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Jest takie miasteczko. ^K.
Tarnogrod si^ nazywa ,
Na plaskowyzu potozoneg
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Przez Tarnowskiego zalolone^

Cicho til bezpiecznie \
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zawsze zadbane
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Kwiatami przybrane
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VZa t^, krew przelari^
Teraz znicze-^pLontl^
Miastu lat, przybywa '

;lf|Gz^si^ nie starzeje

IPrzyjedz zo^^poogl^daj

Pdznaj jegd^Jeje!

i

Z£CKZ5E gO(Dnri976
ljra^f<jaw^fduspofeeznymst4snpwioToz%vcjuifttstom
jmastecz^ Wrofy 1976praeottmuy lamognxizi^o OSmdfy^
TOi&tay fyGpomys&dawcami o6c/iodzema ZbtycR Qod6wpctT
z
staiem ma&eilsfijm. ZargaidBowcmo szanownym
ji^WxUmprz^aztfnaJumanfisuAtCofiff&iotcipart^iaBugO'W
'Iarnogro<£sUmna6oieiistwoap6£nu^nasti^przgazd
jitman^Stm m cz^Unvarryslip-artystyczTui do dimu fy&tay.
OBecnie
mogq rorpozttad ieA naJbtogntfH
^rzedsifwzifde to SanCso spodbBaio sifpracoumi^pm i

ammatorom fy&ufy ipon^fsften zaprezenUmxmo na
C^6&topois^ gie£dzie ^rogmmdw J(fu6otvycA i<Dom6w

l^t^aywSzczedttUnaZamiiip'I^puptqt^omorsliidi OeC^a^
CuBeCs^ repnzentowoBtHeCem Czett^idsBpr'Wenmezu^

(pd£m^'(DyTtfipn^Wp^wSdciisego <Domu TOdtufywLuSSnie}
Jagoda Jarsym i'Wicufysfaw <I>u6cg.

Zfoto goify stafy sif sztanddrowq imprezq di^Bqjqcydi w
mafydi mujscowoSdacA na tereme l^aju /ifitSdw 'T^idiu i
^lm^''apd6mg'wgmittr^cfio^ro<^flcfi^ii£tt4ty.

!Nd o^xqgfyjuSileusz ASO^da ^amogrodu przypadojAcy w
2017rolijizrodzifsifzxvuizanyztym wydofzemem pomys^ aSy

zapnzenUnvad ^WCWT®^" czy&portrety d&iBne, na fijdre
6ySowUIIBsezapotrze6owanuxo(ataeRszed£i^Usu^ydi OfaCuy
dbdd^ iewtamtyeJUdtaeApofawia&sifogenci,^$6ny
prByfmem>alizam6ttfiemanawetzez<^wy^pnaftycfidb

dbfoodii osoBistego. OowBione xvif^, Ibl^ i ma/^^6yf
tw6rtzo£cui naiwnq wJotogmfU ajednoczednie wieOig
pamii^^rodzinnti,

tprryolifli^ inomdkina(jeiyr6xvmeiwspomnie£otmifycyjrvfni
wso&i

gospoddrzegoidprzyfrnowaU dffszii

gryczanqz m&^tm ^p<gd4di&^ ipodsuszanego sera a
n^wif^pz^ atra^q xvesdhq Byf^prowaj,
vyfipnat^ fyfz
ciasta(£midjto%vego a na wierzcBuposmarowany mas&m, w
^fdrt wtyfipno ^pCorowe
!Ha Sogatszym xoeseBi w
orsza^jediafstarostazrSzgqwyfipnangzpierza, astarokma
rzucaSxcu^jer^ Ta^prxfszfpaHstwi, wyglqddfyxingsl^
weseldwtdtacRpifddziesi^ydi
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ROCZNICA WYDARZEN WRZESNIOWYCH
Stalo sif juz tradycjq, ze co roku >v ostatni^
niedziel? wrzesnia mieszkancy Tarnogrodu
spotykajq si^ przy pomniku w Bramie
Korchowskiej, by upami^tnic wydarzenia, ktore
rozegraly si^ we wrzesniu 1939 roku. W ramach
rocznicowych obchodow sprawowana jest msza
swi^ta oraz skladane
kwiat>' pod pomnikiem.
W ten sposob mieszkancy gminy Tarnogrod i
zaproszeni goscie oddaj^ hold ofiarom tamtych
tragicznych wrzesniowych dni. W tym roku
Liroczystosci towarzyszyla asysta 24. Putku Piechoty
Garnizonu Jaroslaw, harcerzy i TarnogrodzkieJ
Orkiestry D^tej. Obecni byli lakzc przcdstavvicicle
rodzin mieszkancow Tarnogrodu zamordowanych

pomcznika Arkadiusza Kozmihskiego oraz stars^gd" '
posterunkowego Feliksa Radomskiego.
Po mszy uczestnicy przeszli z kosciola pod Pomnik
w Bramie Korchowskiej, gdzie zlozono kwiaty i
zapaiono zniczc ku czci pomordowanych obroncow
Ojczyzny. Glos zabrali general Jan Rybak i pulkownik
Stanislaw Maciqga. Uczestnikom za obecnosc
dzi?kowal Burmistrz Tarnogrodu. Dzisiejsza

w Katyniu, Zwi^zku Kombatantovv i Zwi^zkow |
invvalidovv Wojennych, Dzieci Zamojszczyzny i
delegacje wtadz samorzqdowych. Uroczystosci
rozpocz^la uroczysta msza swi^ta, ktorej
przewodniczyl ks. Jerzy Tworek. Naszq wspobut,
solidarnq modlitwq pragniemy podczas tej mszy
swiqtej ogarnqc naszq Ojczyzn^ Polskf. t)>ch. ktofzy
za wolnosc Polski oddali zycie. IV sposob szczegolny
pragniemy ogarnqc iohiierzy 14. Dywizji Piechoty
Armii Poznah, a takze mieszkahcow naszego miasta

uroczystosc to wspaniala lekcja patriotyzmu i bistorii.
IVszystkim Pahstwu dzi^kiij^ za obecnosc i pamifc
o wydarzeniacb sprzed 78 laty. Nasza historia
ma takie momenty, takze vv Bramie Korchowskiej
byli mieszkancy, ktdrzy Sowietow witali hwiatami.
Dzis takze vv imi^ „obrony"prosi si^ o braterskq
pomoc. Dzis walka odbywa si^ na innychj'rontach:
ekonomicznym i politycznym. Wyciqgajmy z tego
wnioski, temu shdq takze takie uroczystosci podkreslal Eugeniusz Stroz.
Fotorclacja /, wydarzciiia na drugiej stronie wydania

* ^

wzi^tych do niewoli, a nast(^'pnie straconych uKatyniu. Wierzymy, ze ojiara ich zycia byla miki
Bogii. Z calego serca chc<^ wszysfkich iiczestnikow tej
Eiichaiystii powitac - mowit podczas mszy swiftej
dziekan Dekanatu Tarnogrod. Rys historyczny
wydarzeh, ktore przed 78 laly dokonaly si^ na
obrzezach Tarnogrodu w Bramie Korchowskiej,
przedstawil Janusz Skubisz. Tekst wystqpienia
przytaczamy ponizej.
Wszyscy wziqci do niewoli oficcrowie Wojska
Polskiego zoslali zamordowani w Katyniu w kwietniu
i maju 1940 roku przez radziecki NKWD.Na
Jiscie katyhskiej" wsrod tysigca nazwisk znajduj^
si? takze nazwiska osob zwiqzanych bezposrednio
z Tamogrodem, w tym majora Kazimierza
Kraczkiewicza, podporucznika Edmunda Serokij
6

Niech b?dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jesli zapomn^ o nich, Ty, Boze na niebie, zapomnij
o
takimi slowami kohczy swojq opowiesc
Jan Sobolewski, bohaler III cz?sci Dz/Wdvv Adama
Mickiewicza, relacjonujqc wsp6hvi?zniom deportacj?
studentow ze Zmudzi. Ostatnie slowa tej opowiesci

powinny bye dzisiaj mottem dla wszystkich, ktorzy
czujj) potrzeb? piel?gnowania pami?ci o tych,
ktorzy na przestrzeni wiekow poniesli m?czehsk^
smierc tyiko dlatego, ze byli Polakami. Sowiecka
agresja na Polsk? 17 wi-zesnia 1939 r. jest tego
najtragiczniejszym dowodem. Ta rocznica, ktor^
bardzo powoli przebijala si? do swiadomosci

wspolczesnych Polakow,zawsze byla w cieniu tego, j
CO wydarzylo si? 1 wrzesnia - dat? wybuchu II wojn)j
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swiatowej czczono przeciez wylqcznie w kontelcsci^'
agresji niemieckiej. Napasc sowietow przedslawiana
zas byla jako "wkroczenie Armii Czerwonej" na
zachodnia Bialorus i zachodni^ Ukraine, nie zaina
polskie K.resy Wschodnie.
Echo tej propagandy pobrzmiewato w wielu
kr^gach niemal do 1989 roku, kiedy to przemiany
polityczne w naszym kraju stworzyly mozliwosc
skladania wszystkich svviadectw o prawdzie
historycznej zwi^zanej z doswiadczeniami II vvojny
swiatowej. Ta prawda dotycz^ca wydarzeh na naszej
wschodniej granicy byla cz^sto przemilczana a pawet
falszowana.

W ciqg faklow historycznych zwiqzanych z agresji
Rosji sowieckiej na Rzeczpospolitq, walczqcq z
wojskami III Rzeszy, wpisane jest i nasze miasld
a idea upami^tnienia tych wydarzeh dotaria do
Tamogrodu w roku 1996 z Pulawskiego Towarzystwa
Tradycji Narodowych poprzez pana Ryszarda
Mulawe. Wtedy to bowiem postanowiono ufiindowac
pomnik poswiecony
pami^ci jehc6w
wojennych - oficerow
i podchor^zych
wzi<jtych do niewoli w
Tamogrodzie w dniu 28
wrzesnia 1939 roku.

Cale wydarzenie,
ktorego pami^c dzisiaj
czcimy, rozegralo si? w
Bramie Korchowskiej.
W tym miejscu, gdzie
dzisiaj stoi pomnik,
zolnierze bolszewickiej
Annii Czerwonej
rozbroili i wzi?li do niewoli okolo 40 oficerdw i
podchor^zych oddzialu osrodka zapasowego 14.
Dywizji Piechoty Armii Poznah, ktorym dowodzil
major Adam Solski. Oto jak te wydarzenia opisuje on
w swoim pami?iniku:
28.09.

Godzina 11.50 Szjyica zatrzymana przez sowieckie
wojska w Tamogrodzie. Dzikow — zokwaferowanie
w stodole po 8 kilometrach marsza do Rdzanca^
sk(fdpodwodami do Dzikowa. WDzikowie po
diuts'zyoi postojii przed itrz^dem pocztowym —
przejscie do stodoly mi stom^j^czmiennq. Po dwoclt
godzinach spania zorganizowani w gntpy i marsz do
Cieszanowa.

Major Adam Solski podobniejak 4,5 tys. polskich
oficerow zostal uwieziony w obozie w Koziclsku
a nast?pnie rozstrzelany w lesie katyhskim. W
prowadzonym pami?tniku major Solski nolowat
wszystkie wazniejsze wydarcenia ze swojej
polrocznej niewoli. W innym miejscu pod dauj pisze:

20.01

I

Dzis 0 godzinie 6.00 min^lo piqc miesi^cy od|
chwili wyjazdu. (...) Dzis mija cztery miesiqce(o
godzinie 11.55) od chwili dostania siq w r^ce wojsk
bolszewickich w Tamogrodzie nad Tanwiq, Pobyt
nasz bez zmian.

Wszyscy wzi?ci do niewoli w Tamogrodzie
oficerowie zostali zamordowani w Katyniu na

poczqiku kwielnia i maja 1940 roku przez radziecki
NKWD.Ti-zy lata pozniej w roku 1943 cialo majora
zostalo w lesie katyhskim odkopane - znalezioiio
wowczas przy nim ten bezcenny pami?tnik - dzisiaj
jedyny swiadek jego tragicznych przezyc. Ostatni
zapis na pozolklych i przesit|kni?tych krwiq kartkach
pami?tnika brzmi:
9.04

Piata rano. Od switu dzieh rozpoczql si^
szczegolnie. Wyjazd karetkq wi^ziennq n'
celkach (strasznel),
Przywieziono nas
gdzies do lasu; cos w
rodzaju letniska. Tu
szczegolowa rewiya.
Zabrano mi zegarek,
na ktorym byla
godzina 6.30. Pytano
mnie o obrqczk^, ktorq
(...). zabrano ruble,pas
glowny, scyzoryk(...)
Na liscie kalyhskiej
wsrod tysiecy
zamordovvanych
oficerow znajdujq si? nazwiska osob bezposrednio
zwiazanych z Tarnogrodem. Byli to: mjr Kazintierz
Kraczkiewicz, ppor. Edmund Seroka. por. Arkadiusz
K-Uzmihski oraz si. posterunkowy Feliks Radomski.
Urna z ziemiq katyhsk^, w klorq wsi^jkala krew
rozstrzelanych polskich oficerow, zostala w roku
1996 wmurowana w pomnik znajduji^cy si? dzisiaj w
Bramie Korchowskiej.
Czlowiek nie mote pozwolic, zeby prawda zostala
wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej
wolnosci, nie mozna zagiibic w sobie krzyku
sumienia,jako glosit Prawdy, ktora go przerasta, ale
ktdra rownoczesnie czynigo czlowiekiem i stanowi o
jego czlowieczehstyvie —
Niech te slowa Papieza Sw. Jana Pawla II bedq
dzisiaj mottem naszego uczestnictwa w tej Mszy Sw.
oraz obchodow 78. rocznicy wydarzeh wrzesniowych
w Bramie Korchowskiej.
Janu.sz Skubisz

Dyreklor Publicznego Gimnazjum

w Tamogrodzie
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Mnh!Sum TmmU
W nawiqzaniu do narodowych tradycji i obyczajow
w niedziel? 10 wrzesnia rolnicy z gminy Tamogrod
uroczyscie obchodzili doroczne Swi^to Plonow.
Dozynki ParafialnoGminne rozpocz^ly si?
kolorowym korowodem,
ktory w asyscie
Strazackiej Orkiestry
D?tej uroczyscie
przemaszerowal na
Msz? Swi?t4 w intencji

gdzie odbyla si? dalsza cz?sc uroczystosci. Witaj^c
na wydarzeniu obecnych mieszkahcow oraz go^ci, a
byli wsrod nich przedstawicieie parlamentarzyst6w,
wladz wojewodztwa,
starosta powiatu i
bitgorajskiego

Kazimierz Paterak^,
kierownicy jednostek
zwiqzanych z
'
rolnictwem,

samorz^dovvcy,
Bunnistrz Tamogrodu
Eugeniusz Stroz
podkreslil wag?
dozynkowego swi?ta

rolnikow i ich rodzin do

kosciola parafialnego pw.
Przemienienia Panskiego
w Tamogrodzie.
Uroczyslej mszy
swi?tej dozynkowej
przewodniczyl
ks. dziekan Jerzy
Tworek. We wst?pie
do Eucharystii kaplan

oraz podzi?kowal|
rolnikom za ich

mowil: Z wielkim
wzruszeniem i sercem

pelnym wdzi^cznosci
rozpoczynamy

najswi^tsza ofiare mszy
swi^iej. fV czasie naszych
gminno - parafialnych
clozynek chcemy Panii
Bogu podzi^kowac zci
dar chleba, za pnic^

a gdy brakiije chleba,

rolnikow, za Boze

hlogoslawienstwo i
obfitosc lask.jakq
otrzymalismy z bnjnej
r^ki Dobrego Boga.
Chciejmy nasz tnid,
naszq pracq, dar chleba
wlqczyc vv Najswi^lszq
Ofiar^, podczas ktorej
uobecnia

sam Jezns

Chrystus. Jest za co
dzi^kowac Bogu. Z
calego serca witam
wszystkich obecnych na
naszych uroczysto.sciach
i zach^cam do wspolnej modlitwy. Po nabozenstwie

dzi?kczynnym barwny korowod dozynkowy udal si?
na plac przed Tamogrodzkim Osrodkiem Kultury,
8

,

caioroczny wysilek:
Swi^towanie dozynek
Jest glqboko wpisane
w naszq Iradycjg,
kultury i wiar^, kazdego
roku dzi^kujemy za to,
CO dostajemy od Boga
i natwy, bo nie mozna
zapomniec. ze mogloby
tego nie bye. Nie
zawszejest dobrobyt,
moie bye roznie,
wszelkie zasady ginq.
Jednym z glownych
punktow uroczystosci
bylo przekazanie przez
starostow dozynkowych
Barbar? Konopk?
i Piotra Pi?ciorka
chleba upieczonego z
mqki pochodztjcej z
tegorocznych zbiorow
na r?ce gospodarza
dozynek Bumiislrza
Tamogrodu.
Po obrz?dzie
wiehcowym i cz?sci
oficjalnej uroczystosci
na scenic przy TOK-u wyst^pily zespoly artyslyczne
Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury, zespot
wokalny Srodowiskowego Domu Samopomocy w

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Tarnogrodzie, zespoly spiewacze z terenu

1 gminy oraz Zespol Piesni i Tanca „Familia"z
I 1® Rudoiowic. Podczas dozynek rozstrzygni^to

p

XX edycj(? Konkursu Na Najbardziej Zadban^
Posesj^ w Miescie i Gminie Tamogrod.
Program obejmowal takze wystawe
. ... plodow rolnych i maszyn rolniczych, a

I

O; mieszkancy mogli wziqc udzial w konkursach
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz KRUS-u.
Dla najmlodszych zorganizowano program

artystyczny „Waldemar Wywrocki Dzieciom"
oraz plac zabaw, by mogiy aktyvvnie sp^dzid
czas.

REPREZEhnACJA GMINY NA DOZYNKACH POWIATOWYCH
27 sierpnia br. w Biszczy odbylo
sie powiatowe swi^to plonow.
Dzi?kowano Bogu za tegorocznc
plony i proszono o urodzaj w rokii
nast^pnym.

Svvi^towanie rozpocz^Jo si^
prezentacj^ barwnego korowodu
dozynkowego, w ktorym szii
przedstawiciele kazdej gminy
powiatu, w tym oczywiscie
reprezentacja gminy Tamogrod.
Wszystkich pizybylych na
uroczystosc dozynkowjj powiial
gospodarz powiatu bilgorajskicgo
Kazimiei*z Paterak i wojl gm.
Biszcza Zbigniew Pyczko. Msz^
swi(jtjj dzi^kczynnq sprawowal ks.
biskup Mariusz Leszczynski.

ahte

y
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XXXIV

Ogoinopoiski
Sejmik Teatrow
Wsi Poiskiej
Tarnogrod
13-15 pazdziernika 2017 r.
Organizatorzy
Zarzqd downy Towarzystwo
Kultury TeaftalneJ w Worazowl*

Wojewddzki Osrodek Kultury
w Lublinle

Towarzystwo Kultury TeatralneJ
Zl«mi LuboltkioJ
Burmlstrz Tomogrodu

Tarnogredzkl Osrodek Kultury
Tarnoorodzlcio Towarzystwo
ttogionalne

13 pazdziernika 2017 r.

/piqtek/

PROGRAM

godz. 14.15

Korowod zespol6w uticami
Tarnogrodu
godz. 14.30

Uroczyste olwarcie XXXIV Sejmiku Teatrow Wsi Poiskiej.

1 4 pazdziernika 2017 r.
/sobota/
Godz. 15.30

PREZENTACJE SPEKTAKU cz. ill

Teatr SIOLO z Rakszawy
/pow. ladcucki. woj. podkarpackle/

Wieslaw MySliwski
Godz. 15.0O
PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. I

Zespdt Obrzedowy JANOWIACY

z Janowa Lubelskiego
/pow.janowski. wo], lubelskie/
PRZ^DK!
reiyseria zespolowa

Zespdl Ludowy JARZ^BINA
z Paszenek

/pow. parczewski, woj. lubelskie/
OZENEK FRANKA
rezyseria zespolowa

REQUIEM DLA GOSPODYNI

adaptacja I rei. Aneta Adamska.
Made)Szukala
Zespdi PieSni Ludowej z Marzysza
/pow. kieteckl. woj. swiQtokrzyskie/

KISENIE KAPUSTY U MACIEJ6w
ret. Teresa Klimczak

Teatr 22A BORU z Zaboru
/pow. zielonogdrski. woj. lubuskie/

KOCHAM GIF STRASZNIE. ALE SWOboda to WIELKA RZECZ. CZYLI
KOBIETY WITKACEGO

Zespdi Obrzedowy z Hahska
/pow. wlodawski. woj. lubelskie/

rei. Lucyna Korczowska.
Dagmara tanucha

WILIA &W. JANA
rezyser. Halina Radecka

Zaj^cia warsztatowe z Radq Artystycznq

Zespdt Gdratski ZORNICA
z Zakopanego
/pow. tamaiiski, woj. malopolskie/
HANUSINE ZLOTE KIERPCE

ret. Szymon Batia

14 pazdziernika 2017 r.

Zsj^cia warsztatowe z Radt)Artystycznq

/sobota/
godz. 9.30
PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. tl

Teatr Obrzedowy WITKOWIACY

PROGRAM

z Witkowa

/pow. sepolei^ski,
woj. kujawsko-pomorskie/
WYKOPKI

Okolo godz.21.00
WIECZdlR FOLKLORU

15 pazdziernika 2017 r.
/niedzieia/

godz. 10.00

ret. Oanuta Salasinska

PREZENTACJE SPEKTAKLI cz. IV

Zespbl KUJAWY BACHORNE

Zespdt Teatralny ANTRAKT

NOWE z Osiecin
/pow. radziejowski.
woj. kujawsko-pomorsklej/

/pow. bletskl, woj. podlaskle/

WIENCOWE U DZIEDZICA
NA KUJAWACH
rez. Ailna Matuszewska

Zespdl GRABOWIANKI
z Grabowa n/Wislg
/pow. zwolenski, woj. mazowieckie/
WIGfUJNYDZIEN W GRABOWIE

z Bielska Podleskiego
DZIENNIK WIERY

spektakl w jezyku blaloruskim
ret. E12bieta Fionik

Zespdt JAMNICZANKI z Jamnicy
/pow. tarnobrzeski. woj. podkarpacdde/

ADWENTOWY WIECGR
W WALKOWEJ CHACIE
rei. Joanna Brak-Glowala

rei. Monlka Krzesniak

ZaJ^cia warsztatowe z Radq Artystycznq

Teatr Ludowy TRADYCJA
z Oklesnej
/pow,chrzanowskl. woj. maiopotskie/
MOJE RZEiSYOiYLY
reL Marcin Kobierski
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Okolo godz. 12.00
Uroczyste zakohczenie Sejmiku

GLOWNY PARTNER SEJMIKU
OBCHODZIJUBILEUSZ

Towarzystwo Kultury
Teatralnej
Narodziny stowarzyszenia mialy miejsce
9 kwietnia 1907 roku we Lwowie, a pierwszym
ksztahem organizacyjnym by! Zwi^zek Teatrow
i Chorow Wloscianskich. Powstal z wiary, ze
„drog^ zywego slowa i dzialania estetycznego"
mozna trafic do ludzkich sere i umystow,
ze skutkiem wyt^zonej pracy teatr
stanie si? potrzebq zyciowq
spoleczeristwa. Powslal, by
zjednoczyc i wzmocnic
nieliczne jeszcze wiejskie
teatry, by to, co rozproszone
przeksztalcic w silny ruch.
W nast?pnym roku zacz?to
wydawac miesi?cznik

Prezes TKT, wieloletni przewodnicz^cy Rady

Artyslycznej tarnogrodzkich sejmikow, honorowy
obywatel naszego miasta prof. Lech Sliwonik

Niezaleznie od historycznych
zakr?t6w, od naturalnych i
wymuszonych przeobrazeh,
dzialacze stowarzyszenia

■.

niezlomnie trwali w

przekonaniu, ze sluzba teatrowi
- zwlaszcza temu, ktory
wyrasta z rdzennej polskiej
kultury - jest pierwszym
obowi^zkiem.

„Poradnik teatrow i chorow

wloscianskich", ktorego
poznym wnukiem jest nasza

*

„Scena".

Ze Statutu:

Po odzyskaniu
niepodleglosci powolano
w 1919 roku w Warszawie

Zwi^zek Teatrow Ludowych, od
1920 ukazuje si?Jego organ ,.Teatr
Ludowy". Wznowienie dzialalnosci po
II wojnie swiatowej nastqpilo juz w 1946
roku. Towarzystwo Tealru i Muzyki Ludowej
(tak^ nazw? przyj?to, bo slowa „zwi^zek" iiie
mogly uzywac stowarzyszenia spoleczne),

rychlo jednak zostalo zlikwidowane - za wol?
kontynuowania tradycji i wlasnego dorobku.
Reaktywowaniu w 1957 roku
towarzyszyla kolejna zmiana nazwy - na
Zwi^zek Teatrow i Chorow Ludowych, a
niebawem na Zwiqzek Teatrow Amatorskich. W
1971 roku Krajowy Zjazd - wobec poszerzenia
zakresu aktywnosci o obszar edukacji teatralnej
- uchwalil przyj?cie nazwy Towarzystwo
Kultury Teatralnej.

§1. Towarzystwo Kultury
Teatralnej jest stowarzyszeniem
ludzi uznaj^cych teatr za istotn^i
wartosc zycia spolecznego, dzialaj^cych
w interesie teatru, uczestnicz^cych w
tworczosci i edukacji teatralnej.
§ 8. Cele TKT:

1) podnoszenie rangi teatru w zyciu spoleczhym,
2) piel?gnowanie tradycji narodowych oraz
rozwoj swiadomosci narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,
3) rozwoj nauki, edukacji, oswiaty i
wychowania,
4) szerzenie kultury teatralnej: tworczosci
scenicznej w roznorodnych formach
organizacyjnych i artystycznych — w tym
szczegolnie ruchu amatorskiego — uczestnictwa.
w zyciu teatralnym, wiedzy o teatrze, edukacji
przez teatr. (...)

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Tarnogrodzkie akcenty Kongresu Kultury
6 i 7 wrzesnia br. w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie odbyl si^ I Kongres Kultury
wojewodztwa lubelskiego. Tarnogrod zaznaczyl
tu swojq obecnosc. Kongres odbywal si? w
Lublinie po raz pierwszy. Program wydarzenia
byl bardzo bogaty. Przez dwa dni odbywaly
si? wyklady, prezentacje i panele dyskusyjne.
Jestem przekonany, ze Kongres pozwoli nani
zaprezentowac szeroki obraz stann aktualnego
oraz wytyczy nowe kierunki rozwoju zycia
kultwalnego w naszym regionie. Nie mam
wcjtpliwosci, ze stan kultury orazformyjej
tworzenia i upowszechnienia nie zalezq wylqcznie
od nakladow Jinansowych. Miisimy dbac o
obecnosc kultury we wszystkich jej przejawach
vt' codziennym zyciu mieszkancow - stwierdzil
Slawomir Sosnowski, marszalek wojewodztwa
lubelskiego.
Tematy dyskusji
byly bardzo

zagadnienia zwi^zane z edukacjq kulturalnqii
powiqzaniami nauki i kultury. Pierwszy dzien.

zakonczyl si? wielkim koncertem galowym pod'j
przewodnictwem rezysera Roberta Rozmusa.

ZespoJy z
catego regionu
stworzyJy

roznorodne i

przedstawialy
kultur? w wielu
aspektach.
Pierwszego dnia
kongresu wyktad
„Przysz}osc
kultury" wyglosil
Pawel Potoczyn,

widowisko

ukazLiJ^ce
kultur? ludow^
we wspoJczesneJ
aranzacji z
zastosowaniem

nowoczesnych
multimediow.

wielolelni

W drugim
dniu kongresu
przeprowadzono
panele
dyskusyjne m.in.
„Kultura tradycyjna", „Kultura
w cyberprzestrzeni", „Ludzie
kultury" czy „Amatorski ruch
artystyczny" ktorego prelegentem
byl Prezes Tarnogrodzkiego
Towarzystwa Regionalnego i
Redaktor Naczelny Kwartalnika
Tarnogrodzkiego WJadyslaw
Dubaj. W kongresie brali udziai
pracownicy sektora kultury,
animatorzy, naukowcy, artysci,
dziennikarze i samorz^dowcy.
Swoj wklad w tworzenie
wydarzenia mieli takze
mieszkancy naszego miasta.
Stoisko z prezentacje stroju

dyrektor
Instylutu Adama
Mickiewicza. O

niematerialnym

dziedzictwie Lubelszczyzny mowit prof, dr hab.
Jan Adamowski z UMCS-u. Poruszane byJy takze
12

tarnogrodzko-bilograjskiego, dzief
kultury ludowej i publikacjami przygotowal
Tarnogrodzki Osrodek Kultury.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

DNI TARNOGRODL
Koncerty, zawody, pokazy, atrakcje
dla starszych i mlodszych - to
tylko niektore punkty bogatego
programu tegorocznych obchodow
Dni Tarnogrodii, ktore odbyly si? w
dniach 4-6 sierpnia 20I7r.
Swi?towanie zainicjowat Tumiej
Piiki Noznej zorganizowany w pigtek
(4 sierpnia) dla przedszkolakow

$

ilgorajska

oraz dzieci szkolnych ponizej
10. roku zycia. Rozgrywki na
boisku „ORLlK" w Tamogrodzie,
zakonczyly si? wr?czeniem medali
oraz wspolnym grillem. Wieczom^
cz?sc Dni Taniogrodu zakonczyio
„Kino pod Gwiazdami".
W sobot?(5 sieipnia) od godz. 12.00
na stadionie Olimpiakosu Tarnogrod
rozegrany zostal TURNIEJ PJLK.1
NOZNEJ O POCHAR BURMISTRZA

TARNOGRODU. W rozgrywkach wzi?Jo
N udzial 6 druzyn; OLIMPIAKOS Tarnogrod,
PIAST Babice, TANEW Majdan Stary,
VIKTORIA Stai-y Dzikow, LADA Bilgoraj
oraz VIKTORIA Lukowa Chmielek.

Nast?pnie impreza przeniosla si? na s^siedni
plac targowy, gdzie wyst^pili: DJ FOCUS,
zespol MALIBU oraz zespol FASTER jako
gwiazda sobotniego wieczoru. Sobotnie
swi?towanie zakonczyta Dyskoteka Pod
KWARTALNJK TARNOGRODZKI
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Gwiazdami.
Ostatni dzien obchodow

Tamogrodu zainaugurowa]
PUCHARNARODOW
STRONGMAN 2017-

jedna z osmiu tego typu ,
imprez odbywajqcych si^ na
terenie Europy. Final tych
zmagan odbywa si^ co roku,
w Madrycie na imprezie v

Arnolda Schwarzeneggera' ^
pL „ARNOLD CLASSIC'I^ '

s

Wi9cej 0 wydarzeniu w dalszej
cz^sci wydania. Bezposrediiio

po zavvodach
sportowych odbyi
si? wieczomy
festyn. Rozpocz?ly
go pokazy
taneczne „ZUMBA
FITNESS" oraz

koncert zespolu
MOTIF. Nast?pnie
Don Vasyl Junior
zaprezentowal
swoje romskie
przeboje. Potem na
scenic pojawil si?
zespol z Tamogrodu
FIRE OVER

LIMITS, kTory
byl supportem dia
gwiazdy wieczoru
MARGARET.
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Tflk Torntjiroil (iiftal Jesele" Stonistowii Wyspianskiego
PodstawoweJ
im. Marii Curie-

Sklodowskiej
w Tarnogrodzie
pod kierunkiem
Anny Kuziak
i Bozeny

Si

Smieciuch.

Imprezy
towarzysz^ce to:

wystawa „Zycie
i tworczosc

>

Slanislawa

Wyspianskiego",
loteria ksiqzkowa,
konkurs wiedzy o
zyciu i tworczo^ci
S. Wyspianskiego.

2 wrzesnia 2017r.

na scenie letniej
TOK-u czytalismy
„Wesele" Slanislawa

Wyspianskiego.
W tym roku
jest to 6. edycja
„Narodowego
Czytania". W
latach poprzednich

Wsrod czytaj^cych
byli: lekarze,
radni, dyrektorzy,
nauczyciele,
mlodziez,

czytalismy „Pana
Tadeusza" Adama

czytelnicy, harcerze,
czlonkowie zespolu
teatralnego. Pi^knie
w nuit tradycji
kullury czytania

'>

Mickiewicza,

„Zemst9"
Aleksandra Frediy,
„Trylogi?" Henryka

„Wesela" wpisaiy
si? cate rodziny np.
rodzice z dziecmi,

Sienkiewicza.

dziadkowie z

„Lalk(^" Bolcslawa

vvnukami.

I Prusa, „Qiio

Organizatorami

vadis" Henryka

tegorocznego

„Narodowego
Czytania" byla
Miejska Biblioteka

Sienkiewicza a w

lym roku „WeseIe".
Patronat Honorowy
„Narodowego
Czytania" obj^la
Para Prezydencka
Rzeczpospolitej
Polskiej Agata

Publiczna w

Tarnogrodzie,
Szkola Podslawowa
im. Marii Curie-

Kornhauser - Duda i

Andrzej Duda.
Pi9knt'j opraw9
„Wesela" przygolowala mlodziez ze Szkoly

Sklodowskiej,
Tarnogrodzki
Osrodek Kullury.
Joanna Puchacz

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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SPOTKANIEAUrORSKIE ZAGNIESZK4TYSZKA
Agnieszka Tyszka urodziia si? w 1968 r. w
Toruniu. Jest absolwentk^ Wydzialu Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Jako aulorka
powiesci, bajek, opowiadan, scenariuszy teatralnych
i sJuchowisk radiowych bawi swoich czytelnikow.

opowiadajqc o swoich doswiadczeniach z ksi^zkanai.
autorki. Wsrod pytah do pani Agnieszki znalazly
si? takie, ktore dotyczyJy dalszych lasow bohalerow^
ksi^zek, inspiracji do ich wyboru, ale byly rowniez

Jej ksi^zki adresowane s^ glownie do dzieci
i miodziezy, lecz wzbudzaj^ rowniez zainteresowanie
wsrod doroslych. W 2005 roku otrzymala Nagrod?
im. Komela Makuszynskiego za ksiqzk? "Roze w
garazu". Jej pasj^ jest rowniez ogrod, ktory,jak sama
pisze, „dodaje jej energii". Ma trzy corki Asi?, Jul?
i Mel?, ktore s^ inspiracj^ dla bohaterek jej ksiqzek.
Spotkanie tarnogrodzkiej mJodziezy z Agnieszk^
Tyszk^, ktore odbyio si? 18.09.2017r. w bibiiotece,
byio okazj^ do poznania bogatej tworczosci autorki.
Jej osobowosc pozwolita szybko nawi^zac kontakt
ze sluchaczami, dzi?ki czemu mogli oni aktywnie
uczestniczyc w spotkaniu, zadajqc szereg pylan oraz

■STTIfTOIAtU

NARODOWY
PROGRAM

©POUNP

osoby zainteresowane prac^ autorki, traktowan^ jako
hobby, ale i zr6dio utrzymania. Wielu uczestnikow
zdecydowaio si? zakupic wybran^ ksi^zk?, by po
spotkaniu otrzymac autograf z dedykacjq.
'
Spotkanie zostalo zorganizowane i sfinansowane
w ramach projektu Dyskusyjnych Klubow Ksijjzki
ogloszonego przez
Instytut Ksiqzki
pod honorowym
patronatem '
Ministra Kultu:^'

ROZWOJU
CZYTELNICTWA
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i Dziedzictwa

1

Narodowego.
Joanna Pudhaei

o9

f
nmnm pomzaz 2
- „Zielony Palacyk", tak wszyscy
go nazywaj^, zostal wybudowany w 1930
roku. Nalezal on do prawoslawnej rodziny
Sikorow. Panstwo Sikorowie raieli troje dzieci,
dwoch synow,z ktorych jeden mial na imi?
Wlodzimierz, i cork?. Synowie i ojciec byli
wzi?tymi majstrami budowniczymi. Wyjezdzali
do Warszawy i tarn wznosili okazate kamicnice.
Wlasnie jeden z realizowanych w stolicy
projeklow postanowili wybudowac dla siebie
w Tarnogrodzie. Gdy panowie pracowali w
Warszawie, ich siostra chodzila nad rzek?
znajduj^c^ si? nieopodal cerkwi i wyciggala z
niej piasek, ukladala na kupki, by wysechl, a
nast?pnie mial posluzyc do budowy ich domu.
Gdy bracia wraz z ojcem wracali, wozkiem
na czterech kolach przywozili wyschni?ty
piasek, gromadzili czerwona cegi? i budowali

kamienic?, ozdabiaj^c pi?knymi gzymsami
i sztukateriq. W czasie II wojny swiatowej
Sikorowie mieszkali w palacyku. Gdy Niemcy
dowiedzieli si?, ze mlodszy brat Wlodzimierza
jest czlonkiem Komunistycznej Partii Polski,
aresztowali go, trafil do Oswi?cimia i tarn zgin^I.
Okolo roku 1939 siostra Sikorow wyszia za
m^z za Adama Kucharskiego,z ktorym miala
dwoch synow. Pozniej Niemcy zarekwirowali
cz?sc kamienicy i urz^dzili tarn kuchni? poiow^
dla zohiierzy stacjonujqcych w Tarnogrodzie.
W lipcu 1944 roku w Tarnogrodzie pozostalo
okolo osmiuset pi?cdziesi?ciu Ukraihcow,
ktorych na mocy porozumieh przesiedlono do
Zwiqzku Radzieckiego. W tej grupie znalazl
si? Wlodzimierz Sikora i jego siostra wraz z
dziecmi. Wszyscy trafili do Lwowa. Wlasnie
tarn budowniczy wybudowal kopi? kamienicy, w
ktorej mieszkali w Tarnogrodzie.
Magda byla przekonana, zc dobrze

zrobila, udaj^c si? na t? wycieczk? rowerow^.
Nie miala poj?cia, ze historia Tarnogrodu jest
taka ciekawa. Pozegnali si? z rozmowc^ i
chodnikiem zeszll w dol do cerkwi sw. Trojcy.
- Widzisz, wnusiu, w tej naszej „malej
ojczyznie" zgodnie zyli kolo siebie katolicy,
prawoslawni i zydzi, czego najlepszym
przykiadem s^ ich swifjtynie. Dzisiaj tak triidno
czasami porozumiec si? kidziom.

- Co ciekawego moglbys powiedziec mi,
dziadziu, o tej cerkwi? - zapytala Magda.
- St^d pochodzi swi?ty mnich Leoncjusz
z Tarnogrodu, ktory zostal zaliczony do grona
swi?tych na jubileuszowym Soborze Biskupow
Rosyjskiej Cerkwi Prawoslawnej. Jeszcze
za zycia wiele osob uwazalo go za swi?tego.
Potwierdzala to nie tylko jego poboznosc, ale i
cuda, ktore mialy miejsce dzi?ki Jego modlitwie.

- Jestes niesamowity. Sk^d ty tyle wiesz?
Po prostu lubi? histori?- powiedziala z wyramym

uznaniem Magda. - Chyba i ja zaczn? si? w ni^
zagl?biac.
- Jedziemy dalcj- zadecydowal dziadek.

- Rozmawiajfjc, dotaiii do placu targowego.
Zatrzymali si? na szczycie tuz przy siatce
ogradzajgcej boisko.
- W czasie wojny byla tu studnia, do
ktorej niemieccy oprawcy wrzucili dwudziestu
pi?ciu zabitych Cyganow. To kolejny dowod
okruciehstwa Niemcow. Musisz pami?tac, ze
to ludzie ludziom zgotowali tak straszny los.
Tarnogrodzka ziemia przesictkni?ta jest nie tylko
krwi^ niewinnych ludzi, ale takze powstahcow
styczniowych, ktorych upami?tnia pomnik
w wawozie „Siekane" na polach za „$tarym"
cmentarzein. W to miejscc Jeszcze kiedys
si? wybierzemy, teraz Jedziemy w kiemnku
cmentarza.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

17

Magda wsiadla na rower. Mysli ki^biiy
si? jej w glowie. Nawet nie przypuszczafa, ze ten
dzien b?dzie taki ciekawy. Rytmicznie naciskata
na pedaly,jadqc powoli za dziadkiem. Po
kilkunastu minutach zatrzymali si? przy bramie.
Gdy weszli na teren cmentarza, dziadek Ignacy
poprowadzi} do najstarszych kamiennych
pomnikow nagrobnych pochodzgcych z 1839
roku, 1885, 1898. Zaprowadzil jq takze do
kwalery, w ktorej lezq zolnierze kampanii
wrzesniowej 1939 roku, a takze Maciej Jagowd
ps. Maks, ktory polegl w bilwie partyzanckiej
pod Osuchami w 1944 roku.
W tym miejscLi panowala przejmuj^ca
cisza przerywana jedynie cichym szeiestem
gal?zi starych drzew. Nagle i oni zamilkli i
powoli wrocili do bramy wjazdowej. Potem udali
i? dalej w kierunku Bukowiny. Wqsk^ sciezk^
doszli do pomnika upami?tniajqcego zabitych
Zydow. Magda zobaczyla tarn nagrobne plyty,
ktore nazywaj^ si? macewy. Po kilku minutach

postanowili wrocic. Jednak na chwil? zatrzymali
si? przy figurze sw. Nepomucena, ktora znajduje
sic przy stawie. Dziadek nie bylby sob^, gdyby
nie zacz^l opowiadac kolejnej historii.
Wediug tradycji ludowej Nepomuk albo

ich bezskutecznie przez siedem dJugich lat.
Owczesny ksiqdz proboszcz Edward Ludwicki

prosit parafian o wspolne odmawianie modlitwy"
do sw. Antoniego- patrona rzeczy zagubionyeh.
Kiedy juz ludzie tracili nadziej? na ich
odzyskanie, stal si? cud: w opuszczonej stodole
niedaleko Radzynia Podlaskiego policjanci
znalezli je ukryte w slcmie. W Tamogrodzie
zapanowala ogromna radosc.
Po tych slowach wyszli przez zakrysti?
na zewn^jtrz. Dziadek zatrzymal si? obok
niewielkich drzwi.

Naszq wycieczk?, kochana wnusiu,
zakohczymy w tym miejscu. Starsi mieszkahcy
opowiadaj^, ze te drzwi prowadz^ do tunelu,
ktory kohczy si? przy kosciotku sw. Rocha.
Inni z kolei lemu zaprzeczajq, tlumacz^c, ze to
tylko wejscie do piwnic znajduj^cych si? pod
kosciolem, Jaka jest prawda, nie wiem. Bye moze
klos kiedys jq ujawni. Teraz wracamy do domu,
poniewaz babcia czeka na nas z obiadem, ale
wczesniej zapraszam ci? na lody.

Wsiedli na rowery i odjechali w kierunku
rynku.
Natalia Fusiars

I niiejscc w katcgoril praca literacka-proza

Nepomucen by! swi?tym, ktory chronil pola i
zasiewy przed powodzicj, ale rowniez i suszq.
Dlatego figury sw. Jana Nepomucena mozna
spotkac przy drogach, w s<tsiedzlwie mostow,
rzek, ale rowniez na placach publicznych i
koscielnych oraz na.skrzyzowaniach drog.

Magda byla pewna tego, ze taki
przewodnik to skarb. Zwracajgc si? do dziadka,
rzekla:

-

Jestes chodztjcg wikipedi<|!
Dziadek usmiechiitjl si? z dum^, po

czym zarzgdzil kilkunaslominutowy postoj nad
stawem. Gdy odpocz?li i posilili si?, udali si? w
dalszq drog?. Kolejnym punktem wyprawy byl
kosciol pw. Przemienienia Pahskiego. Tak si?
zlozylo, ze swi^tynia byla otwarta, wi?c mogli
wejsc do srodka. Dziadek podszedl do glownego
oltarza i wskazal r?kt} na dwa obrazy wloskiego
malarza Tintoretta, ktore przedstawiajq sw. Jana
Chrzciciela i sw. Jana Ewangelist?. Pozniej
opowiedzial tak^ histori?.
-

We wrzesniu 1994 roku nieznani

sprawcy ukradli te wlasnie obrazy. Poszukiwano

Iga Serek

II miejscc w katcgril praca plast>'czna(10-12 lat)
18
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INTERNATIONAL VILLAGE - Stowacja
Wdniach 10-16.09.2017r. siedemnastoosobowa grapa
uczniow z klas 2. i 3.z Publicznego Gimnazjum w
Tamogrodzie wyjechala na obozj^zykowy na Slowacj?
do miasta Stara Lubovna. Organizatorem wyjazdu byla
pani Magdalena
K-oncewicz-

Obszanska,

opiekunem
pani Magdalena
Futoma.

Droga do Starej
Lubovnej zaj9la
okolo 6 godzin.
Na miejscLi
mielismy czas na
zakwaterowanie

si? w pokojach
i poznanie ze
wspollokalorami.
Nasi rowiesnicy
przyjechali z:
Belgii, Lotwy,Czech,
Hiszpanii oraz Rumunii.0
godzinie 18:00 byla pieru'sza
kolacja w holelu. Po posilku
zebra)ismy si? w sali
konferencyjnej na spotkaniu
orienlacyjnym. Zoslalismy
podzieleni naklasyAl,A2,

warsztaly,a gaipy B „Guess what"(„Zgadnij co") w
sali konferencyjnej zorganizatorem obozu. Potem byte
zmiana. Po lunchu nadszedl czas na popohidniowe
zaj?cia. Do wyboru mielismy: gry planszowe, baseball,
taiiicc, pilk? nozng, rugby, improwizacj?
oraz robolki r?czne. Wieczorem w
sali konferencyjnej przedstawialismy
prezentacje o naszych ki"ajach,
nast?pnie probowalismy smakolykiz
innych pahstw.023:00 wszyscy byli
juz w pokojach.
Nast?pnego dnia mielismy warsztaty
i nauk?j?zyka, po poludniu wszyscy
pojechalismy do Aquaparku w
Popradzic. Wieczorem by! quiz o
miastach i muzyce. O 22:00 ch?tm grali
w,jcng?"ze speakerem Kyle'm.
Sroda -jak co dzieh, do 13.00 lekcje
angielskiego. Po pohidniu odbywaly

^ si? takie zaj?ciajak: sport,

9.LfJ
m

A3 itd. oraz Bl, B2, B3 itd.

Codziennie mielismy lekcje
w tych samych gnipach
z innymi nauczycielami

taniec gmpowy,wspinaczka,
makijaz +stylizacja wlosow i
budowanie domkdw dla ptakow.
Na zaj?ciach wieczomych
ogladalismy nasze prezentacje,
a poznym wieczorem swietnie
bawilismy si? na dyskotece!
W czvvartek po sniadaniii
kazda grupa wybrala si? na
wycieczk?. Wi?kszosc pojechala
do Krakowa, ale my wybralismy
si? w Tatry Niskie do Jaskini
Belanskiej. Wieczorem wszyscy
ch?tni oglqdali film w sali
konferencyjnej i zajadali pizz?.
Piqtck byl bardzo ciekawym dniem.
Rano kazda giiipa miafa wyzwania i w ten sposob
zdobywala punkty, ktore pomagaly w zdobyciu
nagrody. Po poludniu mielismy krdtkq sesje zdj?ciowq
z wszystkimi uczestnikami obozu. Po poludniu byly
zaj?cia do wybom: wspinaczka, robotki r?czne, pilka
wodna, robienie sushi, budowanie rollercoaster'a oraz

wycicczka na zamek w Starej Lubownej. Kolacja-grill
byla na dworze. Po kolacji bylo pozegnalne ognisko,
wspolne spiewy i gry na instrumentach muzycznych,
gra w siatkowk?, pilk? noznq, koszykdwk?...
Ostalniego dnia czyli w sobot? zjedlismy sniadanie,
pozegnalismy si? z kolegami, kolezankami oraz
nauczycielami i wymszylismy w drog? powrotnq do
Polski. To byl wspanialy wyjazd. Na pewnojeszcze tarn
pojedziemy.
pochodz^cymi z Ameryki, Kanady,Auslralii. Od godziny
17:00 do 18:00 moglismy korzystac z basenu.
W poniedzialek po sniadaniii gmpy A miaiy 2
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Maria Kasperek
uczennica klasy lib
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Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu „Nowe doswiadczenia —
nowe mozliwosci" w Szkole Podslawowej w WoU

z miodszych i slarszych klas zaprezentowaly si(^^
krotkim programie arlystycznym.
Kolejnq cz(jsc spolkania poprowadzda Dominika
Postrzech-Mazurek, koordynator projektu, omowila
jego zalozenia, wyjasnila, czego dotyczyl i w jaki
sposob udalo si(? naszej szkole do niego przystqpic.
Pozniej by\ czas na relacje uczestnikow mobilnosci
do Czech, Slowenii i na Malt?, gdzie nauczyciele
wzi?li udzial w kursie j?zyka angielskiego. Ostatnia
cz?sc dotyczyta wymiany doswiadczeh mi?dzy
uczestnikami spotkania i kolejnych planow
zwiazanych z europejskimi projektami. Goscie
mogli obejrzec zdj?cia i filmy z wyjazdow. Wszyscy
otrzymali drobne upominki. W przygolowanie
spotkania zaangazowali si? dyreklor szkoly i
nauczyciele.

Rozanieckiej
odbylo si?
20 czei*wca
2017 roku.0

godzinie 11.00
dyrektor szkol^y,
Maria Koza

%

powitala gosci:
dyrektorow szkol
z terenu gminy
Tamogrod oraz
przedstawicieli
rodzicow uczniow

naszej szkoly.
Nast?pnie dzieci
20

Erasmus+
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I

Nowi bohaterowie Europy
„THE NEW HEROES OF EUROPE"to'—"

tytui nowego projektu, ktory becizie realizowany w
Szkole Podstawowej w Woli Rozanieckiej w ramach
programu Erasmus + w sektorze Edukacja szkolnaPartnerstwa strategiczne. Projekty realizowane w
rainach tej akcji polegajq
erasmus
na mi^dzynarodowej
wspolpracy placowek
edukacyjnych, wladz
oswiatowych i innych
organizacji zajmuj^cych
si^ edukacja szkoln^.
Celem dzialanjest
wprowadzenie
dhjgofalowych zmian,
innowacji i dobrych
praktyk wsz<?dzie tarn,
gdziejest to niezb^dne
do zapewnienia wysokiej
jakosci ksztalcenia. W
szczegolnosci chodzi o
zwi^kszanie osi^gni^c mlodych ludzi (szczegoln etych
zagrozonych przedwczesnym opuszczenietn szkoly
lub z niskim poziomem umiej(jtnosci podstawow'ych),
a takze o podnoszenie jakosci wczesnej edukacji i
opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji
zawodow7ch nauczycieli.
To drugi juz projekt, ktory szkola b(?dzie
realizowac w ramach programu Erasmus +. Pierwszy
projekt „Nowe doswiadczenia-nowe mozliwoki"
realizowany byl w ramach akcji Edukacja szkolnamobilnosc kadry edukacji szkolnej. Projekt ten staJ si?

inspiracj^ do wziecia udziahi w kolejnym projekSe',
tym razem z udzialem dzieci.
|
W projekcie „The new heroes of Europe" b?d^
braly udzial dzieci w wieku 5-9 lat i ich nauczyciele.
Szkola bedzie wspolpracowac z placowkami
z6 pahstw Unii
Europejskiej: z dwiema
szkolami z Bulgarii,
z Rumunii, Wloch, I

Francji, Cypru i Polski.
Podstawowym narz?dziem
wykorzystywanym w
projekcie b?dzie litemtura
dzieci?ca i sztuka.
Wszeikie dzialania maj^
zainspirowac dzieci do
bycia kreatywnym i
aktywnym obywatelem,
r SR

majq pomoc w

I

nabyciu umiej?tnosc:
rozwi^zywania
problemow, do uczenia si? od siebie nawzajem,
bycia tolerancyjnym i otwartym na roznorodnosG.;

Projekt przyczyni si? do tego, ze nauczyciele

[

b?d4 bardziej zmotywowani, pewni siebie, pelni
nowych pomyslow, wzbogacij znajomosc j?zyka
angielskiego a takze nab?dc| umiej?tnosci pracy ,
w zespole mi?dzynarodowym. Podsumowanie
projektu z przedstawicielami wyzej wymienionych
pahstw odb?dzie si? w 2019 roku w Polsce w Szkole
Podstawowej w Woli Rozanieciej. Projekt calkowicie
realizowany b?dzie ze srodkow Unii Europejskiej.-

WAKACYJMA MtOLU LETNIA 2017
Jak CO roku w Tamogrodzkim Osrodku Kultuiy
w dniach 3-13 lipca 2017 r. prowadzone byly

zaj?cia platyczne dla najmlodszych w ramach
„WAKACYJNEJ SZKOLKJ LETNIEJ". W ich

trakcie dzieci pod okiem artystow plastykow
Jovanki i Wojciecha Kolyszkow poznawali
szeroki wachlarz technik plastycznych od
malowania akrylem po lepienie i modelowanie
w glinie. Nie zabraklo takze zaj?c integracyjnych
z podopiecznymi Srodowiskowego Doinu
Samopomocy. Do wspolnej plastycznej zabawy
pizyl^czali si? tez niekiedy rodzice i dziadkowie.
Organizatorem szkolki bylo Towarzystwo Kultuiy
Teatralnej Ziemi Lubelskiej i Tamogrodzki
Osrodek Kultury. Wsparcia finansowego udzielil
Bumiistrz Tamogrodu i Starosta Bilgorajski, a
rzeczowego fimia Model Opakowania Sp. z o.o.z
Bilgoraja.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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WIESCITEATRU TARNOGRODZKIEGO,KAPELI

LUDOWEJIKLUBU SENIORA
„Lekarz mimo woli" Moliera to kolejna premiera
w 17-letniej historii
amatorskiego teatru w
Tamogrodzie, ktora miala
miejsce 13 sierpnia br.
Spektakl ten to komedia,
doskonale bawi i

dozynkowy,z ktorym to brala udzial 27 sierpnia
br. w Dozynkach
Powiatowych w Biszczy, a
10 wrzesnia w Dozynkach
Parafialno-Gminnych w
Tamogrodzie.

..LEKARZ

MIMO WOLI"

relaksuje widza. Zespol
czekajjj zaproszenia i
koiejne wyst^py m.in. w
Milejowie, goscinnym
Ksi^zpolu, Biszczy,
Siennicy Rozanej,
ponownie w Tamogrodzie

MOLIERA

Seniorzy odwiedzaj^
zaprzyjaznione kluby
w Dolhobyczowie,
Zwierzyhcu,

Szczebrzeszynie i ''
WYST^PUIA:
• JANUSZ SKUBISZ

i inne.

- MAGDALENA GRABiltSKA-SEREK
• RYSZARD KOWAL

- HALINA KONOPKA

Fotorelacja z premieiy na
przedoslalniej stronie wydania

Jozefowie. 21 listopada
b?d^ goscic je u siebie na
spotkaniu andrzejkowym.

• IAN PULAPA

-STANISLAW GOLANKO
• ANNA KACZOR

• ZENON KRASOWSKI
-BOGDAN GIERULA
•IRENA POSTRZECH

W dniach 29.09.01.10. 2017r.Teatr

Kapela Ludowa odzywa
tamogrodzki i Kapela
si^ wsz^dzie tarn, gdzie
Ludowa promowala
REZYSERM: HELENA ZAIAC
jest taka potrzeba.
gmini? na obszarze Gor
8CENOORAFIAIWYKONANIE REKWIZYTOW:WLADYStAW DUBAJ
Uswietnia letnie festyny
DNIA:!3 SIERPNIA 2017(NIEDZIELA)
Swi^tokrzyskich:
w naszym miescie i
- w Bodzentynie na
nie tylko. W lipcowe
slynnym largu kohskim nad izekq Psark^,
popoludnie grala i spiewata nad zalewem w Radawie
w woj. podkarpackim.
- w Krajnie - w Parku Rozrywki i Miniatur
Ze zboz i polnych kwiatow przygotowala wicniec

Biidowli Mi^dzynarodowych,
w minacb

Zaniku Ch^cihskiego
na szlaku

tui-ystycznym im.
Juliusza Brauna

-

w Ujezdzie na

dziedzincu Zaniku

Krzyztopor. Bardzo
liczne grupy turystow
i milosnikow tamtych
okoiic podziwiaty
i oklaskiwaly
lamogrodzkich
artystow, pytajcjc,
gdzie lezy Tarnogrod,
ktory posiada taki
pi^kny stroj ludowy
i pozytywnie
zakr^conych
ludzi tworzjjcych
wspaniaie zespoJy
arlystyczne.

Helena Zajqc
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ZESPOL WOKALNY TOK W „MAM TALENT"
W dniu 24 wrzesnia 2017 r. w uroklivvej

^ ~\

scenerii obok Swietlicy Wiejskiej i Przedszkola

I

Samorz^dowego w Markowiczach mialo miejsce
niezwykle wydarzenie artystyczne zorganizowane
przez Klub Seniora „Malwa" w Markowiczach.„lVIam Talent Markowicze 2017".

Organizatorki imprezy dzi^ki swej kreatywnosci i
sprawnosci organizacyjnej zapebUy w tym dniuplac
imprezy wszystkimi, komu w duszy gra miizyka,
spiew, taniec, teatr, recytacja, malarslwo, r^kodzieto
arlystyczne, fotografia, sport, mitosc do tradycji, oraz
ch^c sprawienia radosci innym.
Z zaiozenia nikt nie ocenial talentu wykonawcow, bo

- zespol vvokalny „Malwa"z Markowicz
- zespoi muzyczny „VABANK.".
Wszyscy wykonawcy programu uhonorowani zostali
nagrodami w postaci medali, statuetek, pucharowz
vvygrawerowanym logo imprezy „Mam talent". To
pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie, ktore
ma charakler integracyjny i echikacyjny. Jako
Klub Seniora chcielismy si^ pokazac przed szerszq
publicznosciq. Chcemy, aby dzieci i miodziez, ktpre
za kilka laf wyjadq na studia do innycb miast,
wspominaly, ze ii' Markowiczach byla swietna ,
zabawa - mowi Krystyna Kutniowska z Klubu

SI

giownym celem imprezy byla prezentacja, integracja,
wymiana doswiadczeh, promocja i motywowanie do
rozwijania swoich pasji.

Seniora "Malwa" w Markowiczach,jedna z
pomyslodawczyh wydarzenia.

W Irwajj^cym bez mala 5 godzin bloku artystycznym
z udzialem wykonawcow w przedziale wiekowym
od przedszkola do seniora swoj talent zarowno
zespolowo,jak tez indywidiialnie - zaprezenlowaty :
- dzieci z Przedszkola Samorz^dowego w
Markowiczach

- Liczniowie ze szkol podstawowych - w Majdanie
Siarym, Ksi^zpolu i Rakowce
- zespol wokalny ze szkoly podstawowej w
Tamogrodzie

USeot

Mainuiww

Man* Uiirnt

- zespol wokalny „Konwalia"z Ksi^zpola

KWARTALNIK TARNOGRODZKi
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NOWE EKSPONATYDO REGIONALNEJ IZBYPAMIJ^CI
I TARNOGRODZKIEGOMUZEUMNOZYCZEK

Swieczniki drewniane od siostry Samueli Prajsnar

r / r't

MaszynadosqrdafirmySingerprzekazanaprzezpani^Ew^Malec

Nozyczkl krawieckle przestane przez mleszkank^ Belgil

I

Magdalena i Maciej Szymanik - dzladkowie Kazimlery
Falandysz(ur. w igzSr.). Brat ojca - Jozef i siostra Rozalla
Zemta z m^zem
24

Zdj^cle z 1929 roku
Michaf i Wiktoria Szymanik z dziecml: Rochem,Kazimlery
(Falandysz ur. w igzSr.) IJozefem

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Aby miasto Tarnagrod
mocniej si§ rozrastato
y^
u nt
Auc/us-i mk IffZfiii'a zifierzqt, doin
L l3oic'j Ut^ki
Kro/ ki/Jtnry. szl:f>la i szereg pi«J^olshi, VVac/ki W'ladra
i f'tn'ek usi ngoir yoh.
Husi^ Prtis^ Aliizmfszn ^
Piaski majq
rtxieszu-y itd., Po7i i IJzie<izi<\ ire-

karirotv rii£ Tarnogrod. Gd
1572 r. mialy praion rniejaby rzeczf)ru* niiasfo Tarnoskie. Uopiern po pnirstanin
grOd do,szlo do lepszych wa- St yrzn ion-yiyi pra ira t e xcsk u~
obifie.sct

ruiikOit^

z

diiia

rui

c/cie/i

tek ndzialn Itidnnsci tf po~
m-ovniej stit* rozrostaio, po^ tostntiiu ndebrol Pinskoin rnsiit'iiou:d 1^771 y dac i
st/jski gnherfia 1 or. Przez Pia
ydzej xoypisayiyrJi u>al7iosci
ski przvh'tega glt)ir7\a drogu
i przyxr'dejnio'k
Talc zarzyna sif> dokitrncrtt

biegnqea od kktlyWna na Krasnystaxc i y.anxo.sc', Sq in dxca
z XVJ rdcku, podpLsuriy przez
nilyn y, piekarnia inecha niczostoiniego z Jagifll(>nntt\ a
7ia. xunsarriia, 20 pnnkicuc
•potxvierdzoriy przez Sxtrjana
sprzedaz y GS, zaklady O/cr*?Halorego.
gmrej Spbldzieliii MIecza r-

Tarnagrod nie nui prow skiej, 123 irarszitity rze)7iieitimiej.skU'h, Jest grot7i<id<i.
fiirze. apteka..-^rysrodek zdromieszkttje jq ok. 3 tys. irtie- xi'ifi. Isina. .szktda.
mzkancoiv.

"W

N iedatvno

L,ublit\ie.

W RN

u'yst€ipila

do

Gtrz yjnaxiie przez te osad y

nxiejskivh
przyvzyn't
tviadz ceritrahiyoh o nadanie prou?
Tari^ogrodou^i, poiciat bilgo" .viif do xvifikszej ir/i akt yxcizorajski, i Piaskoin, poxv. lu^ rji, ponifibnr z praioayni iviqhelskij pratv miejskich. Osh" ze si^ dodofkoti'^ jxxndui»z
da Tarnogrod jest zelektryfi^ rozxA'ojn
iJ? •.
koxcana i zradiofonlzoivana.
ASiesci siq tu Rejonoxixi Spbldzielnia AHeczarska, Nadlesnictioo,

GS,

TcHMJor li«c

spblxizielnia

hranzy rtxetaioivej, kilka punk.tdxo spbidzielni xvielobrari"
zotoej, po(rzta, apteka, r<?jonoivy osrodek zdroioia,
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Turniej o Puchar Burmistrza Tarnogrodu
5 sierpnia odbyt si^ Tumiej o Puchar Burmistrza
Tarnogrodu - impreza z okazji 450-lecia Tarnogrodu
oraz 51 lat istnienia „01impiakosu". Tumiej odbyl si?
w ramach obchodow „DNI TARNOGRODU 2017".
W zawodach rywalizowalo szcsc druzyn: Victoria

Majdanu Starego.
Wyniki:
Grupa A
Olimpiakos 2-1 Piast
Piast 1-1 Tanew

Olimpiakos -1-1 Tanew
Grupa B
Victoria Lukowa 2~ 0 Victoria St. Dzikow
Victoria Lukowa 1- 0 Lada
Victoria ST. Dzikow 0 - 1 Lada

Mecz 0 3. miejsce Tanew Majdan Stary 0-0(k.l^
4) Lada Bilgoraj Final: Olimpiakos Tamogrod 1-0
Victoria Lukowa Chmieiek

Lukowa/Chmielek, Piasl Babice, LZS „TANEVl^'
Majdan Stary, Lada 1945 Bilgoraj, Victoria Stary
Dzikow oraz Olimpiakos Tarnogrod. Zwyci?zc4
okazali si? gospodarze. W meczu finalowym
Olimpiakos Tarnogrod pokonal I -0 Victori? Lukowa
Chmieiek, natomiast w meczu o trzecie miejsce Lada
Bilgoraj wygrala po rzutach kamych z druzyn^ z

I

WAKACJE Z RAKIETA W TARNOCRODZIE
odpowiedniej grupy byl

W akcji „Wakacje z rakieti}"
wzi?lo udzial Iqcznie
70 Liczestnikow. Zaj?cia
odbywaly si? w dwoch

wiek i zaawansowanie

w grze. Niezb?dny do
prowadzenia zaj?c sprz?t
tenisowy w postaci rakiet
tenisowych, pilek i siatek
do minitenisa zapewnil

terminach: 03-14.07.2017

r.i 31.07-11.08.2017 r. i

byly prowadzone przez
instruktorow Polskiego
Zwiqzku Tenisowego:

UKS Junior - organizator
w/w Akcji. Zwiehczeniem
wakacyjnej przygody z
tenisem i jednoczesnie

Marka Biehka, Pawla

Sarzyhskiego i Patrycj?
Sarzyhskg. W pierwszym

sprawdzianem osiagni?tych
umiej?tnosci byl VI Tumiej

terminie uczniowie

0 Puchar Bumiistrza

podzieleni byli na
cztery, a w dnigim na
trzy grupy treningowe.
Kryterium przydzialu do
26

Tarnogrodu, ktory odbyl si?
wdniach 26-27.08.2017 r.

W tumieju wzi?lo udzial
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Mikoiaj Przeszio, a trzeci Jakub

i

Switala. W kategorii „czerwonej"|
(8 lat) zwyci^zyl Maciej Borek
przed Kacprem Truszem. W
kategorii „pomaranczowej" w
grupie 1 zwycie^l Mitosz Galka,
drugi by! Oskar Socha, a trzeci
Piolr Sikora. W drugiej grupie tej
kategorii zwyci^zyia Gaia Koza,
druga byla Aleksandra Przytuia, a
trzeci Artur Vahsula. W kategorii
„skrzatek" grupa II zwycie^'Ia
Gabriela Fus, druga byla Koraelia
Szmoida, a trzecia Oliwia Detko.
W kategorii „skrzat6w"(11-12 Iat)

grupa I zwyci^zyla Karina Kita,
drugi by! Rafal Kita, a trzecia
Maria Kasperek. W grze deblowej
(10-12 lat) zwyci^zyla para Karina
Kita - Marcela Krzychowiec,
drugie miejsce zaj^Ia para Rafai
Kita - Piotr Sikora, a trzecie
Milosz Galka - Oskar Socha. Na

31 uczestnikovv w pi^ciu kalegoriach wiekowych. W
kategorii najmlodszej „niebieskiej"(6-7 iat) w grupie
I zwyci^zyia Martyna Maiek, druga byta Michalina
Sidor, a irzecie miejsce zaj^la Oliwia Koza. W
drugiej gnipie zwyci^^l Pawel Mroz, dmgi byt

zakohczenie tumieju wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiatkowe
koszulki, drobne upominki, dyplomy, medale, a
zawodnicy, ktorzy zaj^li miejsca I - III - puchary i
statuetki.

Zmagania sitaczy w Tarnogrodzie
W niedziel^ 6 sierpnia, w ramach Dni Tamogrodu,
odbyly si? zawody silowe Puchar Narodow
Strongman 2017.
Wzi?Io w nich udzial 8
zawodnikow z roznych
pahstw, a prowadzil
je Piotr Woltman
z Radia ESKA.

Zawody strongman
w Tarnogrodzie sa
jedna z osmiu tego lypu
imprez odbywajacych
sie na terenie Europy.
Final zmagah odbywa
si? podczas imprezy
najstynniejszego
kulturysty wszech

MMaiTOKir

wwiCirBPT

Polski, uczestnik Mistrzostw Swiata i Europy),
Janusz Kulaga (Mistrz Polski w parach), Braho
Golier (wieiokrotny
Mistrz Slowacji
Strongman), Kostiaiityn
lljin (Mistrz Ukrainy
Strongman), Volodymyr
Cyfra (Bialorus), Milan
Sulan (Mistrz Slowenii
Strongman) i Ivan
Grigorowski (W?gry).
Podczas zawodow nie

obowiqzywaly limity
wagowe, a najci?zszy
zawodnik wazy! 165
kg. Przeprowadzonych
zostalo kilka konkurencji,
m.in. spacer farmera
z belkami, zegar
czy zaladunek kul.

czasow - Amolda

Schwarzeneggera
- „Amold Classic".

Odbywa si? ona co roku
w Madrycie. Na stadionie Olimpiakosu Tamogrod
d
do zawodow przystapilo 8 zawodnikow; Robert

Cyrwus (trzykrotny wicemistrz Polski, Mistrz j

Europy w parach), Rafal Kobylarz(wicemistrz '

J

Nie zabraklo takze

konkurencji dla mlodych widzow oraz nagrod
dla publicznosci. Zawody prowadzil prezenter
radiowy Piotr Welman, a s?dziq glownym byl Piotr
Kwiatkowski - prezes Polskiej Federacji Strongman.
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zawody w BUgordJu,

Wyniki zawodow:
1. Robert Cyrwus
2. Rafat Kobylarz
3. Volodymyr Cyfra
4. Janusz Kulaga
5. Kostiantyn Iljin

Jest bardzo dido

widowiskowych,
efektownych
konkurencji,
przyjezdzajq
zawodnicy z caiej
Europy. Rynvaliza^jW.

6. Brano Golier
7. Milan Sulan

Jest naprawd^ \

8. Ivan Grigcrowski
IV tym roku wesz/ismy

zacipa, widzom si§
to podoba. Ludzie

zzawodami na teren

potrzebujq takiej^

poludniowo-wschodniej
Polski. Do tej pory
zawody strongman

rozrywki, spor1o\vych
emocji, kibicowania
ijednoczesnie mdego
sp^dzenia czasu -

vi> tym regionie nie

byly organizowane.

mowi Piotr

Kwiatkowski,
prezes Polskiej
Federacji
Strongman.
Dodatkowym
urozmaiceniem
zawodow

byly zabawy i
konkursy dla
publicznosci,
wr^czenie i
pucharow, I

rozdawanie' WM

autograf6w|[%fl
pami^tkowe:'
zdj^cia z
zawodnikarai.

PrzeprowadziHsmyje u'pi^ciii miastach i wsz^'dzie
cieszyty sie duzym zainteresowaniem. Mam nadziej^,
ze u'przysziym roku uda siq zorganizowac takie
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hUp://\vww.bilgorajska.pl/aktualnoscJ4458,0,0.0,Zniagania-
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silaczy-w-Tamogrodzie.html

„Orlihi" rywflliiowoly w Tarnoiirodiie
07.10.2017 mi^dzy godzinij 9.00
a 12.00 zostal rozegrany turniej
orlikow starszych zaliczany
do kalendarza jednej z grup
zamojskiej klasy okr^gowej.
W imprezie uczestniczylo 6
druzyn z powiaiu bilgorajskiego.
Mecze odbywaly si? na dwoch
boiskach. Tumiej rozgrywany
byl systemem „kazdy z
kazdym" a mecz trvval 15 minut.
Podopieczni trenera Tomasza
Mazurka rywalizujq w okr?govvej
lidze orlikow starszych. W
rozgrywanych tumiejach za
kazde zwyci?stwo otzymuje si?
3 pkt., za remis Ipkt. Aktualnie w
tabeli naszej grupy prowadzi OSiR Bilgoraj, a int za
nim mlodzi pilkarzc Oimpiakosu.

Na boiskach w Tarnogrodzie najlepszq druzymj
okazali sie zawodnicy OSiR Bilgoraj, ktorzy wygrali
wszystkie mecze. Drugie micjsce zaj?li zawodnicy
Olimpiakosu a trzecie Sokola Zwierzyniec.
Wyniki:
1. APN Bilgorajczyki 4-1 Tarpan Korchow
2. Olender Sol 0-1 Sokol Zwierzyniec

3. Olimpiakos Tarnogrod 5-0 APN Bilgorajczyki

4. OSIR Bilgoraj 5-0 Olender So!
5. Olimpiakos Tarnogrod 3-0 Tarpan Korchow
6. OSiR Bilgoraj 7-2 Sokol Zwierzyniec
7. Olender Sol 3-0 Tarpan Korchow

8. Olimpiakos Tarnogrod 1-5 OSiR Bilgoraj
9. Sokol Zwierzyniec 1-0 APN Bilgorajczyki
10. Olender Sol 1-4 Olimpiakos Tarnogrod
11. Tarpan Korchow 0-10 OSiR Bilgoraj
12. APN Bilgorajczyki O-I Olender Sol
13. Tarpan Korchow 0-3 Sokol Zwierzyniec
14. APN Bilgorajczyki 0-6 OSiR Bilgoraj
15. Sokol Zwierzyniec 0-2 Olimpiakos Tarnogrdd
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XX EDYCIA KONKURSU NA NAJBARDZIEIZAORANA POSESJZ
W MIERCIE IGMINIE TARNOGRdO W ROKU 2017
Wzorem lat ubiegiych w gminie Tarnogrod

'

ogJoszono kolejn^ edycj? konkursu na najbardziej

Eugenia I Tadeusz Adamiakowie(Tarnogrod)
I ~

zadbanq posesj? na terenie
miasta i gminy. Do konkursu
przystiipiio 14 gospodarstw.
Rozstrzygni^cie konkursu
nast^pilo podczas dozynek
parafialno-gminnych 10
wrzesnia w Tarnogrodzie.
Wyboru dokonali uczestnicy
dozynek poprzez glosowanie,
wrzucaj^c do urny kartk«?
z wybran^ przez siebie
najladniejsz^ posesj^.
Nasl^pnie wytypowana
komisja(w sktadzie Tomasz
Rogala - Zast^pca Burmistrza
Tarnogrodu, Roman Strus —
Elzbieta I Leszek Mazurkowie(Tarnogrod)

kierownik Referatu Rolnictwa,

Srodowiska i Gospodarki Gruntami UM w
Tarnogrodzie) podliczyla wszystkie oddane gtosy.
Najwi^cej glosow olrzymata posesja panstwa
Elzbiety i Leszka Mazurkow z Tarnogrodu.
Zast^pca burmistrza Tomasz Rogala wr^czyl
zwyci^zcom dyplomy i upominki. Wszystkie
posesje mozna bylo ogljjdac na przygotowanej
wystawie fotograficznej. Mozna tez byio
przypomniec sobie najtadniejsze posesje z
ubieglego roku.

r

https://gazetabilgoraj.pl/artykul/maja-najbardziejzadbana/271852

Lucyna!Jozef Blicharzowie(Rozaniec Drug!)
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Anna i Adam Brytowle (Wola Rozaniecka)

Irena Czuchra(Tarnogrod)

■ ■Hill

I

|.|[|.I1 II 1|
IIIIICIIHBEI-.II )I

lll.lll.t II I

■:ll>|]li >1, 1

Halina i Stanistaw Gafkowie(Wola Rozaniecka)

r

Jadwlga I Piotr Kasperkowie (Tarnogrod)

IJ
1^- .

Stanisiawa IJan Pawllkowie (Rozanlec Pierwszy)

Beata I Tadeusz Pogorzeicowie (Luchow Dolny)

1^'--atssett-■ .
Alina I Adam Korpalowie (Tarnogrod)

I

Monlka i Damian Kozuszkowie (Luchow Corny)
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Krzysztof Pogranlczny(Rozaniec Plerwszy)

Srodowiskowy Dom Samopomocy(Tarnogrod)

B^dzie boisko i sHownia
zewnatrzna..
... a lakze plac do cwiczen street workout. Takie
inwestycje planowane sq w najblizszym czasie
w gminie Tarnogrod. Zostal ogloszony przctarg,
ktory ma wyionic wykonawc? zadania.
Gmina Tarnogrod w najblizszym czasie ma w
planie realizacj^ sporego zadania, ktore dotyczy
budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci

Eugenia Typek (Tarnogrod)
oferty przewyzszalS
kwot^, ktorq gmina
chciata przeznaczyc
na sfmansowanie
zamowienia.

Przypomnijmy, ze w
budzecie na to zadanie

przeznaczono 350 tys.
zi.

Luchow Dolny oraz budowy placu do cwiczen
street workout, a takze silowni zewn^trznej przy
Szkole Podstawowej im. Marii Curie Skiodowskiej
w Tarnogrodzie. Wtasnie zostal ogioszony jiiz
drugi przetarg na to zadanie. Pierwszy zostat
unicwazniony, poniewaz cena najkorzystniejszej
32

Jesli chodzi o budow?
boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Luchow
Dolny, to zaplanowano
wykonanie robot
ogolnobudowlanych,
drogowych oraz
przelozcnie przyl^cza
teletechnicznego.
Nastepnie zostanie
wykonana nawierzchnia
boiska poliuretynowa,
wodoprzepuszczalna na
podkladzie elastycznym. Ogrodzenie boiska b^dzie
stalowe.

Druga czijsc zadania to budowa placu do
cwiczen street workout oraz sitowni zewn9trznej
przy Szkole Podstawowej im. Marii Curie
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Sklodowskiej w Tarnogrodzie. Zostanjj wykonane
roboty ogolnobudowlane, warstwa wegetacyjna
nawierzchni trawiastej, wyposazenie placow
cwiczen i sitowni zewn(?trznej, a takze mala
architektura parkowa. Plac do cwiczen street
workout zostanie wyposazony w drqzki, port^cze,

drabinki, lin? do wspinania i kolka gimnastyczne.
Natomiast w wyposazeniu silowni zewn^trznej
znajd^ si? takie urz^dzenia jak: biegacz, orbitrek,
prasa r?czna i nozna, motyl, twister wahadlo czy
rowerek. Zadanie ma bye wykonane do konca
pazdziernika br.
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Dbflid 0 zdbythi Tornogrodu
Ks. Jerzy Tworek i pan Henryk Serek zoslali
Lihonorowani odznakami „Za opiek? nad
zabytkami". Odznaki
przyznawane

odznak? otrzymal ksi^dz Jerzy Tworek. C"
Ksitjdz, pracujcjc od 201 1 roku jako proboszcz,

przez

ministra kultury.
Uroczystosc
wr?czenia zlotych i
srebrnych odznak „Za opiek?
nad zabytkami" odbyla
si? w Teatrze Starym w
Lublinie. Oprocz wojewody
Przeinyslawa Czarnka
uczestniczyli w niej rowniez
wicewojewoda liibelski
Robert Gmitruczuk oraz

gospodarze wydarzenia wojewodzki konserwator
zabytkow dr Dariusz
Kopciowski i jego zast?pca
Maria Gmyz.
Uhonorowane zostaly
tez osoby, ktore opiekujij

si? zabytkami w gminic Tarnogrod. Zlotq

kontynuowal prace remontowe przy wymiaili,?
s
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stolarki okiennej, nast^pnie zostaly rozpocz^te
prace konserwatorskie i restauratorskie przy

latach 1990-1995 byl przewodnicz^cym r
Spofecznego Komitetu Remontu i Renowacji

zabytkowym wystroju i wyposazeniu zakrj^tii

Drewnianego Kosciola sw. Rocha pochodz^cego

koscioia pw. Przemienienia Panskiego w
Tarnogrodzie. Kosciol w Tarnogrodzie,
wzniesiony wedlug projektu Iwowskiego
architekta Bernarda Meretyna, nalezy do
cennych zabytkow architektury rokokowej
Polsce. Znany jest rowniez z obrazow Domenica

z I polowy XVII wieku, a takze by! czlonkiem
Rady Parafii pw. Przemienienia Panskiego

w Tarnogrodzie. Dziaiania Pana Serka

|

prowadzone do chwili obecnej odznaczajq
si^ diizym osobistym zaangazowaniem
i znajomosciq w zakresie problematyki
zwiqzanejz ochronq zabytk6^
Nalezy podkreslic, zejego
znajomosc nwarunkowah orak
wymagah konserwatorskich, diize
Henryk Serek
zaangazowanie i kreatywnosc
zostat wyfdzniony
umozliwialy podejmowanie
trudnych decyzji konserwatorskich
rnq odznakq
w trakcie remontu drewnianego

MINISTER KULTURY

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

LEGiTYMACJANf4380

odznak

kosciola pod wezwaniem sw. '

^ nad zabytkami

7a opiek? nad z

Rocha. Dzi^ki inicjatywie pana
Serka w ostatnim czasie wykonano

ntsler Kuliury
ZiCtv/a NarodoweQo
yyaiszawa

ostatni etap zwiqzany z remontem
tego zabytku sakralnego, w

ramach zagospodarowania terenu
dawnego cmentarza wraz z
ogrodzeniem i remontem schodow
wejsciowych - tak argumentowano
slusznosc odznaczenia Henryka
Serka. Podkreslano, ze jego postawa i
dzialalnosc sq przykladem wysokiego
zaangazowania spolecznego oraz rzeczowej
wspolpracy ze sluzbq konserwatorskq, ktora
przynosi dobre efekty w zakresie dzialan na
rzecz ochrony zabytkow i ich utrzymywania
zgodnie z wymogami konserwatorskimi.
Zaznaczmy, ze taka odznaka moze
lot JowinilEeren

Tintoretta ufundowanych do kolegiaty

'

zamojskiej przez hetmana Jana Zamoyskiego.
Kontynuacja dzia^ah konserwatorskich
obj^ia prace przy ambonie, rokokowym
oltarzu bocznym oraz przy XVIII-wiecznych
malowidlach w kaplicy MB DzikowskieJ.
Obecnie trwaj^ prace konserwatorskie i
restauratorskie przy XVIII-wiecznej dekoracji
malarskiej w nawie bocznej. Prace prowadzone
sq no wysokim poziomie, z wielkiw wycziiciem
I szacunkiem dla zabytku. Nalezy podkreNic,
ze znajomosc problematyki dziedziny ochrony
zabytkow oraz wysokie zaangazowanie
iimozliwiaiy podejmowanie frudnych decyzji
konserwatorskich w ramach prowadzonych
prac. Postawa ksiqdza proboszcza Jerzego

Tworka to przyklad dobrej wspolpracy ze shtzbq
konserwatorskq, co przynosi dobre efekty
zakresie ochrony zabytkow i ich iitrzymywania
zgodnie z wymogami konserwatorskimi.
Chronione prawem walory architektoniczne i
artystyczne kosciola tarnogrodzkiego ntrzymane
sq na wlasciwym poziomie — informowal nas dr
Dariusz Kopciowski.
Srebrna odznakf otrzyma^ natomiast Henryk
Serek. Pan Henryk znany Jest w srodowisku
tarnogrodzkim Jako dzialacz spoieczny. W
34

zostac nadana obecnie za: utrzymywanie |
dobr kultury zgodnie z zasadami
opieki nad zabytkami, projektowanie
i wykonywanie prac konserwatorskich
lub robot budowlanych przy dobrach
kultury, prowadzenie prac archeologicznych
i wykopaliskowych, dokumentowanie dobr
kultury i prowadzenie badah naukowych
zwiqzanych z ich konserwacjq, przeciwdzialanie
zagrozeniom dobr kultury, popularyzacj^
zagadnieh zwiqzanych z dzialalnosciq
konserwatorskq. Odznaka aktualnie
przyznawana jest przez ministra kultury
i dziedzictwa narodowego z jego wlasnej
inicjatywy lub na wniosek.
i
https://gazetabilgoraj.pl/artykuI/dbaja-o-zabytkitamogrodu/241589
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PRZEBUDOWA DROGIGMINNEJ UL.PRZEDMIESCIE
PtUSKIE ZACHOD W TARNOGRODZIE
0 szerokosci 2m i

0 icjcznej diugosci
1239 m. Ponad to

wybudowana zostaia
zatoka autobusowa
wraz z peronem.

Projekt obejmowai
takze przebudow?
skrzyzowania z drog^
gminn^onr. 109525L
wraz z wykonamem
nawierzchni. W

pasie drogowym
wykonane zostaly
oznakowania drogi.
Realizacja projektu
wplynie na popraw^
bezpieczenstwa na
Na podstawie Umowy z dnia 13 marca
2017 r. zawartej poini^dzy Wojewod^
Lubelskim a Gmin^ Tamogrod
zakonczono realizacj? zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 109526L
w Tamogrodzie, Przedmiescie Pluskie
Zachod w km 0+010- l+420'\
realizowanego w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktiiry drogowej na lata
2016-2019.

W ramach inwestycji droga poddana
zostala przebudowie na odcinku o
dhigosci 1410 m,zmodemizowano
chodnik na odcinku 1417 m,a w pasie
drogi wybudowano sciezk? rowerowg
wyremontowanym odcinku
oraz znacz^co ulatwi
komunikacj^ drogow^.
Lqczny koszl
kwalifikowany zadania
wyniosl: 1.202.280,03 zl,
Lizyskana kwota dotacji:
547.630,00 zl.

Wykonawc^ zadania bylo
PRZEDSl^BIORSTWO
ROBOT DROGOWO-

MOSTOWYCH Sp. z
0. 0., 22-600 Tomaszoy/
Lubeiski, ul. Lwowska;:54.
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWO Cl WOLA RO ANIECKA - ETAP
W zwi^zku z Umowc} zawartq 7 marca 2017
r. pomi^dzy Wojewodq Liibeiskim i Gmin^
Taraogrod, na terenie Woli Rozanieckiej
jest realizowane zadanie pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wola
Rozaniecka - etap III" wspolfinansowane
ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 6 Ochrona srodowiska
i efektywne wykorzystanie zasobow,
Dzialania 6.4 Gospodarka wodno-sciekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 20142020.

1. Calkowita wartosc Projektu wynosi: 3 104 426,80
zl.

2. Kwota dofinansowania; 2 954 754,64 zl.

3. Wykonawca zadania (wybrany na podstawie
przepisow art. 92 ust. i pkt 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych):
„SANITEX" sp. z 0.0. z siedzib!| Tryncza 120, 37204 Tryncza.
4. Termin wykonania zadania: 31 pazdziemik 2017.

Budowana kanalizacja sanitarna etap III jest
realizowana na terenie wsi Wola Rozaniecka

w strefie zabudowy zagrodowej zlokalizowanej
wzdluz drogi powiatowej nr 2958L Wola
Rozaniecka - Rozaniec. Lgczna dlugosc kanalizacji
III etapu to 10 414 mb.
Celem glownym projektu jest poprawa jakosci
zycia mieszkancow gminy Tarnogrod oraz popjawa
jakosci srodowiska naturalnego.

REMONT W BOLESLAWINIE
W miesiijcu wrzesien 2017 r.zrealizowano zadanie pm

„Przebudowa drog gminnych Boleslawin w Rozancii
Drugim". Z uwagi na bardzo ziy stan nawierzchni
drogi, prace polegaly na mechanicznym wyrownanid
36

istniej^cej nawierzchni bitumicznej mas^ mineralnoasfaltowq, a nast^pnie polozenie na niej nawierzchn
z mieszanek mineralno-bitumicznych, oraz warstw)
asfaltowej scieralnej na Iqcznej powierzchni 1150,5(
m2. Koszt zadania to kwota 58.818,60 zl brutto.
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KOLEKTORYI BIOMASA -„ODNAWIALNE RODtA
ENERGIIW GMINIE TARNOGROD - ETAP II
W ramach projektu „Kolektory i biomasa'
- „Odnawialne Zrodia Energii w Gminie
Tarnogrod - Etap 11" wspolfinansowanego

ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa
i
Lubelskiego na lata 2014-2020 Dziatanie 4^,1
Wsparcie wykorzystania OZE. Calkowita '
wartosc Projektu wynosi 3 505 463,85 zi, u
platnosc ze Europejskiego Funduszu Rozwoju

uzytecznosci publicznej jak i na prywatnyolf" ■
domach. Glownym ceiem projektu jest ocHrona
srodowiska naturalnego poprzez zwi^kszeaie
wykorzystania energii ze zrodel odnawialnych.

Regionalnego wynosi 2 688 747,44 zi.

Przedmiotem umowy zawartej z firmjj „Sanito

Sp. z 0. 0. z siedzib^ w Warszawie, ul.

]

Pulawska 476 jest w szczegolnosci dostawa
i montaz 273 zestawow kolektordw ptaskich

do przygotowania c.w.u. wraz z konstrukcj^

dostosowana do miejsca montazu.

|

Na terenie Gminy Tarnogrod panele solan\d
montowane b?d^ zarowno na budynkach

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 11 sierpnia 2017 r. odbyla si? XXIX
w biez^cej kadencji sesja Rady Micjsklej w
Tarnogrodzie
Poriadek sesii:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i slwierdzenie kworum.
Przedstawienie porzqdku obrad.
Przyj?cie protokohj z poprzedniej sesji.
Informacja Burmistrza Tamogrodu o dzialalno^ci
mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Przyj?cie informacji Burmistrza z wykonama
Budzetu Gminy za 1 polrocze 2017r.
7. Podj?cie uchwal w sprawie:
a)zmiany nazwy ulic;
b)zmiany uchwaly nr XXV/142/2017 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Wojewodztwu
Lubelskiemu,;

c) wyrazenia zgody na dokonanie zamiany
nieruchomosci gnintowej, niezabiidowanej,
stanowiqcej wlasnosc Gminy Tarnogrod na
nieruchomosc grunlowq, stanowifjc^) wlasnosc
Skarbu Panstwa Nadlesnictwa Bilgoraj;
d) wyrazenia zgody na nabycie na rzecz Grainy
Tarnogrod nieruchomosci gruntowej,
polozonej w obr?bie goedezyjnym Tarnogrod;
e)zmiany wielolelniej prognozy finansowej;

f)zmiany w budzecie na rok 2017;

|

8. Sprawy rozne.

>

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
radnych.
10. Zamkni9cie sesji.
Dnia 29 sierpnia 2017 r. odbyla si? XXX w
biez^cej kadencji sesja Rady IMiejskiej w
Tarnogrodzie
Poiiadek sesii:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porzqdku obrad.
3. Przyj?cie protokolu z poprzedniej sesji.
i,
4. Informacja Bunnislrza Tamogrodu o dzialalnosci
mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. >
6. Podj?cie uchwal w sprawie zmiany nazwy ulic:

a) w sprawie zmiany nazwy ulicy 40-lecia PRL
na ulic? 3 Maja w Tarnogrodzie,
b) w sprawie zmiany nazwy ulicy Manifestu
PKWN na ulic? Klonow^ w Tarnogrodzie,
c) w sprawie zmiany nazwy ulicy 1 Amiii
Wojska Polskiego na ulic? Wojska Polskiego w
Tarnogrodzie,
d) w sprawie zmiany nazwy ulicy Dechnika na
ulic? Zacisze w Tarnogrodzie,
e) w sprawie zmiany nazwy ulicy 22-lipca ua
ulic? Jana Pawla 11 w Tarnogrodzie.
7. Sprawy rbzne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski:

radnych.

I

9. Zamkni?cie sesji.
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ObJaMenia podano w kcle|aotei aWabetyon^ odgadywanycti %vyraz6w. Miejsce wplsu do
odgadnfcecia, Wszystkie litery L i W ujawniooo. W rozwi^aniu nale2y podae vryrazy
zaioooczone iRer^ R.

• zwotenniczka • osKoma • opieVaun greckich muz • pokutnk • niezrozumftata mewyrazna

mowa • nauka o organiznvKti ryv/ycti • odpow»edr>ac modylcnu • wiesiitdczka • skrajoa
opozyc>a potocznie • dzielotca w Warszawke • w parze z czynn^cami • rwa kutszowa • czarka
na nozce * wafek do kr^cema wtosow • zwrot wotta • bezdnxa • cziooek spo*eczer«stvva kraju

• przestarzaAe o referacfce • eg^>ski vAadca i s<<lz«a zmartycb • pa^ac, lalka • oenkj»e pt&tno
bawcniane • pozostatode po wytopte zetaza • kol<<Sn4( z jasetfcami • pr^ok do dziania
r^cznego• m«& z dobraoocki.

DRUKARNIA HELVETICA

Bitgoraj, ul. Wtosiankarska 13,

Oferujemy Paristwu:

tel. 84 686 63 35

• ulotki, foldery, wizytowki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, ksi^ki, papiery
firmowe, druki samokopiuj^ce, teczki
firmowe, pieczcitki, zaproszenia slubne

www.helvetica.com.pl
Zapraszamy do wspotpracy
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Kuziak, Sylwia Stokowska, Bozena ^mieciuch, Helena Zaj^c, Anna Grzyb
ZDJ^CIA: Redakcja
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 1 adiustacji tekstow.
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