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Adorowaliikon^ MatkiBozej
11 listopada w cerkvvi pw. Swi^tej Trojcy w

^

Tarnogrodzie mialy miejsce uroczvstosci zwi^zane
z powrotem do miejscowej cerkwi ikony Matki
Bozej.
Uroczystosciom
przewodniczyl
arcybiskup

wydawato si?, ze spotkal j^ los podobny do losof
wielu innych ikon z tego terenu. Ikona zostala jednak odnaleziona w 2008 r. Poddano j^ gamtownej

lubelski i
chclmski Abel.

Juz po raz pi^ty
wspolnota
prawoslawna
Tamogrodu
obchodzda

powrot cudownie
odnalezionej
ikony Matki
Boskiej
Tamogrodzkiej.
Uroczystosci
pol^czone byly
ze svvi^tem ku
czci sw. mnicha

wyznawcy Leoncjusza, ktory pochodzi}z Tamogrodu
Ikona Tamogrodzkiej Matki
Bozej powrocila po wielu latach
do tutejszej cerkwi w listopadzie
2012 roku. Tamogrodzka
ikona Matki Bozej jest jedn^ z
najstarszych ikon otaczanych
kullem przez wiernych
Kokiola prawoslawnego na
Chelmszczyznie. Wedhig napisu
umieszczonego z tylu ikony
pochodzi ona z XVI w. Przed
zagini^ciem tamogrodzka ikona
Matki Bozej znajdowala si? w
cerkwi prawoslawnej pw. Swi?tej
Trojcy w Tamogrodzie. Otaczana
lain byta kultem przez miejscow^

konserwacji i w listopadzie 2012 r. jej kult w miescie,
gdzie przez stulecia byla czczpna,
zostal odnowiony.
Podczas sobotnich obchodow

A''Win'i

ludnosc.

Kilkadziesigt lat tcmu, w okresie
deportacji prawoslawnej ludnosci
Likrainskiej z Chebnszczyzny,
ikona ta zagin?la. Przez wiele
lat losy ikony nie byly znane.

wspominano cudown<} histori?
odnalezienia ikony. Przypomiiiano
takze zyciorys mnicha Leoncjusza
(Stasiewicza), ktory pochodzil
z Tamogrodu. Jeszcze za zycia
iiznany on byl za swi?tego starca,
obdarzonego darami uzdrawiania i
przepowiadania przyszlosci.
Zgromadzcni wicrni i
duchowiehstwo uczestniczyli
w uroczyslej procesji, podczas
ktorej, niosgc obraz Matki Bozej
Tamogrodzkiej i ikon? swi?tego
mnicha Leoncjusza, trzykrotnie
oki'^zyli swiqtyni?. Prawoslawni
modlili si? takzc w intencji
Ojczyzny.

Leoncjuszz Tamogrodu
https://gazetabilgoraJ.pl/artykui/

adorowaii-ikone-matki/31244|
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Iiv nieSo-piesnipopfynk or^dzk
II listopada mieszkancy Tarnogrodu swi^towali 99.
rocznic^ odzyskania niepodlegloscl. Byl uroczysty
przemarsz, msza s>v. >v iiitcncji Ojczyzny oraz
koncert picsni patriotycznej *'1 w niebo picsni
poplynie or^dzie ..." vv wykonaniu uczniow ze

Szkoly Podstawowej im. Marii Curie-Sklodovvskiej
w Tarnogrodzie. Koncert przygotowali
nauczyciele: Anna Kuziak, Bozcna Smicciiich,
Andrzej Kusiak i Joanna Karczmarzyk.Podczas
koncertu widzowie odbyli podroz poprzez dzieje
narodu polskiego,jego zwyci^stwa i kl^ski. Na
przestrzeni wiekow w naszym kraju povvstalo
wiele piesni patriotycznych,z ktorych zostaly
wybrane te bardzo dobrze wszystkim znane oraz
te, ktore powinnismy znac. Uczniom towarzyszyla
Tarnogrodzka Strazacka Orkiestra D^ta i chor
ziozony z niieszkancow gminy Tarnogi od pod
batut^ Grzegorza Szteinmiilera. Fotorelacja z
wydarzenia na drugiej stronie wydania

wypelniania powierzonych obowi^zkow powinna
towarzyszyc mysl, ze wszystko, co robi, robi dla
innych, a zdobyte doswiadczenie i zaufanie ludzi
pozytywnie wpiynie na jego osobowosc i b?dzie
jeszcze mocniej motywowalo do dalszego dzialarda iP
pracy nad swoimi ncgatywnymi cechami.
'
Takich strazakow ochotnikow nie brakuje w
gminie Tarnogrod. Codziennie dbaj^ o zycie i
mienie wszystkich mieszkahcow. Wlasnie diatcgo
nalezy im podzi?kowac i docenic zaangazowanie.
Sobotnic swi?to 11 listopada slalo si? tez okazjtj
do uhonorowania strazakow ochotnikow z tercnu

gminy Tarnogrod. Dekoracji dokonaii Prezes Za;"zadu
Oddziahi Gminnego Zwiqzku OSP RP w Tarnogrodzie
Eugcniusz Stroz, Przewodniczqcy Rady MiejskieJ
w Tarnogrodzie Piotr Marczak i komendant gminny
Marian Dolomisiewicz. Zlotym Medalem za Zashigi
dla Pozamictwa zosiali odznaczeni druhowie: Jahusz

■kick

Podczas tych uroczystosci odbyla si<^ takze ceremonia!
dekoracji zasluzonych strazakow ocholnikdw. '

Ktos kiedys povvicdzial, zc slrazak z OSP pracuje
24 godziny na dob?, ze w kazdej chwili golow jest
slawic si? na alarm i wyjechac na akcj?. Taka cijigla
gotowosc do dziaiania to sluzba. Sluzyc w szeregach
OchotniczeJ Stra;^ Pozamej oznacza sluzyc ludziom
z ponad milionem innych ochotnikow z calego kraju,
stac na strazy bezpieczenstvva oraz dzialac w mysl
slrazackiej maksymy: "Bogu na chwal?, ludziom
na pozylek!" Bycie strazakicm zobowiqzujc do
poswi?cania si? dia spoleczchstwa, jcdnostki orj^
do pracy nad wtasn^ osob^. Strazakow! podczas,
i

Larwa, Jozef Szul (OSP Rozaniec Drugi). Srebmym
medalem zostali odznaczeni druhowie: Henryk
Pleskacz (OSP Luchow Dolny), SlawomirZybura
(OSP Rozaniec Dmgi). Br<tzowym Medalem za
Zaslugi dla Pozamictwa zostali odznaczeni druhowie:

Kamil Barcicki (OSP Luchow Dolny), Mariusz |

Gancarz (OSP Rozaniec Pierwszy), Mariusz Grejak
(OSP Wola Rozaniecka). Za zaangazowanie na rzecz

Ochotniczej Strazy Pozarnej druhowie Andrzej |

Brzyski, Pawcl Grasza (OSP Rozaniec Pierwszy),
Michal Brzyski, Daniel Kowalczyk, Marcin Larwa,
Emil Sereda (OSP Rozaniec Drugi), Grzegorz
Galka, Kamil Galka, Matcusz Galka, Marcin Kiibaj,
Stefan Marczak (OSP Wola Rozaniecka), Tadeu^z
Krasowski, Pawcl Mroz (OSP Luchow Dolny).
Patryk Krol (OSP Tarnogrod) oirzymali odznaki
"Strazak Wzorowy" nadanc przez Prezydium Z
Oddzialu Powiatowego OSP RP w Bilgoraju.
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„0 moj rozmaiynie"
Ro^niec radosnie uczcU Swi^to Niepodlegtosci
ZSCKR im W. Witosa w Rozahcu uczcil 99. rocznic?
odzyskania Niepodleglosci iiroczyslym apelem i
przygotowanym przez kolo hislorycznc i samorz^d.
Montaz slowno-muzyczny byl panoram[| dziejow
Polski od rozbiorow przez odrodzcnic i ponown^
i

i „Pierwszi} Brygad;?", na zakohczenie hymn

j|

cos Polskq". Zcspol pi^knie wykonat wi^zank^ lutow n

legionowych i piesh „Ojczyzno ma! znan<j za stanu|
wojennego. Solista Dawid Litkowiec zaspiewal „0
moj rozmarynie!", wzbudzaj^c zach\vyt publicznosci
i wywohijtjc burz?
oklaskow. Przejmtij^co
wyglosii tez wiersz
Oppmana o obroiiie
Lwowa „0 matkd,

otrzyj oczy", a jcgo
kolezanki kanon

poezji patriotycznej.
Slowami „Czesc i

chwaia Bohaierotjn!"
oddano hold
iworcom i obroncom

II RP, bohaterom'II

wojny swiaiowej|

i Zoinierzom

^

Niezlomnym, ktotyeh
Podziemna Annia icraz powraca. Przypomniano

utrat? niepodleglosci- okupacjc nicmieckq i sowieGlc|
po odzyskanie wolnosci vv 1989r.
Po wprowadzeniu sztandaru wszyscy odspiewali
I

zaslugi Prymasa Wyszyhskiego i bl. ks. Jerzego I

„MazLirka Dijbrowskiego", poznicj „Rot?"

Odtworzona homilia papieska z Zakopanego z 1

,

J

Popieluszki, a szczegolnic sw. Jana Pawla II.
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||

„Broricie Krzyza!" wywada na sluchaczach silne"

kl. 1 TMRiA/TZUiG. Nagrody ufundowal OddziaS
Lubelski IPN- ksi<|zki i gadzely patriotyczne i
opiekun kola historycznego -nagrody rzeczowe.

wrazenie. Podobnie jak konczqca apel prosba „60zeJ
blogostaw woln^ Ojczyzn^!".
Po apelu wr^czono dyplomy i nagrody laureatoi
konkursow o bl. ks. Jerzym Popiehiszce
i
Marszatku Jozefie Pitsudskim w 150-lecie jego
narodzin. W obu zwyciijzyl Szymon Wielgosz

Zasponsorowal rowniez slodycze dla publicznos^lp
ktore tradycyjnie koncz^ szkolne obchody swi^t
narodowych.
Marian Kucharczuk - opiekiiitkc^S

Dh mimimki
W tym roku mija 36. rocznica wprowadzcnia stanii
wojennego. Zaledwie kilka dni po jego ogioszeniu
doszlo do pacyfikacji Kopaini Wi^gla Kamiennego
"Wujek". W odpowiedzi na wprowadzenie stanu

wojennego 16 grudnia 1981r. gomicy rozpocz^li^

'

strajk okupacyjny. Podczas pacyfikacji doszlo do st^d;

z milicj^, w wyniku czego zabitych zostalo dziewi^citl

gornikow. Wsrod poleglych byl pochodz^cy

^ I

z Tamogrodu Jozef Krzysztof Giza. Olrzymat d\pL
strzaly, po opatrzeniii
pierwszego wrocil
na barykad?, drugi
byl smiertelny. Mial

grudnia organizowane byly najwi?ksze strajki,
stawiano opor przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego.
- Trzeba mowic nawet bolesnq prawd? zaznaczyl Marian Krol, przewodnicz^cy Zarz^di
Regionu Srodkowowschodniego NSZZ "Solidarao^6S
w Lublinie i dodal, ze kazdego roku wladze

samorz^dowe, pizedstawiciele instytucji, organizacji^
przcdstawiciele gornikow,jak rowniez rodzina |
Jozefa Krzysztofa Gizy
gromadz^ si? w tym
miejscu, by oddac hold!
wszystkim walczqeym ||
o wolnq Polsk?. I
- Przychodzimy tu, by ^
podzi?kowac za dar
"

zaledwie 24 lata.

I

Zdarzenie to stalo

si^ symbolem walki
0 niepodleglosc.
Uroczystosci
upami^tniaj^ce
boliatersk^ postaw^
Jozefa Krzysztofa
Gizy i jego kolegdw
rozpocz^ly si?

II

zycia Jozefa Krzysztof^j

Gizy, by w ten sposob
przekazac dalej prawd?
0 trudnej historii
naszego kraju. Walczyl
o to, bysmy mogli zyc
w wolnej i niepodleglej
ojczyznie, walczyl
0 idealy Solidamosci,

w niedzielne

przedpoludnie 17
grudnia w kosciele
pw. Przemienienia
Panskiego
vv Tamogrodzie mszc}
sw. w intencji Ojczyzny. Po mszy sw. uczestnicjf"
uroczystosci we wspolnym marszu udali si? na
cmentarz, gdzie delegacje przy grobie poleglego
gomika zlozyly wigzanki kwiatow i zapalily znieze,
13 grudnia 1981r. Polacy obudzili si? w innej
rzeczywistosci, musieli zyc w kraju, w ktorym '
obowi^zuj^ rygory stanu wojennego, w ktorym
wprowadzono godzin? milicyjng, ulice palrolow^e
s^ przcz uzbrojone wojsko, a ludzie majq ograniczon^
wolnosc osobistq. Taki krok tlumaczono zaiamaoiem
gospodarczym kraju, grozb^ zamachu stanu i przej?cia
wladzy przez "Solidarnosc".
i

Lubelszczyzna bylajednym z regionow, gdzie 13

ktore zdefiniowal sw.

Jan Pawel II i to dzi?ki
tym idealom udalo si?
odzyskac wolny kraj.
Musiiny robic wszystko, aby tej wolnosci nie stracic,
bo jak mawial Papiez "wolnosc jest darem, ale tez
i zadaniem" - podsumowal Marian Krol.Ostatnia cz?sc
uroczystosci miala miejsce w Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury, gdzie mlodziez i absolwenci Publicznego
Gimnazjum w Tamogrodzie zaprezentowali montaz

slowno - muzyczny „Dla mej wolnosci". Fotorelacja^
wydarzenia na ostatniej stranie wydania
I

http://www.bi 1gorajska;pl/
aktualnosc,15207,0,0,0,Wolnosc-jest-darem-U

'
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zadaniem.html

Jiiz po i"az 34. Tamogrod goscif uczcslnikow
Ogolnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zcspolow
Tealralnych. Na najlepszych artyslow czekafy nagrody.
Rada Artystyczna pnyznalaje za szczegolne vvalory """
artyslyczne i poznawcze spektakli.
Na deskach tamogrodzkiej sceny od pifjtku do niedzieli
(13-15 pazdziemika) mozna bylo oglijdac widowiska,
ktore nawigziijjj do tradycji i obrz^dow polskiej wsi. Rada
Artystyczna obeji-zala 12 widowisk wskazanych przez
komisje pi^ciu sejmikow mi^dzywojcwodzkich.
Z zespolami przeprowadzono spotkania
warsztatowe, podczas klorych
wydobyte zostaly zalety i wady
pokazanych widowisk.
Lubelskiego(po 1000 zl)
powgdrowaly do Teatru ,^za
Boni", Teatni Obrz^dowego
„Wilkowiacy"z Witkowa
i Zespolu Piesni Ludowej
z Marzysza. Nagi'od?
Dyrcktora Wojewodzkiego
Osrodka Kultury w
Lublinie (takze lOOOzt)
przyznano Zespolowi Jai-z^bina
z Paszcnek. Nagroda Starosty
Bilgorajskiego(1000 zi)
pow^drowala do Zespolii Jamniczanki
z Jamnicy. Naiomiast nagrod? Bunnistrza
Tamogrodu(1000 zl) przyznano Zespolowi
Grabowianki z Grabowa nad Wisl^. Nagrodij
Tamogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego
(1000 zl) przyznano Zespolowi Goralskiemu
Zomica z Zakopanego.

Rada Ailystyczna(w skladzie:
Piotr Dahlig, Katarzyna
Smyk, Bozena Suchocka,
Lech Sliwonik, Edward

Wojtaszek oraz Wladyslaw
Dubaj) pi-zyznala nagrody
za szczegolne walory
artystyczne i poznawcze
spektakli. Nagrody Ministra

Kullury i Dziedzictwa Narodowego(po 1000 z\)
otrzymali: Janowiacy z Janowa Lubelskiego,Zespol
Obrzfdovv7 z Hahska,Kujawy Bachomc Nowe
z Osi^cin, Teatr Ludowy Tradycja z Oklesnej oraz Teatr
Siolo z Rakszawy. Nagrody Marezalka Wojew6dzt\ya
8

34. eciycja Sejmiku Tecitrow PVsi Polskiej
piiebiegaki w milej, rockhmejatmosjhie.
Poziom arty'sfyczny prezentowcmych spektakli
hyl naprcrwcl^ ^yysoki. Pqjawily si§ zroznicowane
pwpoz\'cje repertuarowe. ocl luciowego
musicaht pizez obrazki zwiazanezezwyczajami
i obizqcikami wiej.skimi. inscenizacje obneclow
i prac, po ambiuie pmpozycje ciramatin'giczne ocenajednomyslnie Rada Artystyczna.
https://ga2etabilgoraj.pl/artykul/najIepsze-teat1ywybrane/299985
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OBRAZYZTARNOGRODU
W zamkowej Galerii Jeclnego ObrazU
czasami pomiescic ciziel wi^cej. W >
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daje
tym roku scf to ciwa obrazy z piqknej hviqtyni
tarnogrodzkiej - dziela Tintoretta. Przyjechqfy
do Zamku Krdlewskiego w Warszawie Muzeiim, aby swq urodq ucieszyc szerokie grono

pub/icznosci warszawskiej i odwiedzajqcych
stoHcq turystd\\'- povviedzial Przemyslaw
Mrozowski, dyrektor Zamku Krolewskiego
w Warszawie - Muzeuni podczas otwarcia
wystawy w dniu 17 listopada 20l7r., ktor^
mozna oglqdac do 25 lulego 2018r.
Powslanie obu obrazow zwiazane

,

bylo z fundacjq kolegiaty w Zamosciu przez
kanclcrza i hctmana wielkiego koronnego Jana
Zamoyskiego, ktory pragnql, by swiqtynia
stala siq miejscem jego pochowku i pomnikiem

chwaly calcgo rodu.

Zaskizony magnat by! takze autoreni
programu ikonograficznego oltarza gtownego,

DOMENICO
Tl NTORETTO

zgodnie z ktorym najwi^kszy obraz przedstawiac
miai Zmartwychwslalego ChrysUisa ze sw.
Tomaszcm Apostolem - patronem swi^tyni,,
malowidla w partiach bocznych: sw. Jana
Chrzciciela i sw. Jana Ewangclistij- patron^w

OBRAZY Z TARNOGRODU
ZAMEKKROLEWSKl WWARSZAWIE
IS I ivior\n\ .VI -

d>

6®

^TiKA

fundalora, zas wizerunek w zwienczeniu - tso
Boga
Ojca.

1 HI igo .vis

(»

|i

MOIH'A

Oc'

Aby prezentowanym dzielom
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m

sw. Jan Ewangelista

sw. Jan Chrzciciel

m

zapewnic wysoki poziom arlystyczny, zgodnil
z woltj fundatora zamovvienic na obrazy
ziozono vv cieszcjcym si^ s{awq weneckim
warsztacie Domenica Robustiego, zwanego
10

Tinloretlem (1560-1635), syna i dlugoletniego
vvsp61pracownika jednego z najwybitniejszych
renesansowych malarzy - Jacopa Tintoretta. |
Po kilkuletnich negocjacjach z artyst§, ktore w
imieniu Zamoyskiego prowadzili przedstawiciele

K\NARTALH\K TARNOGRODZKI

wloskich rodzin Capponich i Montelupich,
Likonczone obrazy trafify do Polski w 1604 r.

W zamojskiej koiegiacie dziela Domer^a
Tinloretta pozostawaly do roku 1781, kiedy
zdecydowano si? je przeniesc wraz z calym
oitarzem glownym

chorem. Duze obrazy o wymiarach 195 x 76 cm
wymonlowano z ram oltarzowych.
I

Policjanci znalezli lini? zakonczonq kotwicqi
za pomocq ktorej zlodzieje mogli spuscic obrazy
z balkonu na zewnqtrz. Podczas kradziezy jeden
z obrazow ule^

do kosciola w

uszkodzeniu,

Tarnogrodzie,
miejscowoki na
lerenie ordynacji
zamojskiej.
Podczas przenosin
zagin?ly obrazy z
Chrystusem i sw.

w kosciele
znaleziono

odpryski
plyty. Slad po
malowidlach

zaginql. Z poj^odu
niewykrycia

Tomaszem oraz

sprawcow

przedslawienie
Boga Ojca.

kradziezy
post?powanie w tej
sprawie umorzono.
W miejsce

Zachovvane w

Tarnogrodzie do
dzis wyobrazenia
dwoch swietych

oryginalnych|
obrazbw na

oliarzu glownym
larnogrodzkiego

Janow

zatem ostatniq
pozostalosci^
wspomnianej
fundacji Jana
Zamoyskiego.
Zachwycajtjce
wyrafinowan^
gamq kolorystyczi^
oraz interesuj^c^

kosciola

umieszczono kopie
wykonane przez
Macieja Filipa
Ekspoz>'cja obrazow w galcrii Zamku Krolewskiego w Warszawie

konserwatora

i

dzialu sztuki Z

j

Jasla.
Po szesciu

kompozycj^, malowidla le sq zarazem jcdnymf 2:
nielicznych poznorenesansowych dziel weneckich
vv polskich zbiorach, dajqcymi wyobrazenic o
wielkich umiej?tnosciach i vvrazliwosci arlystycznej
tamtejszych mistrzow.
Dotychczas warszawska publicznosc niiala
okazj? podziwiac malowidla Domenica Tinloretta
lylko raz- na wystawie zorganizowanej w 1968r.
Zamkowy pokaz nie bylby mozliwy, gdyby obu
obrazow - skradzionych z Tarnogrodu w 1994r. nie odnaieziono szesc lat pozniej. Odzyskane dziela
przeszty gruntownq konserwacj?, ktora wydobyla
ich walory i kunszt weneckiego mistrza.
Kjadziez wizerunkow swi?tych Janow
odkryto 10 wrzesnia o godz. 6.00 rano. Nie
wiadomo, ilu bylo sprawcow,jakq drogq doslali
si? do kosciola i jak wyniesli obrazy. Kosciol byl
na noc zamykany, a przy zamkach nie znaleziono
zadnych slad6w wskazujqcych na wlamanic.
Sprawca mogl si? ukryc i pozostac na noc w
kosciele, po czym otworzyl wspblnikom jcdyne
niezabezpieczone drzwi balkonu znajdujqce si?za

latach na trop skradzionych dziel Tinloretta wpadli
pracownicy Wydzialu Dochodzeniowo-Sledczego
Komendy Wojewodzkiej w Lublinie. Zbulitow
Maly to niewielka wioska nalezqca do Gminy
Wolyn, polozona 5 km od Radzynia Podlaskiego.
Tarn wlasnie 2 marca w opuszczonej zagrodzie
funkcjonariusze odnalezli skarb. Obrazy mogly tarn
zostac ukryte tuz po kradziezy. Jak przypuszcza
policja, oba wizerunki mialy bye wywiezione za
granic?. Nie doszlo do tego prawdopodobnie ze
wzgl?du na ich wielkosc i rodzaj podloza (plytaj
widrowa).

Wypozyczenie obrazow bylo mozliwie

dzi?ki uprzejmej zgodzie JE Biskupa ZamojskbLubaczowskiego Mariana Rojka, takze ss.
dziekana Jcrzcgo Tworka, proboszcza parafii pw.
Przemienienia Panskiego w Tarnogrodzie oraz

rady parafialnej. Trud przygotowania prezentacji
w Galerii Jednego Obrazu wziql na siebie doktpr
Artur Badach, kurator Osrodka Sztuki w Zamku,

opiek? konserwalorska sprawowal Tomasz Buzniak,
projeki ekspozycji przygolowala Agnieszka '
Putowska - Tomaszewska.
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zbaw i zachowaj

G/d^piiHankieiVK/,

odchodzi lam powoli w niebyt. Nad tym projektcm
grupa pracowala okob trzech lal. Fotografie, ktore
mozna zobaczyc. opowiadaj^ o historii, tradycji i zyciu

WYSTAWA FOTOGRAFII
W TARNOGRODZKIM OSRODKU
KULTURY
3 gmdnia 20l7r. odbyl si^ wemisaz
vvystawy tbtografii ^ SPASII SOCHRANI /ZBAW
I ZACHOWAJ/ Grupy Tworczej MOTYCZ spod
Lublina. Zdj^cia mozna ogljjdac do 15 stycznia 2018r.
w Tamogrodzkim Osrodku Kiiltury .
Pasjonaci z Motycza, ludzie roznych

codziennym ludzi, ktorych od wiekow
ta
religia.
Wystawa odvviedzila juz wiele miejsc
w kraju. W katalogu wystawy czytamy opini^
jcdnego z najwyzej cenionych europejskich

Qi

fotorcporterow Chrisa N iedenthala:

j

Fofografowie z Motycza wykonali ten '
material clelikatnie, wrazliwie, inteligentnie.
Z wielkim wyczuciem i pokorq. Znajq si^^. na
prawoslawiii, wiedzq, co 1 kiedyfotografowac,
a po ich zdj^ciach widac tez, ze wiedzq, jak
to rohic- i to wlasnie, te wazne chwile sq
pokazane na ich zdj^ciach. Przewrotnie ztvbili
to u'czerni i hieli, choc, wydawac by
moglo, zejest to temat wybitnie koJorowy,.Ale

zawodow, pi(jc lal temu postanowili pokazac
wschodni^ Polsk? ~ miejsce, w ktorym
zyj^. Fotografuj^ innych zvvyczajnych ludzi,
ich zycie codzienne, prac?, obrz^dy, dni
swi^teczne. Zacz^li od projektow „Ich portret"
(stworzona dla jego potrzeb diaporama
zoslala nagrodzona „Bl?kitnE) Wsbg^ FLAP")
i „Kupcy". Potcm powstal esej fotograficzny
„Spasi i sochrani"(„Zbaw i zachowaj"),
autorzy za temat gbwny obrali sobie religi?
prawosfawnq.
Podczas otwarcia Dariusz Haiikiewicz

opowiedzial o wystawic, projektach, ktorych
celcm jest utrwalanie na zdj^ciach kuitury,
obrz^dow i tradycji Polski wschodniej,
prawdziwego zycia i tego. co, niestety.
12
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kolor w ichfofogrqfte nie wkracza; dzi^ki temu w idzimy
klasyczny monochroniatyczny obroz hez odwracajqcych
naszej uwagi kolorowych detail Tym samym uda/pJm
sif trafic w sednofotografowania prawoslawia.

Wystawa jest takze znakomit^ okazj^ do
przeprowadzenia lekcji o roznorodnosci kulturow
i religijnej naszego regioniu dla uczniow placowe
oswiatowych.

21.JESIENNY
KONKURS
RECYTATORSKI
^e$ieAf przes gorskie idj^c pr^T^czCf
Miast serCA mi szkArlatng wfelacfa Boiestjkw Ceimian

6 listopada 2017r. w sali klubowej
Tamogrodzkiego Osrodka Kultury odbyty si^ Gminne
Eliminacje 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
Jesien,przez gorskie idqc
Miastserca-Use
miszJairiatny wklada dla uczniow szk^ podstawowych
i gimnagalnycli. Celcm konkursu byfo rozwijanie
i doskonalenie uniiej^tnosci recytatorskich, ksztakowanie
kultury iywego stowa i rozwijanie zainteresowari litcrackich
miodziezy. Recytatorzy prezentowalijeden dowobiie!
wybrany utwor prozatorski lub poetycki.
I

Po raz kolejny odbyly si? wai"sztaty recytatoiskie
prowadzone pizez Ew? Zukowsk^ z Lublina.Z pi"aktyki
wynika,ze kazde takie spotkanie jesl doskonat^ przestrzeni^
do wymiany doswiadczen dla instruktorow i uczestnikow.
Recytatorzy pracowali nad wydobyciem emisji i ekspresji
na wybranych tekstach, uczestniczyli w cwiczenia
dykcyjnych, cwiczeniach grupowycii i indywidualnych
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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1. OtyliaAntolak, lat II -SzkolaPodstawowaim.
Cuiie- Sklodowskiej w Tamogi^odzie,
2. Marccla Krzychowiec, lat 10 - Szkola Podstawo
Marii Curie- Sklodowskiej w Tamogrodzie,
Organizatorzy dzi(?kujt^ uczniom, nauczycielom i
instrukloroni za vsklad wlozony w przygotowanie
do konkursu. Bardzo si? cieszymy i z radosciii witainy
mlodych recytatorow, ktorzy wyslt^pili po raz picrvvs'/^.
Jednoczesnie zwracamy uwag? na koniccznosc
wlascivvcgo i oiyginalnego dobom rcpeiluaru zgodncgo
z wiekiem i mozliwosciami interpretacyjnymi recytaiora.
Zach?camy do pracy nad dykcjq i emisjt) glosu a takzenad
indywidualn^ interprelacjq tekstu. Zyczymy wszystkim
kontynuowania przygody z poezjq i sci'dccznie zapraszamy
na kolcjnc edycje. Konkursjest otwarty na wszelkie formy
upo\\'Szeciiniajace kultur? slowa. t\\'6i-cze posziikiwania
i autent)'cznosc wyj^owiedzi. Wszyscy spolykamy
si? ze zjawiskiem dcgradacji
j?zyka ojczystcgo. Pragniemy,

ztckstami literackimi.

aby konkureowe spolkania |

Omowiono rowniez tcksly
jx>d wzgl(^dem doboni
repcrtuaai oraz inlerprctacji.
Przcpi'owadzono
rozgrzewk? ciaia oraz

zwrocily uwag? na pi?kno slow^
i elemenlamc wailosci kultury,
Wszyscy recytalorzy otTzymali
pami^tkowc dyploniy i nagrody
ksi^owe Lifundowane przez
Tamogrodzki Osrodek Kultury^,

apariti! mo\vy.

Jury w skladzie: Ewa
Zukowaka i Renata Cvvik po
wysKichaniu 11 prezenlacji
i'ecyUUoi"skich zgloszonych
do przegii)dii gminnego
przyznalo nagrody i
nominowalo do Eliminacji

***

Otylia Antolak zdobyla

wyroznicnie w powiatowym

Powiatow^ch w Bilgorajskim Centrum Kultury nast^puj^ce
osoby:

srednich z powiatu bilgorajskiego odbyly si? 17 listopadaw
Bilgorajskim Centrum Kultury. Gratulujcmy!
, , i„
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elapie 21. Jesienncgo Konkursu
Rccytatorskiego. Zmagania 37
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Joj(udny zohateh" w Tarnodrodzie

W zwiijzkii z Rokiem Jubileuszowyni
Tarnogrodu 1567-2017 Srodovviskowy Doni
Samopomocy w Tamogrodzic oraz Tarnogrodzkie
Stowarz>'szenic
na Rzccz Osob

Niepelnosprawnych
wlqczyly si? w
caloroczny cykl imprez
i zorganizowaly
spotkanie inlegracyjnc
pod haslem „M6j

i inn?) wybranjj ekspresj? artystycznj}. Pani dyrektor
Elzbicta K.yc przywitala przybylych gosci oraz
pokrotce przcdstawila liistori? Tarnogrodu. Nast?pnie
kazda dmzyna prczcnlowala „sw6j cudny zakzjtek'' i
cz?slowala wszysikich uczestnikow i gosci wspanialyrni,
samodzieinic pi-zygotowanymi, rcgionalnymi potiawami.
Komisja konkursowa w skiadzie: Agnieszka Fusprzcwodniczijca komisji,
Rcnata Cwik i .loanna Puchacz po wnikliwych obradach
wylonila zwyci?zc6w i wreczyia nagrody. Kolejnym
punktcm spotkania byl quiz wicdzy o Tamogrodzic
dia uczestnikow osrodkow dziennych oraz mlodziezy
giinnazjalncj. Osoby nicpehiosprawnc wykazaly
si? wysokim poziomem wiedzy na lemal naszego
miasleczka i okolic. Ostatnim etapcm naszego spotkania
byi siodki konkurs dla kierownikow i icrapeutow oraz
zaproszonych goki, w ktoiym w/w osoby mialy okazj?
skosztowac i rozpoznac owocowc przetwory naszego
regionu.
Uczeslnicy SDS w Tamogrodzic podczas
prezenlacji zwrocili szczegoinq uwag? na ekologiczne
walory naszego zakqtka:
Gmina Tarnogrdcf
stwivza atrakcyjne
warunki rolnicze, co

cudny zak^tek-

promocja swojego
rcgionii poprzez
miizyk?,sztuk?, poczj?
i smak". Spotkanie to
odbylo si? 25.10.2017
r. w sali vvidowiskovvej
Tamogrodzkiego
Osrodka Kultiiry.
Do udziaUi

pizystijpiiy takic placowki jak: SDS Sochy, SDS
Hinbieszow,SDS Bycliawa, SDS Biigoraj, SDS
Tamogrod, WTZ Jozcfow oraz Publicznc Gimnazjum w
Tamogrodzic. Swij obccnosci^ zaszczycili nas podczas
spoikania honorowi goscic, a wsrod nich BuiTnislrz
Tarnogrodu Eugeniusz Slroz, ks. proboszcz Jerzy
Tworek, pnzedslawiciclc starostwa bilgorajskicgo,

pracownicy PCPR Monika Zaj^c i Renala Blaszczak,
a takze dyrektoizy, kierovvnicy i pracownicy wyzcj
wyniienionych osrodkow wsparcia oraz innych
zaprzyjaznionych placowek.
Spotkanie integracyjne „M6j cudny zakqtek."
skladab si? z tizech cz?sci. Piervvsz^
I
z nich by\^ prezcntacja swojego regionu poprzez smak

Jest wvkoi-zysfy^yane
do L'kologicznej
pi-oc hikcji rV'l \ nosci.
Na terenie Tarnogrodu
istniejc Ekologiczne
Gospodarstwo Banvy
Zdrowia, ktore tloczy
natiiralne oleje.
Przykladowe prodiikty
tego gospodarstwa
wyeksponowano na
naszytn stole podczas
prezentacji. Ponadto w
Tarnogrodziefunkcjonuje
przefwornia owocow
ini<i'kkich Bioconcept-Gardenia. wykorzystujqca

potencjai produkcyjny rolnikow, ktoi-y tnidniq si^
iiprcnvq m. in. truskawek, porzeczki czarnej i czenvonej,
inalin i aronii (...) Mowiqc o naszym miescie, wartq

w'sponiniec takze ojego zahyfkach. takichjak:
• Ko.scidl parqfialny p\v. Pizeinienienici Panskiego
z XVm wiekn oraz wznoszqcejsi<^ ohok niego
zahytkowcj dzwonnicy
• Ko.scid}sw. Rocha z XVII wieku - najstarszy koscidi
drewniany na Zamojszczyznie
• Cerkiew pw. Swipe] Trojcy
\

• Bihiioteka Miejska, znajdujqca si? v»' dawnym j
budynku synagogi zydowskiejoraz mieszczqcynf^si? w
niej Miizcimi Nozyczek
.
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Imprcz^ Liswietnify vvyst^py aitystyczne uczestnik6w!

SDS.Zespo} wokalny „Lawcnda"

i

z SDS w Tarnogrodzie w skladzic: Beala Momot,
Agnieszka Wardach, Natalia Mielnik, Monika Szul

I

zaprezentowal koncert utworow iudowych. Natomiast ;
dzialaj^cy przy SDS zespol teatralny „Szyszki na
wierzbie" przedstawil adaptacj? bajki Jana Brzechwy
„Przygody Krola Jegomosci w.... Tarnogrodzie!" Zesp6l
vvyst^pii vv skiadzie: Lukasz Rusinek, Ryszard Deiylak,
Ratal Bartosik, Anna Bucior, Ewa Orlinska oraz Bozena
Chacia.

Na zakonczenic spotkania pani dyrelctor
Elzbieta K.yc podzi^kowata wszystkim
przybylym gosciom, w szczegolnosci pani
dyrektor Renacie Cwik za udost^pnienie sali
widowiskowej w celu zorganizowania tak
duzego spotkania integracyjnego.
W sposob szczegolny podzi^kowano pani
pedagog Katiirzynie Skubisz za wt^czenie
si? do Lidzialii w konkursie, a tym sainym
zach?canie mlodzie^ gimnazjalnej do
integracji zosobami niepeinosprawnymi^,
Wszystkim zaproszonym gosciom

ramach wdzi?cznosci wr?czono drobne ||
upominki vv]asnor?cznie przygotowane pizezi

uczestnikow SDS w Tarnogrodzie.
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Tamogrod kiedys maty,
w ciqgii 450 lat stal si^ doskonaly,
W srodku rynku pomnikow pnybyid
ipamifc o zntarlych tym iipami^tnUo

4"

I
I

W miescie tyle siq dziaio,
Niejedno poleglo in cialo
i na znwsze w pamiqci

\

mieszkancow zostaio,

1

t

Synagoga z ruin odnowiona,
Gmina mieszkancom bardzo

przysluzona,
W zielonym budynkii ludzie mieszkali,
pozniej Urz^dem Gminy go uznalL
Pracownicy MOPSu porad udzielqjq
I w triidnych chwilach na duchii
wspierajq.
Tarnogrod, Ojczyzna mala, wiekowa,
nadaljest wielopokoleniowa.
Agata Kociol, 12 lat
Szkola podstawowa w Rozancu Drugim

KATEGORIA PLASTYCZNA

„Rondo". Magdalcna Ksi^zek 9 lat,

Szkola podsta\A'o>va w Tarnogrodzic

Jest takie miejsce na Lubelszczyznie:

W tej mojej male]ojczyznie,
Moze i nieduze, maze mala znane.

Ale przez mieszkancow bardzo kochane,
Dziwic si^ temii nie trzeba wcale.

Bo Jest tu piqknie, wr^cz doskonale.
Rynek kazdego lata kwiatami uslany
Ajesieniq w parku spadajq kasztany.
Zabytkow tezjest tutaj wiele,
Warto wspomniec chocby o drewnianym
kosciele.

Inne to cerkiew czy synagoga.
Do wszystkich prosta prowadzi droga*

Szaciinek

dziedzictwa

ludziach

bitduje.

Tarnogrod z^ie sie to miejsce wyjqtkowe.
Gwarne, wesole i kolorowe.
KATEGORIA PLASTYCZNA

„Ko$ci6iek s>v. Rocha". Wcronika Kamienicc 14 iat

Publicznc Gimnazjum >v Tarnogrodzic

Justyna Furmanck,10 lat
Szkola podstawowa w Rozancu DnigUQ

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Uczniowie i nauczyciele ze szkoty podstawowej

w Tarnogrodzie na spotkaniu z wnukami
Marii Curie-Sktodowskiej
13 lislopada 2017r. uczniowie
i nauczyciele ze Szkoly
Podstawowej im. Marii CurieSklodowskiej w Tarnogrodzie
uczcstniczyli w spotkaniu

Udzial uczniow w niecodziennym
spotkaniu poprzedzily wareztaty
ciicniiczne i inatematyczne
w Uniwersytecie Dzieciecym
UMCS. Uczniowie otrzymali
dyplomy za pierwsze odkrycia
naukowc „Ty lez mozesz zostac
Sktodowskcf oraz kolorowe
pamiqlkowc koszuiki z logO:
Uniwcrsytctu Dzieci^cego.

z wnukami Marii Curie-

Sklodowsklej - Helen LangevinJoliot- profesor fiz\'ki j^drowej
z>vijp'.anej z Uniwers>tetem
Paiyskim oraz Pierrem Joliotbiochemikiem profesoreni College
de France,czlonldeni Francuskiej Akadcmii Nauk.
Doslojni gok'ie to dzieci corki Marii Sklodowskiej-Curie

- Ireny. Irena Joliot-Curie byla fizykochemikiem, wraz
m9zcin Frcderikiem Joliot-Curic otrzymali Nagrod? Nobla
za odkiyde sztucznej promieniotworczosci.
Spotkanie zostalo zorganizowane pi-zcz Uniwereytet Marii
Curie-SklodowskieJ w Lublinic w zwit}zku z obchodzon^ w
tyin roku 150. rocznicf} urodzin wiclkicj uczonej.

Spotkanie z potomkami jiatronki naszej szkoly wywario
na nas ogromne wrazenie i na j^ewno na dlugo zosianie w
naszej pami^ci. Bylismy szez^sliwi, kiedy wnjczaliany im
kwiaty oiaz pamiatki z naszcgo miasteczka. Poteni mielismy
wiciki zaszczyl pozowania do wspolncgo 7dj9cia zarowno w
auli,jak idwniez bylismy zaproszcni do wspolnego zdj^cia
przy pomniku Marii Curie-Sklodowskicj na dziedzincu
uczelni.

Naszym mottem na
pizyszlosc niech b^d^
slowa, ktore na spotkaniu
wypowiedzieli Helena
Liuigevin-Joliot i
Pierre Joliot: „Nauka

to ma bye pasja, nic
tylko skutecznosc i
uzylecznosc; abyj<}
uprawiac, nie trzeba
bye kimsjedynym i
wyjqtkowym".
liUp://ww\v.umcs.pi/pl/
aktualnosci,3185.wizytauczniow-szkolypodstawowej-wlamogrodzie,57241.chtm

https://lLiblin.tvp.
pl/34796985/wnuki-marilsklodowskicjcurie-z-

wizyta-w-lublinie
18
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AZ CZIERETH UCZNIOW GIMNAZJUM W GRONIE
NAJIEP^CH W WOOEWODZrWIE
Czterech uczniow z Tarnogrodu otrzymalo
stypendia Marszalka Wojewodztwa
Lubelskiego w ramach programu
stypendialnego „Lubelskie
wspiera uzdolnionych 20172018" przeznaczonego dia szkol

Zarz^d WojewddzEwa Lubelskicgo

^uSGcrtu gimnaiyum w Tamogmdzie

podstawowych, gimnazjow i szkol

dyr^LOM VZWi^NIA
<Dyrclisji i Qnmu <Fedagogkztt£mu
Sersfecznie dzi(l(_!iicmy zu itaranij u fozone « uychou-aiiif

I afu^ejf JiMJiffi ui'j/iipu'. Mifurii'j iiysife^czyni ich fudzmi mqdrymi
I szfacfieltiymi Dzifiij tcmu uczntowic

'Mgciecfi My'dier

Macuj 7(pmosa * MicJiaf Luszcze^* <Bartfomuj SzuSiaf^
zmiUzRstf tvgronie naj(epszycf\ ucziiitkv
HI uvjewddzturit, Siorqcycfi udziafinpmgmmie stypcndiafnym
.LuSeCskie wspicra uzdoCnionycR 20I7-20JS'

Manta&k_

Wetmanea&k,

M{ifewiiUtva£,u6tRlaigo

iLuStRS
LuSt&ii^

'/o

nvSomamfti

Xirzjaztyi^raSezuk,
ini/Jn./ma II gmJhta 2017 r.
ftndim*

Eurep^iU*

tlubelskle

tMaCurepaiUa

srednich.

11 grudnia w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie mialo miejsce uroczyste
wr^czenie stypendiow.
Otrzymali je uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Tarnogrodzie: Maciej
Komosa, Michal tuszczek, Wojciech
Majcher i Barttomiej Szubiak.
Warunkiem otrzymania stypendium byla
wysoka srednia ocen oraz szczegolne
osi^gni^cia naukowe. Mamy nadziejQ,
ze nasi stypendysci zainspiruj^ innych
uczniow do wyt^zonej pracy oraz
wierzymy, ze inwestowanie w wiedzQ
stanie si^ dodatkow^ zach^t^ do

podejmowania coraz trudniejszych j

wyzwan i osl^gania kolejnych sukcesow.

WW1■f

44BUiu •rvinu

Bfflrrriint^

frrf ■rrtntrfi'

tnT^f
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Margarett Borroughdame
w tarnogrodzkiej bibliotece
swiata i raciosnego odkrywc<? rzeczy malych i
jeszcze mnicjszych, wielkich i jeszcze wi(jkszycli.
Jest vvspoJorganizaiorkt} i Prezesem Fiindacji
Edukacyjnej dla dzieci oraz czlonkiem wolontariatg
mi(jdzynarodowcgo. Otrzymala wielc odznaczeft
za rozszerzenic wolonlariatu dobroczynnego.
Ksi^zka „Ciasleczkowa Choinka Zuczka Bio"
zostala obj^ta honorovvym patronatem Rzecznika
Praw Dziecka Marka Michalaka. Oto fragment
jego listu ,,...ohejmiJ^' honorowym palvonalem
III wydanie ksiqzki c//a dzieci pt.: „ Ciasteczkowa
Choinka Zuczka Blu" attlorsiwa Marrgareti
Borroughdame. Ksiqzka odpowiednia do wieku,
wybrana ze szczegolnq starannosciq i doslosowand
do rozwoju dziecka. znakomicie wspomaga rozwoj."
stymuluje wyobrazni^^, uczyj^zyka ojczystego, daje
Spotkanie autorskic
z Margaertt Borroughdame
odbylo sie 7 grudnia 2017
r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej vv Tarnogrodzie.
Wzi?ly w nim udzial dzieci
z gminy Tarnogrod.
Margaertt
Borroughdame pisze

U

dla dzieci. Uwielbia

opowiadac dzieciom bajki
i je z nimi vvymyslac.
Ukladac z dziecmi wiersze

i je dla nich spisywac. W
kazdyin dziecku widzi
bacznego obserwatora

kuwosc mowienia i pisania, a przede
w.szystkim - rozbudza ciekawosc .swiata
i ludzi. W.szy.scy wiemy ze nic tak nie
ksztaltuje dziecijak nauka poprzez
zahaw^. Umiej^tnosc czerpania radosei z
drohnych rzeczy i wpajanie pozyfywnych
warlo.sci to dla miodego czlowieka,
przydutne u' doro.slym zyciu iimiejetnosci.
Cie.sz^
ze zaangazowa/i sif
Pahstwo w popularyzacje czyteinidwa,
tym samym zach^cajqc rodzicow do
kreatywnego sp^dzania czasu ze swoimi
pociechami. Prostaforma pttblikacji
i

sprzyjajqca cwiczeniom manualnymjest |
Jej dodalkowym atutem. Jestem gl^boko
przekonany, ze przygody ..Zuczka Bio"
20
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zach^cg do kierowania si\' pozylywng posrawc/:
|
bohatera i rodzinnego pokonywania nopoikanych \
przeciwnosci, a sama ksiqzkQ b^dzie stcmowic wstfp

do przygody z Uieraturq i wyc/wwania zcipalonego
czyfelnika."

Honorowy patronal obj(?li rowniez: TVP ABC,
portal informacyjno - rozrywkowy czasdzieci;

pi, Juniorowo.pl, e-szkrab.pl, Dziecko najlcpsza
inwestycja,
dzielnica rodzica.pl,
miastoDZlECI.pl.

, .

C2Q?dzieci.pl
Porliil intormocyjno-roirywliowy

,

„ ,

JOaillia PllCliaCI^

miasto

QQ_QSn.pl '---'e-szkrQb.pl
dz:

:ca

Certyfikot die
tornogrodzklej
biblioteki

rodzica
DOHKVt WII D/lfC

'U-ii'Lcrroujo

ii

Milo nam poinfomiowac, ze nasza biblioleka
otrzymala Ccilyfikat za rcalizacj^ projektu
„EkoPaka - zamykamy obieg surowcow"
organizowany przez INTERSEROH Organizacj?
Odzysku Opakowan S.A. W calej Polsce taki
Certyfikat olrzymaly 22 biblioteki.

Medal

Joanna Puchac2

die Joonny Puchocz
Joanna

Puchacz

zostala

ulionorovvana

mcdalem

pamitjtkowym vvybilym przcz Mennic^ Polsk^ z
okazji 110. rocznicy powslania Biblioteki Publicznej
im. Hicronima Lopacinskicgo w Lublinie za wybitne
osic}gni(?cia w promowaniu czytelnictwa.

ekopaka

CERTYFIKAT
Bibliolrka Publlczna

w Tarnogrodzie
- OiMJomui llmuinw •
IW — r.i... I-"-"""

fliMiMU'kt

*"r| «»M Mm

i ••

:: . ^

•t

£• .'p-n. J

r.i' ",•?'
'

,;
|

Iii.innv I'HcUjt/
priri Mr

I'v Till St RCH 0'aov

u Oua>c AS"S —

p.: "cgiii

-as

EKoPaka to ogolnopotski program edukacyjnv

50 bibiiotck,600 spotkan edukacyjnych.lZ OOOdzieci.

D.Meku|emy!

Rfj« Ji'UUitKowy WoiBwlauPEJ flmuanaa Puaucon:)

interseroh

IM.fllKlONtM* LOMaSSXUlUO W LlIDUNlK

zero waste solutions
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Kosciolek sw. Rocha w Tamogrodzie -jako najstarszy
zabytek architektury drewnianej wojewodztwa lubelskiego
Celem konkursu byio uczczenie 450. rocznicy
powslania Tamogrodu, promocja gminy Tarnogrod,
zach9canie do odkrywania na nowo micjscowosci i
miejsc waznych dla mieszkancow, pokazanie tego,
CO jest znane, w zupehiic nowym swietle, w iniiym
spojrzeniu.
Realizacja konkursu „Kosci6lek sw. Rocha
w Tamogrodzie" byia jedn<{ z wiciu metod
dzialania przeciw uzaleznieniom, poniewaz zostat
zagospodarowany wolny czas dzicci i mlodziezy.
Poszukiwanie infonnacji byto zaj^ciem inspirujijcym
i rozwijajqcym wiedz? na temat historii malej
qjczyzny, bylo rowniez integracJjj grupy biorfjcej

Edyly Dorosz z Publicznego Gimnazjum w
Tamogrodzie, Szymona Kamiehca ze SP w
Tamogrodzie, Oliwii Gurdzicl ze SP w Rozahcu
Drugim, Mateusza Klimczaka ze SP w
Tamogrodzie, Katarzyny Myszkowiak ze SP w
Tamogrodzie, Konrada Wrobla ze SP w Woli
Rozanicckiej, Olylii Antolak ze SP w Tamogrodzie,
Wojciccha Tabaly ze SP w Tamogrodzie, Oliwiera
Sikory ze SP w Tamogrodzie, Sebastiana Seredy, ze SP w Tamogrodzie, Oliwii Krasowskiej ze
SP w Tamogrodzie, Dominiki Pisarczyk ze SP
w Tamogrodzie, Aleksandry Niziolek ze SP w
Tamogrodzie
III miejsce dla:
Dawida Komana ze SP w

Rozahcu Pierwszym, Kacp'ra
Fusa ze SP w Woli Rozanieckiej;
Agnieszki Gleh ze SP w Woli
Rozanieckiej, Macieja Borka ze|
SP w Tamogrodzie, Kariny Kity;
ze SP w Tamogrodzie, Alicji
Borowiec ze SP w Tamogrodzie,
Kacpra Horocha ze SP w
Tamogrodzie, Katarzyny
Sick ze SP w Tamogrodzie,
Anny Glowczyhskiej ze Sp
w Tamogrodzie, Milosza i
Galki ze SP w Tamogrodzie,
Erwina Piskorskiego ze SPw

f

Tamogrodzie, Diany Krupczak
|

udzial w konkursie i wskazanicm allcmatywncj
formy sp^dzania wolnego czasu. Na spotkaniacb
w bibliotece dzieci i mlodzicz mialy okazj?
zapoznac si? z celami i zadaniami GminneJ Komisji
Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych w
Tamogrodzie.
Organizalorem konkursu byla Micjska Bibiiotcka
Publiczna w Tamogrodzie.
Do konkursu przystgpiiy dzieci i mlodzicz. Litcznie 96
osob. Komisja konkursowa postanowila przyznac:
I miejsce dla:
Oliwii Myszkowiak ze SP w Tamogrodzie,
Haliny Jablohskiej z Lublina, Ewy Chelstowskiej
z Publicznego Gimnazjum w Tamogrodzie,
Aleksandry Bunko ze SP w Rozahcu Drugim, Ewy
Spustek ze SP w Rozahcu Drugim, Oliwii Detko
ze SP w Tamogrodzie, Dominiki PokarowskieJ ze
SP w Rozahcu Dmgim, Weroniki Glch ze SP w
Rozahcu Dmgim, Mateusza Michala Fusa ze SP w
Tamogrodzie
II miejsce dla:
22

z Publicznego Gimnazjum w
Tamogrodzie. Wiktorii Fusz
Publicznego Gimnazjum vv
Tamogrodzie
oraz wyroznic:
Karolin? Dolomisiewicz ze SPw
Woli Rozanicckiej, Magdalen?
K^dzicrskq ze SP w Woli Rozanieckiej, Huberta
Ardylewskiego ze SP w Rozahcu Pierwszym, Justyn^
Furmanek z SP w Rozahcu Drugim, Milosza Legiecia
ze SP w Rozahcu Drugim, Aleksandra Buciora ze
SP w Tamogrodzie, Michala Dworniczaka ze SPw
Tamogrodzie, Eliz? Kmpczak ze SP w Tamogi'odzie,
Pavvla Pi?ciorka ze SP w Tamogrodzie, Martyn?
Przybylowicz ze SP w Tamogrodzie, Magdalen?
Fulom? z Publicznego Gimnazjum w Tamogrodzie,
Pozostali uczestnicy konkursu olrzymali nagrody
poeieszenia.
Laureaci konkursu „Kosci61ek sw. Rocha w

Tamogrodzie -jako najstarszy zabytek architektury
drewnianej wojewodztwa lubelskiego" otrzymali
nagrody ufundowane przez Gminn^ Komisj?
Rozwiijzywania Problemow Alkoholowych przy
Urzedzie Miejskim w Tamogrodzie.
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Joanna Puchacz

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ROZANCU NA SWI^CIE
NIEPODLEGtOSCI W WARSZAWIE
KoJo

historyczne

si? na pomalowanie twarzy wbiaio
- czerwone barwy.
w
Rozancu
bralo
udzial
Dziesi^tki zdjijc nie sq w stanie
w
centralnych
obchodach
oddac
swiqtecznej almosfeiy
99.
rocznicy
odzyskania
w parlamencie. Nie zabraklo
Niepodlegiosci.
Wyruszylismy
momentow
humorystycznych.
0 godz. 3*^, aby po 6- godzinnej
Opiekun pozostawi}
bagaz
wypehiiony ksi^zkaini o Pitsudskim
podrozy w deszczu dotrzec do
Je; KOtKo ^
stolicy.0godz.9^'"przy slonecznej
przy
drzwiach
do
Senatu.
HISTORYCZNE ^
pogodzie zJozylismy wieniec pod
Podejrzanie wygl^daj^cy pakunek
pomnikiem Patrona na placu
zaniepokoit ochron?. Na szcz^scie
Trzech Krzy:^, bezposrednio
wszystko si? szybko wyjasniioodwotano alarni, a straznicy zostali
po Prezydencie RP- Andrzeju
zaproszeni do odwiedzenia naszego
Diidzie.
Wczesnym rankiem
pi?knego Rozanca. Przekonawszy
zto^J on hold Wincentemu
Witosowi, wielkiemu m^zowi
si? „na wlasnej skorze",jak Gzujna
jest kontrola antylerrorystyczna
stanu, klory z Marszatkiem
obejrzelismy jeszcze uroczystosci
Piisudskim ocalii Polsk? i Europi?
z udziaiem Prezydenta RP. Byly toprzed komunizmem. Prezydent
wr?czenie Orderow Orla Bialego,
powtorzy} gest wdzi^cznosci dla
odprawa wart oraz zlozenie
Witosa z 15 sieipnia br.- rocznicy
wiencow przy Grobie Nieznanego
Bil^^7 Warszawskiej. 0 godzlO""
Zotnierza
na placu Pilsudskiego.
rozpocz9lismy zwiedzanie Sejmu
Wracalismy zm?czeni, ale petni pozytywnych wrazen:
1 Senatu, ktore z okazji swi^ta szeroko ofworzyly drzwi
11 najwytru'alszych kolkowiczow i 2 opiekunow: Jozef
dla piiblicznosci. Poznalismy tajemnicc parlamentu
Klucha i nizej podpisany.
dzi^ki kompetentnym przewodnikoin i wydawnictwom
sejmowym. Spotkala nas wielka niespodzianka Marian Kucharczuk - opiekun kda
zostalismy zaproszeni na warsztaty produkcji kotylionow
i gadzetow palriotycznych. Najbardzipj odwazni zgodzili
z

ZSCICR

im.

W.

Witosa

RAZEM NA EUROPEJSKIEJ DRODZE-PRZYSTANEK TARNOGROD
ale pierwsza z tak licznjj delegacj^
uczniowsk^. Dzi?ki ogromncj
^czliwosci naszych uczniow,

W dniach 2-6 pazdziemika
2017 roku Szkola Podstawowa

im. Marii Curie-SklodowskieJ
w Tamogrodzie goscila
nauczycieli i uczniowz
czterech europejskich
placowek oswiatowych,
z ktorymi wspolnie
realiziijemy projekl

a przede wszystkim ich |
HEAL-nW

szkol.

Erasmus+ ..Move
Together to a Healthy
European Wav''.

Partnerzy nasi przybyli z
Francji, W?gier, Wloch oraz
odleglcj Islandii.
Zgodnie z
harmonogramem projektu byla
to juz4. mobilnosc, po spotkaniacli
we Francji, Wloszech i na W?grzcch,

rodzicow, moglismy gbscic
w naszym miasteczku az
29 dzieci z partnerskich

Erasmus+

Program wizyty
byl bardzo bogaty i
roznorodny. Po gor^cym
powitaniu przez calij
spolecznosc szkoint) i
wladze naszego iniasteczka
goscie nasi wyruszyli na
zwiedzanie szkoly i wizyty w
klasach. Bylo to duze przezyeie,
zwlaszcza dla najmlodszych, klorzy
prezentowali swoje roznorodne taleniy i
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Wieczorem nasi goscie z duzym

zainteresowaniem uczestniczyli w oti^z^sinach klas IV,!|
nast^pnie wspaniale bawili si? na wspolnej dyskoteee.
Sroda to wycieczka do Zamoscia. W programie
znalaziy si? zaj?cia edukacyjne w j?zyku angielsku
oraz zwiedzanie zamojskiego ZOO.Najwi?kszym
zainteresowaniem cieszyly si? malpy, szczegolnic
maly gibon Bogus oraz ^rafy i Iwica. Niezwyklym
prze^ciem byla mozliwosc: dotkni?cia, a nawet
zalozenia sobie na szyj? niewielkiego w?za. Nast?pnie
Arsenal. Zamojskie Stare Miasto urzeklo wszystkich

zwiedzaj^cych, zas strzal armatni na Nadszancu stal si?'

obdarowali przybylych w{asnor?cznie wykonanymi
drobnymi upominkami. Wspolne pokonanie sciezki
edukacyjno-zdrowotnej wytyczonej w obr<jbie
naszej miejscowosci bylo okazjq do doskonalenia
umiejtjlnosci posUigiwania si9 j^zykiem angielskira, ale
tez pokazania najpi^kniejszych zabytkow i ciekavvych
zak^tkow Tarnogrodu.
Wizyta w Przedszkolu Miejskim rozpocz^ta
drugi dzien spotkania i stala sic? okazjq do pokazania
umiej^tnosci naszych najmlodszych mieszkancow
miasteczka. Dodalkowyni puiiktem byla prezcntacja
zdrowych produktow z ekologicznego gospodarstwa
ogrodniczego Tomasza Obszanskiego. Zwiedzanie

ctBlErsiGfif!

hitem calej ^vycieczki.
Kolejnego dnia odbyly si? pokazy cyrkowe
przygotowane pi^ez wszystkie kraje. Dlugo
oklaskiwane byly wyst?py zwinnych akrobatow, ^ |
zabawnych klaunow,zr?cznych zonglei-6w oraz l

pokazy jazdy na wrotkach i monocyklu. Ale

|

najwi?ksze wrazenie zrobily przedstawiane przez;
naszego ucznia karciane sztuczki. Rownie dobize
bawili si? wszyscy uczestnicy zawodow sporlowych,
gdzie poza rywalizacj^ liczyla si? dobra zabawa i
humor. Popoludniowe zabawy inlegracyjne,jazda
konna, plywanie kajakiem i gra w kr?gle to atrakcje
przygotowane dla uczestnikow mobilnosci w Obszy;
W tych sportowych klimatach szybko pojawialo si?
wzajemne porozumienie i tolerancja, nawii^zywaty
si? znajomosci i pizyjaznie, a pozytywne emocje
pizelamywaly wszelkie bariery.

|
,
|
|

[Eiffliffiif

I
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LSvsli

piekami i ciastkanii „Kapka" oraz kompleksu
przetworczo-produkcyjnego BioConcept-Gardenia
Sp.z 0.0., specjalizujfjccgo si? w przclworstwie
owocow i warzyw ekologicznych, bylo sposobnosci^
do pokazania naszych najnowszych micjscowych
zakladow produkcyjnych oraz ich promocji.
24

Ostatni dzieh mobilnosci to wizyty w
miejscowym gimnazjum, szkole filialnej w Luchowie
Gomym oraz w Srodowiskowym Domu Samopomocy
w Tamogrodzie.
W trakcie tego tygodnia odbylo si? rowniez

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

doskonalenia j^zyka angielskiego, nawi^zywania
przyjazni oraz poznania kullury i zwyczajow innych
narodovv.

Zwiedzanie przez doroslych gosci kolejnyeh

klas, rozmowy podczas przerw, wspolne posiJki ,

;

Liinozliwiiy nauczycielom wymian? doswiadczeni

,

zdobytych podczas wieloletniej pracy zawodowej,

I

poszerzenie wiedzy na lemat syslemow edukacji Vv
krajach partnerskich oraz motywowaly do doskonalenia
swoicli umiej^tnosci j^zykowych.
Podczas tygodniowego pobytu zagranicznych
dclcgacji ogromnq rol? odegrala Rada Rodzicow,
ktorej czlonkowie pnzygotowali dla gosci degustapj^
tradycyjnych polskich potraw. Wszyscy byli
zachwyceni pi-zygotowanymi specjalami oraz
zazdroscili nam tak zaangazowanych w zycie szkoty
kilka roboczych spotkan, na ktoiych iiszczegotowiano
realizacj? kolejnych dziatan projektowych oraz
mobilnosci.

Kazda tego typu wizyla stwarea mozliwosc
zaangazowania si^ w dziaiania projektowe nie tylko
niewielkiej grupy miodziezy z opiekunami, ale rowniez
pozoslalych uczniow i nauczycieli oraz duzej cz^sci
rodzicow, czyli calej spolecznosci szkoinej.
Uczestnictwo przybytych dzieci w zaj^ciach
edukacyjnych, dyskotece, wspolne pokonywanie
sciczki edukacyjnej oraz wyjazd do Zamoscia
stworzyly naszym uczniom nowe mozlivvosci

rodzicow.

Pobyt uczniow i nauczycieli z krajow
partnerskich w naszej szkole przyniosl korzysci
zarowno uczniom,jak i nauczycielom. Nast^pila bardzo
konslruktywna wymiana doswiadczch pomi(?dzy
pedagogami na wielu roznorodnych plaszczyznach.
Mlodziez nawi^zaia nowe kontakly i przyjaznie,
poznala inne kultury, a przede wszystkim miala okagp
"doszlifowania"jpzyka angielskiego.
Wizyta krajow partnerskich w Tarnogrodzie
stala sip okazjq do promowania naszego miasteczka,
regionu i kraju.
SP Tamogrod

ERASMUS + W TARNOGRODZIE
Dnia 1 pazdziernika w niedzielp 2017 roku w
godzinach popohidniowych rodziny przyjmujfjce gosci
z Francji pojechaly na stacjp kolejowq do Rzeszowa.
Na miejscLi spotkalismy sip pierwszy raz, bylo to
jednoczesnie ekscytujqce i strcsuji|ce. Nastppnie
wszyscy zabrali swoich podopiecznych do domow.
Przyjmowalysmy dwie dziewczynki z Francji o
imionach: Clara i Clemonce.

Wrocilysmy do domu ok. 21.00. Zapoznatysmy
je z naszt} rodziny, zaprowadzilysmy do pokoju,
w ktorym mialy sip rozgoscic. Nie odbylo sip bez
emocji, pokazalo sip parp lez tpsknoty, a zarazem
szczpkia. Bylo pozno i polozylysmy sip spac.

Drugiego dnia rano wybralysmy sip do szkoiy.
Wszyscy poznalismy innych uczniow i nauczycieli
z projeklu Erasmus+, byli to goscie z Wloch,
Francji, Wpgicr i Islandii. Dzich w szkole rozpoczql
sip od apelu, nastppnie oprowadzalismy naszych
przyjezdnych po wszystkich klasach. Moglismy w
tym dniu pokazac uczniom,Jaki Jest przebieg lekcji
oraz CO robimy podczas przerw. Po poludniu dla
dzieci z Francji rodziny goszczj|ce przygotowaly
niespodziankp w postaci zabaw przy ognisku.

Zajadalismy pieczone kielbaski, ziemniaki orazHtaly
serz cebulkq, czyli tradycyjne polskiejadlo z ogniska.
Trzeciego dnia w naszej szkole w Tarnogrodzie
w sali gimnastycznej odbyla sip zywa, niecodzienna
lekcjachemii ifizyki. Interaktywny spektaki
przygotowala grupa „Zaelekli7zowani". Celem zajpc
bylo to, aby zachpcic do nauki w zabawny spos6b.
Nastppnie osoby z krajow partnerskich i dzieci
przyjinujtjcc udaly sip do przedszkola na krotkie
przcdslawienie w wykonaniu maluchow.Z pomoc^
doroslych zostala przygolowana mala przek^ska
oraz soki z owocow i warzyw. Produkty pochodzily
z ckologicznego gospodarstwa ogrodniczego pana
Tomasza Obszahskiego. Nastppnie pojechalismy do
komplcksu przetworczo-produkcyjnego BioConceptGardenia sp.z o.o. Zaklad specjalizuje sip w
przelworstwie owocow i warzyw ekologicznych.
Flitem lego dnia byla wieczorna dyskoteka w salt
gimnastycznej oraz otrzpsiny klas czwartych.
Moglismy wyci^gn^c taki wniosek: pochodzimyz
roznycli krajow, ale tahczymy, spiewamy i bawimy
sip podobnie.
Czwartego dnia mielismy wycieczkp do
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Zamoscia. Rano dwoma autobusami wyjechalisi^

dowiedzialysmy si?, sk^d pochodz^ nasi|
goscie

do tego pi^knego miasta.Podczas zwiedzania
zamojskiego ZOO pani pi-zewodnik mowiia do
nas wszystkich po angielsku. Gosciom podobai
si? Stare Miasto, Arsenal, zas strzal z armaty nal
Nadszancu stal si?
„gwozdziem p^ogramu*^
Ostatniq atrakcjg
tej wycieczki byty
zakupy w Galerii
Zamosc, gdzie
wybralismy
drobne
upominki.

polnocy Francji.

Powrot

do domu

Piijty dzien - czwartek- byl rowniez bogaty

w rozmaite zaj?cia. W sali gimnastyczncj odbyl^
si? zabawy sportowe oraz cyrkowe pokazy
przygotowane przez przedstawicieli ze wszystki®
krajow. Popohidnie sp?dzilismy bardzo aktywny
w miejscowosci Obsza. Odbyl si? tam pokaz
tradycyjnego wyrobu chleba i ubijania masla.

Dodatkowymi atrakcjami byly: plywanie kajakidm;^ |
jazda konna oraz gra w ki-?gle.
1
i
Pozegnalismy si? rowniez z uczniami z Wtoch,
ktorzy nast?pnego dnia wyjezdzali do
swojego kraju.

nast^pil
okolo

godziny

Czwartkowy |
wieczor w domu

byl bardzo tworczy:
wykonywalysmy
bizuteri? z drewnianych
koralikow, ktore

nawlekalysmy na rzemyk
oraz rozciqgajijc^ si? gumk?.
Powslaly pi?kne korale i
bransoletki, ktorymi Clara i
Clemonce postanowily obdtirowac
swoich bliskich we Francji. To byl
rowniez cudowny i pelen wrazen

osiemnastej i

wowczas mialysmy
we cztery (Clara,
Clemonce, Kamila, Agnieszka)
czas dia siebie. Sp?dzilysmy go na
wypowiadaniu,„}amanc6w j?zykowych".
Dziewczyny z Francji powtarzaly po nas zdania po
polsku, np.:
Ti-zynastego w Szczehrzeszynie chrzqszcz si? zaczql
tarzac w ti-zcinle. Wszcz?U wrzask m' Szczehrzeszynie.

Wszak Szczebrze.Hzyn z(ego slynie, ze w nim zawsze |
chrzqszcz brzmi w trzcinie! Rozbawilo nas to
|
do lez. Najmniej problemow j?zykowych bylo z
wypowiedzeniem wierszyka: Spadi bqk na strqk, a
strqk na pqk. P?k{pqk, p?kl strqk a bqk si? zlqkL W
rewanzLi powtarzalysmy po francusku trudne wyrazy,
a na koncu wspolnie, glosno odliczalysmy w j?zyku
angielskim. Nasze konwersacje czasami odbywaiy
si? w j?zyku „uniwersalnym": machanie r?kami i:

dzieh.

W pi^lek nasi uczniowie wraz z
goscmi z czterech pahstw odwiedzili:
gimnazjum, Srodowiskowy Dom
Samopomocy w Tarnogrodzie oraz szkol?
w Luchowie Gomym. Wieczorem goscie z
Francji i rodziny ich goszczjjce spolkaly si? w
restauracji „Tabiago" przy pizzy, frytkach i
napojach. Zabawy, spiewy, skakanie sprawily, zcbyto
glosno i radosnie . Po powrocie do domu pomogtysmy
naszym kolezankom z Francji spakowac walizki, a
nast?pnie kontynuowalysmy tahce przy muzyce z
laptopa. Dowiedzialysmy si? w ten sposob, ze niamy
podobne zainteresowania muzyczne.
W sobot? rano o godzinie 9:00 naslqpil moment
pozegnania. Ostatnie wspolne zdj?cia i usciski. Goscie
odjechali, ale wspomnienia pozostaly.
'

Dzi?ki projektowi Erasmus+ „Move Together i ^

rysowanie na kartce.

to a Healthy European Way" przezylismy wszysqy' |,!

Wspolnie odkrylysmy ciekawostki np. po polsku

wspanial^ przygod?.

siowo TATA - w j?zyku francuskim oznacza ClOClA.
Kolezanki opowiedzialy nam o swoich rodzicach,
rodzenslwie i pokazaly ich. Ogl^dalysmy ich zeszyty
i zaciekawilo nas, ze dziewczyny mialy wydrukdwan^
map? Europy z zaznaczon^ tras^ z Francji do

Polski. W ten sposob wiedzialy, ze Tarnogod lezj^

Kamila Larwa kl. IV a, Agnieszka Laiwa kip

Dalszy ci:|g relacji uczcstnikow w nust?pnyvh numerach

w poludniowo - wschodniej cz?sci Polski, a my'
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Kwartalnika

MLODZIEZ Z GIMNAZJUM UCZCILA JUBILATOW
Natomiast recepta na lak dlugi. udany zwiazek, to
z pewnosciq prawdziwe,
szczere uczucie. Dlalegb
w dniu 50. rocznicy slubu
pragniemy zyczyc wszystkim
parom jeszcze wielu
wspanialych chwil, ktoro
itieaiueam
warte, by ocalic Je od
sami
zapomnienia.

19 listopada odbyly s'\q obchody vvspaniatego

zc:

Pami^tajmy row^iie^i
I

Jest iniiosc tnidna,

weh^je,
jubileuszu

iiiezniienni

- 50. rocznica

]

jak sol czy po prostu kdmi^A ^
do zjedzenia,
jest przewidujqca,
taka CO groh zamawia wciqz
na dwie osohy,
niedokladnajak iiczen. co
czyta po lebkach,
jest cienka
jak oplatek,
bo wewnqtrz

-ci .sami

wzniszenie.

zawarcia

Jest milosc

racz

zwiqzku
malzcnskiego
czyli ZIote
Gody.

wariatka,

egoistka', gapa,

z

li

Na

uroczyslosci
tej parom,
ktore przezyly

jakjesien
lekko chora

z ksiez}'Cem
klamcziichem
i ta CO nie

odejdzie

ze sobi} 50

- bo znow

lat, zoslaly

niemozliwa.

wr^czone
odznaczenia

i kwiaty z

rqk pana burmisti-za Eugcniusz Slroza. W dalszej
cz^sci przyszedl czas na vvicrsz i piosenk^, kiorymi
chciclismy wyrazic naszc zyczcnia.

□

Wierszc i pioscnki zaprczcnlovvaii uczniowie
Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzic: Micliat
Luszczek - konferansjcr. Magdalcna Wiijclaw,
Marcin Lanva , Wikloria Galka, Wikloria Kielbon,

Maria Zygmunt. Pawel Pogorzclcc. Bartlomiej
Slaron, Magdalcna Zygmunt, Laura Kiipczak recylacja, Jolanla Karakula. Jowiia Szeniak, Gabriela
Lis, Wikloria Kielbon. Szymon Obszanski - spiew,
Bartlomiej Szubiak - gilara. przygolovvani przez
nauczycieiki: Magdalen^ Fuiomt? i Malgorzait; Cich.
Wiemy.zc wspoinc zycic to proba
charaklerow, to szukanic kompromisow, to wrazliwosc
na drugiego czlowicka, oddanic, zaufanie.
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Magdalena Futoma
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WIESCI TARNOGRODZKIEGO TEATRU,
KAPELI I KLUBU SENIORA
Tamogrodzki teatr wystqpil 5 listopada
w Gminnym Osrodku Kultury w Milejowie

przez ksi^zpolskich gospodarzy.
Tydzien pozniej 26 listopada 2017r. teal

wysl^pH u siebie na deskacii
Taraogrodzkiego Osrodka
,
kultury. Aktorow spotkal pdfe'^
aplauz. Po swi^tach Bozega"

Narodzenia wyruszaj^ na p6db6j

widzow w wojewodztwie |li
podkarpackim, m.in. w ICrojMcs
Samej.
***

0 laboga swi^fego co to koi

tego

L^

a laboga swiqtego a kapeUhgra^

i
To slowa jednej z piosenek
Tarnogrodzkiej Kapeli Ludowej,
ktora swoj repertiiar na okres
adwentu, Bozego Narodzenia
1 Nowego Roku zamienita i
kol^dowanie. Nasze pi^kne

kol^dy m.in.: „Wsr6d nocn^,
wystawiajac sztuk? Moliera pt. „Lekarz mime
woli". Nast<?pnie przednia zabawa miala miejsc
19 listopada 2017r. w Ksi^zpolu, gdzie z tym

spektaklem zapoczqtkowa!„Andrzejki". A ze s
a
ta to swietna komedia w dobrym wykonaniu, to
wszyscy bawili si^ doskonale. Nie zabraklo rowniez
wspanialych potraw regionalnych przygotowanyph
28

ciszy", „Cicha noc",„Lulajze,,
Jezuniu" i inne zaspiewala pacjentom i opiekunom w
tamogrodzkim szpitalu.

Seniorzy z
Tamogrodu, ktorzy
pracLijq przy TOK-u,21
listopada zorganizowali
imprez? andrzejkowq dla
zaprzyjaznionych klubow
seniora z Doihobyczowa,
Jozefowa, ZwierzyiT;ca i
Szczebrzeszyna. Swietna
zabawa nie moglaby si?
odbyc, gdyby zabraklo
dobrej muzyki, a zapewnil
jq zespol w skladzie:
Andrzej Fus, Darek'
Jelen, Michal Giza. T^m
wspanialym,zyczliwym
muzykom, niosqcym radosc drugiemu czlowiekowi
za ich prac? wystarczq slowa podzi?kowania od

opiekunki Klubu Seniora w Tarnogrodzie Heler^
Zajqc.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

ezysena:
Monika
Komosa

les
ens

obsada:
Wrobel
Michat
Malinowski
Kacper

Sala widowiskowa

^OK 30.12.2017
^19:00
^^IVsfeo

f^ss
. Zuianna

Szymanik
Michat
Stasiewicz
Adam
BH

Kdrnelia

wolny

wTktoria
Fus
Oliwia
Kurzawska

Marcin
Borek

Maciej
Komosa

Mimo braku sniegu Mikotaj przybyt
do Tarnogrodu...
A nadziejamow wslqpi w mis....

wykonane przez uczestnikow Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Tamogrodzie a takze skrbmne

Deszczowy dzien i silny wialr nic powstrzymaly
Mikolaja przed tym, aby kolejny jiiz raz odwiedzid
chorych w Zakladzie Opiekunczo - Lecziiiczym, a
takze po raz pienvszy Dzicnny Osrodek Medyczny w

sbdycze.
Byly Izy radosci, ogromne wzruszenie, kiedy Mikotaj
usciskal i obdarovval skromnymi darami ludzi ,
chorych. „Warlo dla takich chwil bye MikolajenT^
Dodatkowo pi?knym spiewem
radosny nastroj wprowadzala
mlodziez z Publicznego
Gimnazjum \v Tamogrodzie oraz
uczestnicy Srodowiskowego Domu
Samopomocy, zach9cajac do
wspolnego spiewania wszystkich
uczestnikow spotkania. Az za! feyio
si? rozstawac. Pop}yn?lo wiele
wdzi?cznosci i podzi?kowan za taki
dar dobroci od ludzi chorych oraz
pcrsoneiu medycznego.
Mikolaj wraz z calg ekipa odwiedzil
takze ze slodkosciami rozne

instytucje i innych ludzi samotriych,
zycz^c radosnego oczekiwaniaj
narodzin Chrystusa. Cala akcj(
Tamogrodzie.
6.12.2017r. chorzy z niecier]:>li\voscii} oczckiwal
na dostojnego goscia. Przygolowanych zostaio

zorganizowala i nadzorowala wiceprzewodniczai^
wolonlariatu Elzbieta Kyc.

kiikadziesiqt paczek i upominkow dia ludzi choi^ch,^
w ktorych znajdowaJy si? kartki swiqtcczne
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Terapeuta Edyta GrochOwieZ

o
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i

... spotkal si^ rowniez z dziecmi
w Tarnogrodzkim Osrodku Kultury

\

5 grudnia br. o godz. 17.00 Tarnogrodzki Osrodek
Kultury odwiedzit swi^ty Mikolaj. Tak jak w
ubieglych latach z niepokojem oczekiwali na
niego licznie zgromadzeni najmlodsi mieszkai'icy
Tamogrodu wraz z rodzicami. Czas przed jego
przybyciem uswietnil wyst^p zespotow tanecznych

dzialajqcych w TOK-u pod kierunkiem Malgorzaty
Zajqc oraz Dzieci<?cego Zespolu Wokalnego TOK-u
prowadzonego przez Grazyn? Barcickq. Nasttjpnie.
nadcszia dlugo wyczekiwana chwila i Mikolaj

wraz z pomocnikami mogl przystqpic do prac^p^
Wszystkie zgromadzonc dzicci olrzymaly prez^^J

a czlonkowie zcspolow drobnc upominki.
30
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...a na koniec odwiedzil Zespol Szkot
Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Rozahcu
Wzorem lat ubiegtych w Zespole Szk#

precyzyjnego. Pomiino niesprzyjaj^cej aury
zainteresowanie „prezentem" byto ogromne.

r

Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. W. Witofe

w Rozancu 6 grudnia pojawil si? sw. Mikolaji"

W ubieglym roku sw. Mikolaj dostarc^t

Nie zawiodt on oczekiwan uczniow i w tym j

naszym uczniom mikroci^gnik i rozsiewacz jj
jsmx

R

roku, dotarl na czas i sprawil olbrzymi^ rados6
spolecznosci szkolnej. Uczniowie otrzymali ripwy
ci^gnik rolniczy o mocy 145 KM wyposazony w

do nawozow wyposazony w komputer. Widzac
ogromne zainteresowanie miodziezy i ch?c
poszerzania wiedzy, postanowil spelnic ich

system automatycznego prowadzenia AutoTr^c.

marzenia i oczekiwania. Prezentom w tym rol

Jest on wyposazony w najnowsz^ technologi?
pozwalaj^c^ na komunikacj? mi?dzy maszynami
rolniczymi.
Wykorzystywany b?dzie jako pomoc

nie b?dzie konca, gdyz na gwiazdk? szkola I
otrzyma przyczep? skorupowq o ladownosci ®

Ion, ktora pozwoli na transport plodow rolnycti.

dydaktyczna dla uczniow technikum w zawojdzie
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

i

W rozmowach z uczniami sw. Mikolaj zdradzil, ze
uzyskal znacznq pomoc w pozyskiwaniu ^rodkdw
na zakupy od Ministra Rolnictwa i Rozwoju ^si.

B?dzie pozwalal na wdrazanie rozwiqzan roliuctwd
32
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\V dniach 27-29 pazdziernika 2017r. Strazacku Orkiestra D^'ta uczestniczyia w wyjezdzle promocyjnym w Pieniny.
MIodzi muzycy >vraz z kapclmistrzcm Grzcgorzcm SzteimDillerem mogli podziwiac mJn. dawne sztolnie IMuzeum Zi
Krakowskich Wieliczka

>

Korowdd weselny Stanislawy z domu Kiclbun i Edmunda Chmiclcckicgu
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Podsumowiinie rundy jesiennej
pi^tej kolejce Unia Hrubieszow strzeliia nam bramk?
daj^cq im zwyci^stwo, a kibicom i zawodnikoin
Olimpiakosu przyszio przeikn^c gorycz pierwszej
ligowej porazki od niespetna roku (ostatnia porazka
24 wrzesnia 2016 z druzyn^ Tanew Majdan Stary,
mecz z Uni^ 2 wrzesnia 20)7). Po porazce z Uni^
przyszedl czas na mecz z Huczw^, ktoiy -jak si^

pozniej okazalo - byljednym z najgorszych lej I
jesieni, zaraz po meczu z Victoria. Bardzo slaba,
dyspozycja poskutkowala wysokiini przegranyiiii.

Po trzech miesi^cacli zmagan ligowych na
zamojskicli boiskacli runda jesienna dia Olimpiakosu
zostala zakonczona. W tym olo-esie przezywali^y
wiele pozytywnych emocji, choc byty tez gorsze
chwile, porazki i kontuzje. Ostatecznie rund?
jesiennq zakohczylismy na
7. miejscu z 24 punktami na

Druga cz?sc rundy jesiennej to gra w „ki'atk?":
zwyci?stwo w Skierbieszowie, porazka z Belzcein,
nast?pnie dwa remisy: w Rozahcu od 0:2 dia
Olimpiakosu do 2:2,

koncie.

Runda jesienna bardzo dobrze
rozpocz^la si? dia naszej
druzyny. Cztery wygrane z
rz?du i komplet 12 punkow w
czterech meczach. Zwyci?stwo
na inauguracj? sezonu z
Olendrem 6:4,nast?pnie
z Wlokniarzem, Koron^
Laszczow i szcz?sliwa wygrana
w kohcowce meczu z Omeg^
Stary Zamosc. Dopiero w
34
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zanolowalismy z piqtym Groi'ft©
szostym Gtyfem i jedenastyi
Igrosem. W pozostalych
spotkaniach zdobylismy 3

punkty (Omega(4.), Korona(l^)',
Wlokniarz (12.), Olimpia (13.i)i,

Orion (14.), Ostoja (15.), Olepder

(16.)).

h

W pi(?tnastu meczach 01impia^(OS
strzelil 33 gole a stracil 27.
Bramki;

Adrian Dydynski 11
Lukasz Karpik 5
Michal Rutyna 4
Dawid Konopka 4
Roman Stetskiv 4
Lukasz Gancarz 2

oraz zalegly mecz z Igrosem na wlasnym boiskit;
od 0:2 dla Igrosu do 2:2. Po trzech spotkaniach||
bez zwyci^stwa przyszla wygrana z Orionem
Dereznia, ale nie potrafimy juz do konca sezonii
przedhizyc passy wygranych do chociazby dwoch
zwyci^stw z rz^du. W 12. kolejce remisujemy
1:1 z Gryfem Gmina Zamosc, trac^c kuriozaln^
bramk? z 30 metrow, nast^pnie pi^zegrywamy mecz
niew^korzystanych sytuacji w Zwierzyncu. W
cztemastej kolejce zdobywamy ostatnie 3 punkty tej
jesieni, wygrywaj^c z Olimpig na wlasnym boisku,
ostatni mecz rundy konczymy porazkq \v Lukowej
4:0.

Olimpiakos zakonczyl ostatecznie rund^ jesienn^
na 7. miejscu z 24 punktami na koncie. Taka sam^
ilosc punkow ma Gryf Gmina Zamosc, lecz ich
bilans bramkowy jest nieco lepszy i dlatego druzyna
z Zamoscia wyprzedza nas w ligowej tabeli. Bilans
spotkah tamogrodzkiej druzyny to 7 zwyci(?slvv, 3
remisy i 5 porazek.
Preegrane z piervvsza trojk^ czyli Huczw^, Uni^ i
Victoria oraz znajduj^cymi siq pod nami w tabeli z
Orkanem (8) i Sokolem Zwierzyniec (9). Remisy

Jj

Mateusz Gancarz 1

Sebastian Skrzypek I
Mateusz Grabowski 1

2 UNIA HRUBIESZOW

11-2-2

30:12*35

3 VICTORIA lUKOWA/CHMIELEK IS

11-1-3

52:22 34

4 OMEGA STARY ZAMOSC

15

a-3-4

30:18 27

S GROMROZANIEC

15

7-6.2

34:21 27

S GRYF GMINA ZAMOiC

IS

7.3.5

32:15 24

7 OLIMPIAKOS TARNOGROD

IS

7-3-5 33:27[24

8 ORKAN BELZEC

9 SOKdl ZWIERZYNIEC

10 KORONA tASZCZdW

15

4-2-6 22:27\20

11 OLIMPIA MI/iCZYN

15

4-1-10 19:43 13

12 IGROS KRASNOBRdO

14

13 WLOKNIARZ FRAMPOL

14

4-0-10 33:39 33

14 ORION DEREZNIA (SOLSKA)

15

2-3-10

13:37 9

15 OSTOJA SKIERBIESZOW

15

3-0-12

17:45 9

15 OLENDERSOL

IS

1-5-9 12:31 la

3-4-7

15:32 13

Tak trudno zegnac na zawsze kogos, kto jeszcze mogt bye z nami.
Z ogromnym boiem przyj^ilsmy wiadomosc o smierci

sp. Henryka tukaszczyka
bytego wieloietnlego Prezesa Oiimpiakosu Tarnogrod
1 naszego wiernego ktbica!

•

Rodztnie oraz bilskim zmartego wyrazy
szczerego zaiu t wspotczucia
przekazuj^
Zarz^d, pilkarze oraz kibice LKS Olimpiakos Tarnogrod
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Ki^ysztdtowy Koliber
Odznaczenie dia Lekarza Roku 2017 dra Romana Cichockiego z Tarnogrodu
4 listopada w Nysie odbyly si^ Krajowe Obchody !

Swiatowego Dnia Walki z Cukrzycfj.

|

Podczas tych uroczystosci dr Roman Cicliocki otrzymat

rodzinncj, od 1988
roku pclni fiinkcjg
kierownika przychodni
w Tamogrodzie.
Dodatkowo pelni wide
funkcji spolccznie.
Dziala rowniez w

kole diabetykow w
Tamogrodzie. Jego
zaslugq jest powolanie
Tamogrodzkiej Szkoly
Cukrzycy w oparciu o
wyklady przygolowane
przez Porozumienie
Zielonogorskie
Lckarzy.
Dr Roman Cichocki prowadzi wyklady sam oraz zaprasza
innych lekarzy specjalislow, ktoizy przybli^j?} pacjentom

problemalyk^ schorzeh powii^nych z cukr^cq. |
odznaczenie Krysztalowego Kolibra jako Lekarz
Roku. Nagroda zostala przyznana przez Kapitui? pi^
Polskim Stovvarzyszeniu Diabetykow Zai"z^d Glowny w
Warszawie. Wniosek zlo^li mieszkahcy oraz czlonkowie
kola diabetykow z Tarnogrodu. Uzyskal on poparcie
prezesow kol, ktore nale^ do Oddziahi Rejonowego
w Tomaszowie Lubelskim, tj. Parczewa, Hnibieszowa,
Tomaszowa Lubelskiego, Bilgoraja i Tamogrodu.
Dr Roman Cichocki ukonczyl Akademi? Medycziif^ w
Lublinie w 1980r. i rozpoczgl prac? w ZOZ BilgoraJ
w szpitalu oraz pi"zychodni w Tamogrodzie. Uzyskcd
specjalizacji? z chorob wewn^trznych i medycyny

Olo niektore z nich:

- Schorzenia oczu wywolanc cukrzycq

^

- Schorzenia nerek wywolane cukr^cq

n

- Slopa cukizycowa
- Otylosc - pierwszy krok do cukrzycy
- Cukrzycajako choroba cywilizacyjna
- Cukrzyca a odzywianic si?
oraz wide, wide innych.
Krysztalowy Koliber trafil do wlasciwej osoby.
Gratulujemy.
Kolo Diabetykow w Tamogrodzie

informacja
Nocna i ^^teczna opieka zdrowotna w powicdebilgorajskim spiawowanajest pizezARION Sz|3itale w Bilgorajuw
pomieszczeniach Pizychodni SpecJalistyczneJ. Swiadczeniaudzielane sq w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
nast^pnego otaz calodobowo w dni wolnc od pracy i ^qteczne.Poicid udzidajtjzespoly lekaisko - piel^gniai^kie.
Porady udzielane bezplatnie bezskierowania w pizychodni w Bilgoraju oraz w ramach >vizvt doniowvch lekaiskich
i piel^gniarskich w celu zabezpieczenia ciqglo^ileczenia. Swiadczenia obejmujq; poi^d? lekarelq, wykonanie badad

dodatkowych,laboratoiyjnych,ekg,usg, rig,z^iegi pielggniaiskie, w tym injekcje,zmiany opatnuikaW rainach |
porady lekai^kiej pacjent otizymuje stosowne dokumenty zwolnienia ZUS ZLA(L4),skierowania do szpitala,poiadm
specjalistycznych,na konieczne badania,infomiacj^ dIa lekaiza POZo udzielonej{X)radzie.
i

leletbn lton1aklo\vy 846882333
|
W przypadku zagro^nia ^cia, urazow,porodu,dolcgliwo^i zwiijzanych zci^,utraty swiadomo^i nalezy skontaktowx sig

zPogoloudem Ratunkowym w Bilgoraju
I

Telefon kontaktowy 999 lub 112
Telefon alamiowy powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologiczncj w Bilgoraju:
dni robocze do 15.00 -846860212; po 15.00 i w pozostale dni695732 451
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TARNOGKOD
hyi kfedyf
ikym axeroko s targ6w i jannarkAw* ale pn
wa dostawcy zai^anicznego xdobyl aobta do-

piero w xesz)ym roku. Przedsi^biorczoii i inicja
t>'wa mieszkancow Tarno^odu,(n«|dxj|ceKo aiq w
przcszlosci prawami micjskimi), zahamowaty nie

lylko procea systematyczncgo

^UM.U.U -oiiaOOIMJUO

podupadania, ale

ii.UNo. tun,I M-ru .uioink/i; « luminiT

diwign^ly go na nowo.
W
czynle
tpolccznym
wjTOsly
w
Tnrnogrodzie
dom kulUiry, imponujqcy
gmach *7.koly Sredniej (nie
bylo Jej w promieniu 30
km), wyaafaltowane ulice,
kwietniki i zielcAce ulrzymane tak. tc w 1002 roku

W zapewnieniu zagranks
pego rynku zbytu pomAg!
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zXote ^ody

^^polnoty parafialnej malzenskie przyrzeczenia.
dzisiejszq niedziel^ na tej msz)'

swi^tej chcemy Dobretj^ Bogn

poclzi^kowac za paiy maB^^kie,
ktdre swi^tujq vt^ tym roku z/dty

\\ niedziel^ 19 listopada br. w Jrffcbgrodzie

-jtibileusz, za pary malzemki^Mfre w zwiqzku

swi^towano Zlote Gody. 10 par malzenskich
uczestniczylo w uroczystosoj przygotowanej

sakramentalnym przezyiy 5(^t. Banizo serdeczgje

A

was, (fi'vcizyjubilaci, i wasze rodziny witam.^bardzo
si^ ciesz^z waszej obecnosci, z tegofaktu, ie wspolnie

pr^ZiSaD^OFZ^d Gminy ^r^ogrod i parab^
Przemieni^a Panskieg'w*Tawiogrodzie.

z \Pmni mozemy Panu Bogii dziekowac. S^c

Tegorpczm jubilaci to:
FRANCISZEK I KRYSTYNA CHIVTTELECCY
EUGE^<IUSZ I JOZEFA GALKOWIE

w^B^Katulacje i otaczam was swojq modlUwq
wdzi^czhqiciq za \^^^^^^adectwo zycia - m6i
Jerzy Twdrek.

_ ^

Po mszy swi?tej dalsza cz?^c jubileuszu odbyla

JOZEFI JANINA GALKOWIE

si? w'Tamogrodzkim Osrodku Kullury, gdzie
po odspiewaniu hymnu narodowego Burmistrz
Tamogrodu Eugeniusz Stroz i kierownik Urz?du;
Stanu Cywilnego w Tamogrodzie Barliomiej

ADAM 1 KRYSTYNA KRUBNIK
EUGENIUSZ I JANINA KUPCZAK
JAN I MARIA LUSZCZKOWIE

prezydenckimi medalami wyroznili pary swi?tiij!5ce

TADEUSZ IANIELA MYSZKOWIAKOWl

zioty jubiieusz. Pan Prezydenf wglorii majestatu
RzeczpospoliteJ nadaje maizenstwom medale za
50-lecie pozycia. U nas wg/ninie najubileusz skiada
sie iiroczysta siima i cz^sc oficjolna v^' domu kuitwy.

CZESLAW 1 TERESA OLCHOWIE
CZESLAW I HELENA WLAZIOWIE
JAN I KRYSTYNA ZMIJANOWIE

Uroczystosc ma na
ce/ii wyrdznienie
par malzenskich, a
lakze ma bye lekcja
wychowawczq,
pokazujqcq,
ze rodzina Jest
najwazniejszq
komorkq
spoleczehstwa
i wartosciq

bardzo waznq.
.hvi^fowanie oddaje
lakze naszq troskq o
budowanie zdrowego,
wlasciwego

spoleczehstwa. ^a

ktorego rodzina^
jest najwazniejszq

Swi(^towanie Zlotych Godow w Tamogrodzie
rozpocz^b si? od uroczystej mszy swi?iej, na ki6rej
maizonkowie, ktorzy przezyli w zwiqzku maizei'igkim

50 lat, odnowili - w obecnosci proboszcza i
38

^

warlosciq ''
podkresia w
rozmowie z portalem bilgoraj.com.pl burmistrz
Stroz.

I

Po wr?czeniu prezydenckich odznaczen mlodziez
z Tamogrodu wystjjpila z montazem siowno muzycznym, a jubileusz zakonczyl si? wspolnym

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

obiadem. Pragn^ bardzo serdecznie podzi^kowac
Burmist/iowi Tomogrodii, Dyreklorowi
Taniogrodzkiego Osrodka Kultwy, ksi^dzu
dziekanowi, naiiczycielom i mhdziezy i \vszys.tkim.
osobom, ktore zaangazowafy si^ w przygolowanie^
tegorocznego jiibileiiszti Zhtych Godow. Dzifkujf

takzejubilatom, ze przyj^li nasze zaproszenie i
zyczq im zdrowia i wszelkiej pomyslnosci - mowH
po uroczystosci kierownik tarnogrodzkiego USC
Barttomiej S>Yltala.
/bilgoraj.com.pl/

INWESTYCJE GMINNE W FOTOOBIEKTYWIE

ss

Wlatach 1810-1842 Tarnogrod byl miastcm
powiatowyni. Po/ostatoscii| po t\'m okresic byl dawny
budynck Sj|du Grodzkiego

Obecnie powstaje tu plac postojony, w przyszloki
pianovvana jest budovva Ratusza Micjskiego

Z powodu zlego stanu technicznego budynku

Nowa elewacja budynku mieszkalncgo

zdecydowano 0jego rozbiorce

przy ul. Partyzantow 5 w Tarnogrodzie
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

39

Droga Przedmiekle Pluskie-Zachod i sciezka rowerowa

Nowa nawicrzchnia na ulicy Nadrzecznej

Plac postojo>\7 prz\' kokiclc pw. Przcmienienja
Panskiego \v Tarnogrodzie

Kanalizacja w Woli Rozanieckiej

Boisko wieiofunkcyjne przy szkole podstawowej w
Luchowic Dolnym

^Nowe nawierzchnie drog w Rouncu
40

Silownia prz>' Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie
KWARTALNIK TARNOGRODZKI

Dnia 7 listopada 2017 r. odbyla si? XXXII w blez^cejll
kadencjl .sesja Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie
Porzaclek sesii:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porzijdku obrad.
3. Przyj?cie protokolu z poprzedniej sesji.
4. Intbrmacja Burmistrza Tamogrodu o dzialalnos
miedzy sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Podj?cie iicliwal w sprawie:
i
a) uchwaicnia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenow
gminy Tarnogrod,
Instalacjc solarnc na terenie giiiiny Tarnogod

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 14 wrzesnia 2017 r. odbyla si? XXXI
\v biez^cej kadencjl sesja /nadzwyczajna/ Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie
P()}~aclek sesii:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porzi^dku obrad.
3. Przyjecie protokoiu z poprzedniej sesji.
4. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zmiany w budzecie na rok 2017.
6. Sprawy rozne.
7. Odpowiedzi na inlerpelacje. zapytania i wnioski

b) okrcslcnia wysokosci rocznych stawek podatku bi
srodkow Iransportowych na rok 2018r.,
c) okreslenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomosci obowii)zujc}cych na terenie Gminy
Tarnogrod na 20I8r.,

d) Lichwalenia programu wspolpracy Gminy Tarnogrod z

organizacjami pozarztjdowymi na 2018 rok;

I

e) przypadkow, w jakich nauczycielowi zatrudnionemuw pelnym wymiarze zaj?c mozna obnizyc tygodniowy
obowiazkowy wymiar godzin zaj?c oraz warunkow i
trybu lego obnizenia.
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
g)uchwaly budzclowej na 2017 rok.
7. Sprawy rozne.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wniosk
radnych.

9. Zamkni?cic sesji.

radnych.

8. Zamkni?cie sesji

Tarnogrodiki Osrodeh Kultury dzi^huje Piotrowl SIdorowi
zfl bezplalne przehfltflnie materialdw do wykonanio
szopki boionarodzenlowej no plotu przed TOK
Piotr Sidor

Markowicze 16, 23-415 Ksi^ipol
tel. kom. 697 987 325, tel. 84 687 74 47
e-mail: lnfo@tartak-sidor.pl
1.

.ri

Z zalem Informajemy, ie w dniu 29 listopada 2017r.
pozegnallsmy

sp.j6zefa CONTARZA
w latach 1963-1975 nauczydela historii I nast?piiie
dyrektora Zespotu Szkol Ekonomicznych
w Tarnogrodzie
Rada Miejska
i Burmfstrz Tamogrodu

Prezes Tamogrodzklego
Towarzystwa Regionalnego

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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DRUKARNIA HELVETICA
Oferujemy Panstwu:
•

ulotkl, foldery, wizytowki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, ksi^zki, papiery
firmowe, druki samokopiuj^ce, teczki
firmowe, piecz^tki, zaproszenia slubne

Bitgoraj, ul. Wtosiankarska 13,
tel. 84 686 63 35

www.helvetica.com.pl
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