedzeniu kościoła i modlitwie pielgrzymi
udali się do Kurowa, gdzie na miejscowym cmentarzu
spoczywa ks. kanonik Witold Panecki, który był
proboszczem w Luchowie Górnym w latach 1958 –
1981 i w tej parafii zmarł w 1988 roku. W Kurowie
pielgrzymi zwiedzili kościół parafialny - golgotę
patriotyzmu polskiego narodu wykonaną z dzikiego
kamienia i muzeum miejscowego rzemiosła, a także
nawiedzili grób księdza Paneckiego, gdzie złożyli
wieniec, zapalili znicze, odbyli krótką modlitwę. Cała
grupa pielgrzymów została bardzo miło i gościnnie
przyjęta przez panią dyrektor muzeum oraz przez
rodzinę księdza Witolda Paneckiego. Był poczęstunek
oraz wspomnienia. Niektórzy członkowie rodziny ks.
Paneckiego byli w Luchowie Górnym wtedy, gdy był
proboszczem, niektórym udzielał ślubu kościelnego. Po
wzajemnych podziękowaniach oraz krótkim pożegnaniu
około godz. 18.15 pielgrzymka wyruszyła w drogę
powrotną do Luchowa Górnego.
Całodniowa podróż dawała znać o sobie, niektórzy
zmęczeni i z grymasem na twarzy, tylko ksiądz Leszek
Pankowski niestrudzony pasterz przez całą drogę do
Luchowa Górnego prowadził modlitwę i śpiew. Wreszcie
na 21.00 wszyscy szczęśliwi i zdrowi dotarli na miejsce
i do dziś mile wspominają swoją pielgrzymkę.
/Uczestnik pielgrzymki parafialnej/

GIMNAZJALIŚCI O MOWIE OJCZYSTEJ I TRADYCJACH RODZINNYCH
Ciepły dom - miłość, radość, przyjaźń. To
pierwsze skojarzenia, które mi się nasuwają. Gdyby się zastanowić, jaki powinien być prawdziwy
dom, większość odpowiedziałaby, że bez agresji,
przekleństw, z tradycjami, z życzliwością domowników. Od dawna wiadomo, że najważniejszym
środowiskiem wzrastania dziecka jest właśnie
dom rodzinny, z którego wyniesie wartości. Spróbuję udowodnić, że warto dbać o kulturę języka i
pielęgnować rodzinne tradycje.
Zacznę od kultury języka. Warto ją pielęgnować, gdyż jej brak stawia nas w złym świetle w
oczach innych, bo świadczy o naszej małości i
ograniczeniu - osoby inteligentne, posiadające
duży zasób słownictwa, potrafią panować nad
swoją mową, przekleństwa zastępują innymi wyrazami lub wyrażeniami. To bardzo duża zaleta,
którą niestety, posiada w XXI wieku mała część

społeczeństwa.
Jak zaczęłam na wstępie- prawdziwy dom
jest pozbawiony przekleństw, czyli- co za tym
idzie- agresji. To jest drugi ważny powód, abyśmy dbali o czystość języka. Nikt nie chce wracać
do domu, gdzie zamiast uśmiechu i życzliwości,
czekają na nas kłótnie, żale, przemoc i rozgoryczenie. Dzieci z patologicznych rodzin nie mają
domów, w których dba się o kulturę języka, to
dzieci, które są poważnie ranione właśnie przez
jej brak. Spotykają się z agresją słowną, a czasem
też fizyczną. Powinniśmy zacząć od najmłodszych
lat wpajać dzieciom zasady dobrego wychowania,
by w przyszłości im i ich bliskim było łatwiej.
Teraz przejdę do pielęgnowania tradycji rodzinnych. To właśnie one zacieśniają więzi między
ludźmi, dzięki nim utożsamiamy się właśnie z TYM
domem, TĄ rodziną. Często są one ściśle związa-
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ne z kulturą danego kraju, religią, jaką dana rodzina wyznaje. Pielęgnacja zwyczajów jest ważna
w życiu każdego Polaka, katolika, muzułmanina.
Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy posiadają rodziny.
Jak udowodniłam, dbanie o kulturę języka
i pielęgnowanie tradycji rodzinnych jest bardzo
ważne, nie tylko dla jednostek, ale dla całego
kraju, gdyż kultura języka i tradycje rodzinne są
ściśle związane z rozwojem kulturowym i kulturalnym narodu, bo to MY- JA i TY- tworzymy go
naszym zachowaniem, kulturą i działaniem.
Natalia Kuc, IIIb

***

Kultura języka i pielęgnowanie tradycji
rodzinnych to bardzo istotne sprawy w naszym
życiu. Pomyślmy, czym byłoby nasze życie bez tradycji. Udowodnię, że warto dbać o kulturę języka
i pielęgnować tradycje rodzinne.
Pierwszym argumentem, którego użyję,
jest sytuacja opisana w patriotycznej książce pt.
„Ogień zapału”, w której bohater opowiada o
świętach Bożego Narodzenia. Otóż spędził on je
z dala od domu, bez rodziny, w smutku i samotności, gdyż zmusiła go do tego wojna. Przeżycia,
które opisuje, dają nam do zrozumienia, że tradycja jest bardzo ważna i nadaje poniekąd sens naszemu życiu. Kiedy spędzamy święta w rodzinnym

gronie, kiedy nic nam nie zagraża, możemy nie
doceniać ich piękna. Dopiero w samotności, z daleka od domu i od bliskich uświadamiamy sobie,
jak ważne są to chwile.
Kolejną sytuacją, którą przytoczę, są moje
obserwacje i przemyślenia. Wiele razy, leżąc
wieczorami w łóżku, myślałem o tym, po co to
wszystko. Czy można by się było obejść bez tej
przedświątecznej gonitwy? Czy bez niej nie byłoby lepiej, łatwiej? Otóż nie! To wszystko, przez co
często się denerwujemy, bo musimy posprzątać
zamiast grać w piłkę, pomóc mamie i zrobić wiele
innych rzeczy, bo przecież idą święta, daje nam
później radość, owocem tego jest miła atmosfera w rodzinnym gronie. Na pewno można bez
tego żyć, ale czy wtedy towarzyszyłoby nam takie
szczęście, czy w ten sam sposób odczuwalibyśmy
ciepło rodzinnego domu? Zdecydowanie nie!
Zwróćmy także uwagę na nasz ojczysty język. Nasi dziadkowe walczyli o to, żebyśmy mogli
mówić po polsku, a my w bezczelny sposób hańbimy naszą mowę. Powinniśmy troszczyć się o
to, żeby nasza mowa brzmiała tak, żebyśmy byli
z niej dumni. Jeżeli wyjedziemy za granicę, gdzie
przebywają Polacy, każdy zna przekleństwa w
naszym języku i z tym właśnie nas kojarzy. Czy
chcemy być rozpoznawani w taki sposób? Jestem
przekonany, że każdy woli być kojarzony z kulturą,
a nie chamstwem i wulgarnością.
Dlatego właśnie uważam, że powinniśmy
pielęgnować tradycje rodzinne i troszczyć się o
kulturę i piękno naszej mowy ojczystej.

Konrad Sadlej, IIIb
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*** PROGRAM ***

*** 16 PAŹDZIERNIKA 2015 R. /PIĄTEK/ ***
GODZ. 14.00 – KOROWÓD ZESPOŁÓW ULICAMI TARNOGRODU
GODZ. 14.15 – UROCZYSTE OTWARCIE
XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU TEATRÓW WSI POLSKIEJ
GODZ. 14.45 – PREZENTACJE SPEKTAKLI CZ. I
ZESPÓŁ „PELAGIA” z Leopoldowa
/pow. rycki, woj. lubelskie/
TRUŚ, TRUŚ WARKOCKU

ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY z Ożarowa
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
MIŁOSIERDZIE

ZESPÓŁ „CZARDASZ” z Niedzicy
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
CORNO NIEDZIELA

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z RADĄ ARTYSTYCZNĄ I OMÓWIENIE SPEKTAKLI

Godz. 19.00 – Jubileusz Amatorskiego Zespołu Teatralnego TOK
„ŻABUSIA” Gabrieli Zapolskiej

*** 17 PAŹDZIERNIKA 2015 R. /SOBOTA/ ***
GODZ. 9.30 – PREZENTACJE SPEKTAKLI CZ. II
ZESPÓŁ „PIGANECZKI” z Pigan

/pow. przeworski, woj. podkarpackie/
DAWNE JARMARKI – SPRZEDAŻ KROWY

ZESPÓŁ „JUTRZENKA” z Dołhobrodów
/pow. włodawski, woj. lubelskie/
ŻNIWNA BRODA

ZESPÓŁ „CZELADOŃKA” z Lubenki
/pow. bialski, woj. lubelskie/
BAŚŃ O BIALSKIM SMOKU

ZESPÓŁ REGIONALNY im. ANNY MARKIEWICZ z Bukówca Górnego
/pow. leszczyński, woj. wielkopolskie/
PURTELAM

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z RADĄ ARTYSTYCZNĄ I OMÓWIENIE SPEKTAKLI
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GODZ. 15.30 – PREZENTACJE SPEKTAKLI CZ. III
KURPIOWSKI ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „CARNIACY” z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
PRZENOSINY – ostatnia część wesela kurpiowskiego

ZESPÓŁ TEATRALNY „ZBIERAŃCE” z Gościcina
/pow. wejherowski, woj. pomorskie/
ŚCINANIE KANI

TEATR MŁODYCH im. Wojciecha Bogusławskiego z Lubochni

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
• XXXI Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej
– zespoły, spektakle – wystawa fotograﬁi
• Fotograﬁe Zespołów biorących udział
w XXXII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej
• Jubileusz 15-lecia Zespołu Teatralnego Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury
– „Żabusia” Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu Jubilata
• Bożena Wojtaszek “Sejmikowe twarze i dłonie”
– wystawa fotograﬁczna
• Zajęcia warsztatowe z Radą Artystyczną

250

UCHWAŁĄ SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ROK 2015 USTANOWIONY ZOSTAŁ
ROKIEM POLSKIEGO TEATRU. TEN AKT JEST
SYMBOLICZNYM UCZCZENIEM 250. ROCZNICY
POWOŁANIA SCENY NARODOWEJ. STANOWI
TAKŻE WYRAZ HOŁDU ZŁOŻONEGO LUDZIOM
I INSTYTUCJOM TWORZĄCYM TEATR – DAWNIEJ
I DZISIAJ, PROFESJONALNY I MIŁOŚNICZY,
ARTYSTYCZNY I SPOŁECZNY. POLSKI TEATR.

/pow. tomaszowski, woj. łódzkie/
TAK DAWNIEJ CHRZCZONO DZIECI

ORAWSKA GRUPA TEATRALNA im. dr. Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej
/pow. nowotarski, woj. małopolskie/
WOJNA O STAŃCOWĄ

GRUPA KOLĘDNICZA „BARTUŚ” z Czarni
/pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie/
CHODZENIE Z KRZYŻEM

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z RADĄ ARTYSTYCZNĄ I OMÓWIENIE SPEKTAKLI

Około godz. 21.00 WIECZÓR FOLKLORU

*** 18 PAŹDZIERNIKA 2015 R. /NIEDZIELA/ ***
GODZ. 9.30 – PREZENTACJE SPEKTAKLI CZ. IV
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY z Popowic
/pow. wieluński, woj. łódzkie/
BRATERSKIE PORACHUNKI

TEATR OBRZĘDOWY „LUBOMINIANKI” z Boniewa
/pow. włocławski , woj. kujawsko-pomorskie/
NAJŚWIĘTSZA PANIENKO W TOBIE NADZIEJA

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY „SIEDLECCZANIE” z Siedlec
/pow. kielecki, woj. świętokrzyskie/
KŁOSIORZE, ABŁO WYZWŁOLYNY WILCKA

ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z RADĄ ARTYSTYCZNĄ I OMÓWIENIE SPEKTAKLI

OKOŁO GODZ. 13.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SEJMIKU

Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
Zdjęcie udostępnione przez Janusza Gontarza
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ZDROWIE
JESIENNE SMAKI DLA ZDROWIA
Jesienią nie powinniśmy rezygnować ze świeżych warzyw
i owoców! A szczególnie warto sięgać po produkty z
krajowych upraw i z własnego ogrodu.
Do jednych z najbardziej popularnych owoców w sezonie
jesiennym należą jabłka. Oprócz wspaniałego smaku
jabłka dostarczają cennych dla zdrowia składników.
Zawierają witaminę C, A, B1 i B2. Ponadto są źródłem
magnezu, który wzmacnia układ nerwowy oraz potasu

obniżającego ciśnienie krwi. Kolejną zaletą tych
owoców jest wysoka zawartość błonnika regulującego
pracę jelit, redukującego cholesterol i wspomagającego
usuwanie szkodliwych substancji z organizmu.
Podobne właściwości mają również gruszki bogate
w witaminy: A, C, E i PP, a także potas, wapń,
żelazo i cynk. Owoce te nie wywołują alergii,
działają leczniczo w schorzeniach dróg żółciowych
i kamicy nerkowej. Co więcej, oczyszczają
organizm oraz pomagają w obniżaniu gorączki.
W walce z jesiennymi przeziębieniami pomocne są
owoce dzikiej róży. Zawierają one ogrom witaminy C,
żelazo, magnez, karoten, wapń, potas i fosfor. Źródłem
cennych witamin oraz minerałów są także przetwory z
pigwy, która poprawia odporność i wzmacnia organizm
podczas przeziębienia czy grypy. Warto również pamiętać
28

o korzystnych dla zdrowia właściwościach żurawiny,
uznawanej za naturalny antybiotyk.
Warzywa oczyszczają organizm
W naszym jadłospisie powinny się także znaleźć jesienne
warzywa. Najbardziej charakterystyczne dla tej pory roku
są dynie będące źródłem witaminy: A, C, E, B1, B2, PP
oraz potasu, żelaza, magnezu i wapnia. Dynia reguluje
przemianę materii, usprawnia trawienie, wspomaga

usuwanie toksyn z jelit i obniża poziom tłuszczów we krwi.
Równie cenne są pestki, które zwalczają pasożyty układu
pokarmowego. Pamiętajmy także o niskokalorycznej
kapuście. Warzywo to jest źródłem błonnika, dzięki
czemu zapewnia szybkie uczucie sytości.
Orzechy na poprawę koncentracji
Słodycze, chipsy i paluszki, po które chętnie sięgamy
podczas długich jesiennych wieczorów, warto zastąpić
orzechami. W zależności od gatunku są one źródłem
witaminy A, E, z grupy B i składników mineralnych.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe obecne w orzechach
obniżają poziom cholesterolu LDL oraz trójglicerydów
w surowicy krwi, a zawarty w nich magnez reguluje
ciśnienie tętnicze. Wszystkie gatunki orzechów polecane
są dla osób zestresowanych, przemęczonych i mających
problemy z zasypianiem.
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SPORT
Udany sezon 2015 Marcela Surmacza w sporcie kartingowym

Dziesięcioletni Marcel Surmacz, uczeń klasy IV szkoły
podstawowej w Tarnogrodzie po raz pierwszy
z kartingiem zetknął się, mając trzy lata. Było to na zawodach,
które odbywały się jeszcze na torze w Biłgoraju. Marcel jest
członkiem Uczniowskiego Klubu Sportowego Moto – Kart
„Energetyk” w Biłgoraju, który działa przy Regionalnym
Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.
Najbardziej fascynuje go sama jazda oraz to, że na torze udaje
mu się wyprzedzić kolegów. Ogląda wszystkie programy,
w których zawodnicy ścigają się na gokartach. Uwielbia
zawody Formuły 1. Sport kartingowy jest doskonałą szkołą
nauki i doskonalenia techniki jazdy, jest sportem w miarę
bezpiecznym, który wyrabia wiele pozytywnych cech, jak
również posiada bardzo wiele walorów wychowawczych.

Marcel Surmacz - Mistrzem Polski Młodzików
W upalny ostatni weekend lipca w Poznaniu odbyły się
zawody w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży Mistrzostwa Polski Młodzików – nadzorowane
przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Ponad trzydziestostopniowe upały
towarzyszyły wszystkim przybyłym na tor kartingowy w
Poznaniu na te prestiżowe zawody kartingowe. Wyścigi
zarówno sobotnie, jak i niedzielne dostarczyły wielu emocji.

Mogliśmy zobaczyć
sportową
walkę,
która toczyła się
dodatkowo w bardzo
trudnych warunkach.
Bardzo dobrze spisał
się Marcel Surmacz
z Tarnogrodu, który
startował w kategorii
Rotax Mini Max.
W sobotę i w
niedzielę po zaciętej
rywalizacji
zdobył
pierwsze miejsce.
W
klasyfikacji
generalnej
zajął
pierwsze
miejsce,
wyprzedzając
drugiego
w
klasyfikacji o 12
punktów i zdobył
tytuł Mistrza Polski
Młodzików.
Trzeba przyznać, że dla tego dziesięcioletniego zawodnika
to bardzo udany sezon zarówno w zawodach krajowych, jak
i międzynarodowych.

Marcel Surmacz-Mistrzem Polski
W dniach 21 i 22 sierpnia na zielonogórskim torze WallraV
Race Center rozegrana została ostatnia czwarta runda
Kartingowych Mistrzostw Polski. Pierwsze dwie odbyły się
na torze w Poznaniu. Wszystkie cztery rundy wygrał Marcel
Surmacz – lider klasyfikacji generalnej MINI MAXA, nie
dając szans pozostałym zawodnikom. Po serii udanych
weekendowych wyścigów kierowca wywalczył tytuł
Mistrza Polski.

Marcel Surmacz – Mistrzem Europy Centralno
– Wschodniej
Zawody międzynarodowe Rotax – Central and Estern
Europe składały się z 5 rund rozgrywanych na Węgrzech,
w Czechach i w Austrii. W w dniach 18 – 19 września
2015 r. w węgierskim Ostffyyasszonyfa rozegrana została
ostatnia V runda serii ROTAX MAX CHALLENGE
CENTRAL EASTERN EUROPE TROPHY. Największym
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1.Luchów

sukcesem w grupie 47 kierowców z 10 państw Europy
Centralno – Wschodniej startujących w tej kategorii może
pochwalić się Marcel Surmacz. Zawodnik ścigający się
w MINI MAXIE podsumował zarówno rundę, jak i całe
zawody zwycięstwem. Na uwagę zasługuje fakt, że to jego
pierwszy sezon zmagań na międzynarodowej scenie w tej
kategorii. Treningi przygotowujące do weekendowych
zawodów trwały już od czwartku. Kierowcy pokonali
dziesiątki kilometrów na torze, a także poświęcili godziny
na konsultacje z mechanikami. Wszystko to, by podczas
startów zaprezentować jak najlepszą dyspozycję. Jako
pierwsi w niedzielę na torze pojawili reprezentanci MINI
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MAXA. Marcel Surmacz już podczas
czasówki uplasował się w ścisłej czołówce
- zdobywając drugą linię startową. W
półfinale przyspiesza, awansuje o 2 pozycje
i stara się odebrać prowadzenie liderowiHannesowi Zwickowi. Ostatecznie jednak
mija metę tuż za nim. Finał to popisowa
jazda Marcela Surmacza, który szybko
wychodzi na prowadzenie i mimo licznych
ataków dowozi zwycięstwo do mety.
Zwycięża w tej serii oraz całych zawodach
ROTAX MAX CHALLENGE CENTRAL
EASTERN
EUROPE
TROPHY,
zdobywając tytuł Mistrza Europy Centralno
- Wschodniej
Marcel Surmacz jako najmłodszy zawodnik
Polski zakwalifikowany został przez Polski Związek
Motorowy do udziału w Kartingowych Mistrzostwach
Świata, które odbędą się w Portimao w Portugalii w dniach
8 – 14 listopada.
Życzymy udanego debiutu w tych najwyższej rangi
zawodach kartingowych.
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Prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Moto – Kart „Energetyk” w Biłgoraju
Edward Surmacz

SAMORZĄD
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ POSESJĘ
Wzorem lat ubiegłych w gminie Tarnogród ogłoszono
kolejną edycję konkursu na najbardziej zadbaną
posesję na terenie miasta i gminy. Do konkursu
przystąpiło 16 gospodarstw z terenu całej gminy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas dożynek
parafialno-gminnych 23 sierpnia 2015 r. w Różańcu
Pierwszym. Wyboru dokonali uczestnicy dożynek
poprzez głosowanie, wrzucając do urny kartkę z
wybraną przez siebie najładniejszą posesją. Następnie
wytypowana komisja podliczyła wszystkie oddane
głosy, których było 140.
Najwięcej głosów zdobyła posesja państwa Jana
i Elżbiety Bukowińskich z Różańca Pierwszego.
Burmistrz Tarnogrodu przewidział zróżnicowane

nagrody dla wszystkich, którzy zostali zakwalifikowani
do konkursu. Zwycięzcy otrzymali natomiast kosiarkę
do trawy.
Wszystkie posesje można było oglądać na
przygotowanej wystawie fotograficznej. Każda z nich
miała odrębny, niepowtarzalny charakter. Każda z
nich posiadała elementy odróżniające ją od innych,
a z każdego ogrodu można było odczytać upodobania
właściciela.
Poniżej przedstawiamy wszystki posesje biorące
udział w konkursie.
Poniżej przedstawiamy pozostałe posesje biorące
udział w konkursie.

Elżbieta i Jan Bukowińscy - Różaniec Pierwszy
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Grzegorz Bukowiński-Wola Różaniecka

Janina Kasperek-Tarnogród

Antonina i Jan Gałka‑Wola Różaniecka

Stanisław Kryń-Różaniec Drugi

Stanisława i Julian Jabłonscy-Różaniec Pierwszy

Renata Łuszczek-Tarnogród

Kazimiera i Kazimierz Jachimowicz-Luchów Dolny

Małgorzata Majcher-Tarnogód
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Celina Malinowska-Tarnogród

Dorota Szynal-Luchów Górny

Dariusz Mazurek -Tarnogród

Bożena i Tadeusz Śmieciuch-Tarnogród

Danuta i Ryszard Sereda-Tarnogród

Henryk Wlaź-Luchów Górny Pierogowiec

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ZAPRASZMY CHĘTNYCH DO
UDZIAŁU
W PRZYSZŁOROCZNYM
KONKURSIE
Romana Sikora-Tarnogród
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

33

TURNIEJ SOŁECTW I DZIELINIC
23 sierpnia 2015 roku, w Różańcu Pierwszym,
przy okazji tegorocznych gminno - parafialnych
Dożynek, obył się VI Turniej Sołectw i Dzielnic Gminy
Tarnogród. Zawodnicy wykazać musieli się m. in. w
konkurencji rzutu workiem na odległość czy dojeniu
krowy na czas.

Turniej Sołectw i Dzielnic gminy Tarnogród jest
wydarzeniem, które ściąga nie tylko liczną publiczność
ale przede wszystkim integruje społeczność lokalną Ziemi
Tarnogrodzkiej, skupioną w sołectwach i dzielnicach.
Zgodnie z założeniami organizatorów, Turniej ma przede
wszystkim na celu integrację międzypokoleniową
społeczeństwa gminy Tarnogród oraz włączenie
wszystkich sołectw i dzielnic z terenu gminy do wspólnej
rywalizacji o najsprawniejsze, najbardziej pomysłowe i
najaktywniejsze sołectwo. Każdą dzielnicę i każde
sołectwo reprezentowała siedmioosobowa drużyna, w
skład której wchodzili: sołtys, reprezentanci najmłodszego
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pokolenia (dzieci ze szkół podstawowych), młodzież
(uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) oraz osoby
dorosłe. Z dziesięciu dzielnic i sołectw w Turnieju udział
wzięło osiem. Zawodnicy musieli wykazać się m. in.
celnością w rzucie ziemniakiem do wiadra, siłą w rzucie
workiem ze słomą w dal czy zręcznością w dojeniu krowy.
W turnieju wystąpiły drużyny z Przedmieścia Błonie,
Przedmieścia Różanieckiego, Przedmieścia Płuskiego,
Różańca
Drugiego,
Różańca
Pierwszego, Woli Różanieckiej,
Luchowa Górnego i Luchowa
Dolnego. W tym roku konkurencje
oceniała komisja w składzie:
Elżbieta
Kyc-Dyrektor
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie,
Marek
Popowicz-funkcjonariusz
Posterunku Policji w Tarnogrodzie i
Iwona Sereda z Tarnogrodzkiego
Ośrodka
Kultury.
Po
przeprowadzeniu ośmiu konkurencji
i podliczeniu głosów komisja
ogłosiła, że zwycięzcą zostało
sołectwo z Luchowa Górnego.
Miejsce drugie przypadło Woli
Różanieckiej, a najniższy stopień
podium zajął Różaniec Pierwszy.
Otrzymały nagrody rzeczowe oraz
pieniężne. Gratulujemy
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Z INWESTYCJI GMINNYCH
Inwestycja pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych

Nr 2937L, Nr 2958L, Nr 2957L, Nr 2956L i Nr 2953L
łączących trzy drogi wojewódzkie” realizowana w ramach
programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo

– Dostępność – Rozwój”. W ramach inwestycji
przebudowano 10 km dróg powiatowych w granicach
Gminy Tarnogród w miejscowościach Różaniec Pierwszy,
Różaniec Drugi, Wola Różaniecka, Luchów Górny oraz
Luchów Dolny. Przebudowa dróg polegała na położeniu
nowej nawierzchni asfaltowej, udrożnieniu rowów
oraz utwardzeniu poboczy. Całkowity koszt zadania

to 3.025.923,90 zł, z czego uzyskane dofinansowanie
z budżetu państwa to kwota 1.512.961,00 zł. Projekt
zrealizowano wspólnie ze Starostwem Powiatowym w
Biłgoraju, które było liderem projektu.
1.
Budowa chodników na terenie Gminy Tarnogród:
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Luchowie
Dolnym. Zadanie polegające na budowie chodnika wraz z
przebudową przepustów oraz udrożnieniem rowu w pasie
drogi powiatowej o długości 1050 m.
- Budowa chodnika w Różańcu Drugim. Zadanie
polegające na budowie chodnika w Różańcu Drugim
wzdłuż drogi powiatowej wraz z udrożnieniem rowu o
długości 240 m.
- Budowa chodnika w Tarnogrodzie, ul. Przedmieście
Płuskie Zachód. Zadanie polegające na budowie chodnika
wzdłuż drogi gminnej wraz z utwardzeniem skarpy o
długości 220m.
2.
W Różańcu Pierwszym zakończono prace
związane z budową pawilonu sportowego. Inwestycja
realizowana była w ramach środków finansowych
Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie dofinansowania
270.000,00 zł. Wartość całkowita zadania to kwota
1.291.981,63 zł. Tak długo oczekiwana przez mieszkańców
Różańca, a przede wszystkim przez lokalny klub sportowy
LKS GROM Różaniec, inwestycja w końcu dobiegła
końca. Nowoczesny budynek już zyskuje uznanie nie
tylko w oczach mieszkańców, ale w szczególności
dzieci i młodzieży, jak również działaczy sportowych i
przedstawicieli organizacji społecznych. Organizowane
są tu zajęcia dla dzieci i młodzieży, zebrania i spotkania
mieszkańców, imprezy okolicznościowe. Również
tegoroczne Dożynki Parafialno - Gminne miały miejsce
w Różańcu Pierwszym, właśnie w tymże kompleksie
sportowym, Była to okazja do
promocji osiągnięć i walorów
Gminy Tarnogród z zakresu
realizacji inwestycji gminnych.
Podczas
dożynek
miała
miejsce msza święta, podczas
której ksiądz dziekan Jerzy
Tworek dokonał uroczystego
poświęcenia budynku. Miały
tu miejsce również uroczyste
obchody jubileuszu 90-lecia
istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Różańcu Pierwszym.
Oddanie do użytku pawilonu
wiązało się również z zakupem
wyposażenia i odpowiednim
dostosowaniem
pomieszczeń
budynku. Zakupiono meble
biurowe, szafy, regały, a
przede wszystkim wykonano
profesjonalne
wyposażenie
szatni dla zawodników. Zadanie,
jakie pozostało do wykonania, to
odpowiednie zagospodarowanie
przestrzeni wokół kompleksu a
także należyte ogrodzenie terenu.
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Nowoczesny budynek zawiera m.in. zaplecze sanitarnoszatniowe, pomieszczenia biurowe, salę ćwiczeń, zaplecze
na sprzęt sportowy, garaż, nowoczesną krytą trybunę
z siedemdziesięcioma miejscami siedzącymi. Pawilon
standardami nie odbiega od obiektów w wyższych
ligach rozgrywkowych, co podkreślają m.in. działacze
Zamojskiego jak i Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Miało to odzwierciedlenie w powierzeniu lokalnemu

36

klubowi organizacji na tym obiekcie sportowym finału
Ligii Mistrzów Okręgu Zamojskiego w piłce nożnej
drużyn juniorów, w którym to zwyciężył LKS GROM
Różaniec. W maju 2016 roku na tym obiekcie rozegrany
zostanie finał Pucharu Polski na szczeblu Zamojskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w którym zmierzą
się drużyny LKS GROM Różaniec (okręgówka) oraz
Tomasovii Tomaszów Lubelski (III Liga).
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
29 lipca 2015 r. odbyła się X w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.
Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Informacja
dotycząca
świadczenia
usług
zdrowotnych na terenie Gminy Tarnogród.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Tarnogród, opracowanego w ramach projektu
pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Tarnogród” (plan dostępny w Urzędzie Miejskim w
Tarnogrodzie w formie elektronicznej i pisemnej)
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c)zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
8.Sprawy różne.
9.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
10.Zamknięcie sesji.
W dniu 11 września 2015r. odbyła się XI w bieżącej
kadencji sesji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie.

Porządek sesji:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr X/58/2011
Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Tarnogród,
b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w
placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki
Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie w
celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu
RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Tarnogród, planu finansowego samorządowych
instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2015r.
8.Sprawy różne.
9.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
10.Zamknięcie sesji.
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KRZYŻÓWKA JESIENNA

DRUKARNIA HELVETICA

Oferujemy Państwu:

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

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