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Artykut ukazat si^ w SCENIE - kwartalniku kultury
iedukacji teatralnej, nr1-2 (93-94)'2018 wiosna i lato

W rocznicowym nastroju
Sejmiki wiejskich zespolow teatralnych dozyty kolejnego

jubileuszu-w wymiarze ogolnopolskim swi^c^ rocznic? 35-Iecia, Ten

swoisty festiwal ma utrwalon^, niezmienn^ struktur^-w pierwszytn

polroczu odbywa sig pi^c przegl^dow rejononowych w Tarno-

grodzie, Stoczku tukowskim, Bukowinie Tatrzariskiej, Pife-

Kaczorach oraz Ozarowie (woj. fodzkie).' Komisje artysty-czne

wska-zuj^ najciekawsze widowiska i jesieni^ zostaj^ one zaproszone

na Sejmtk Teatrow Wsi Polskiej do Tarnogrodu. W ci^gu minionych

35 lat (zakoriczyfy si§ przegi^dy rejonowe, pozostal jeszcze jesienny,

„finatewy" w Tarnogrodzie) pokazano na sejmikowych scenach

blisko 1750 widowisk, wystapib ponad 800 zespolow. Sejmiki

spowodowaiy powstanie nowych teatrow, takze reaktywowanie

zespofow z bogat^ - niekiedy nawet stuletni^ - tradycj^.

Sejmiki maj^ okreslone, stabiine zasady programowe -

przegl^dami nie-konkursowymi, nagrod^ w przegl^dach;

rejonowychjest kwalifikacja do ..finaiu", tu zas nagrodzony zostaje

kazdy zespoiza konkretne osi^gni^tie, zapisane w upublicznianym

komunikacie komisji artystycznej. Zadaniem tej komisji jest nie

tyiko ocena, ale i przeprowadzenie zaj^c doskonal^cych kwalifikacje

zespoiow i ich kierownikow - analizie poddawane zagadnienia

teatralizacji (scenariusz, organizacja przestrzeni, eiementy rezyseril,

zwiaszcza stawianie zadan aktorom), rowniez probiemy wynikajqce

z czerpania materiakj z tradycyjnej kultury wsi: rozmowy tycz^

obrz^dow 1 prac, ich istoty i specyfiki, granic mozliwych przeksztafcert.

charakteru wykonawstwa. Nieusuwa-

Inym nurtem tych rozmow porady

metodyczne, z regufy formuiowane w postaci

sugestii, wskazari. Waznym i bez przesady

wieikim dorobkiem jest dokumentacja

sejmikow. Od prawie 30 lat kazdy pokazany

spektaki jest opisywany i utrwalany poprzez

publikacj^ w wydawanych corocznie

biuletynach. Kolejne jubileusze zach^t^

do tworzenia publikacji zwartych - ksi^zek

1 broszur stanowi^cych syntez^ zamkni^tych

okresow danego przegl^du; przygotowano

I wydano 12 takich pozycji.' Suma tych

opracowan daje mozliwoii wielostronnegc

'ogl^du wiejskich teatrow - repertuaru,

tendencji formalno-gatunkowych, geografii,

stanu uczestnictwa i zasi^gu wiejskiego

njchu teatralnego. Publikowanym tu

szkicem o dorobku sejmiku obejmuj^cego

wojewddztwa potnocno-zachodnie,

dokiadamy kolejn^ cegietk? do tego gmachu

zbiorowej pami^ci.

Stefan Orlanski u-T-i"

jT
Ba M A
IfTf.

tw

Tealr Obrz^dowy z H;

- widowisko Kusaki

Fot. Lech Laskovrai.

' Jest to aktualny start; nai'
poczatku ogblnopolsklcgo
sejmikowanja, czyli od 1984toku,
przegl^dy odbywaty si§ wStoczku
fcukowskifn, Tarnogrodzie,
Swidwinie, Wioszakowicg^j;
NowymS^czu. 11 ■" I
' W tej liczbie mieszcz^ !■
sig wszystkie publikacje hJ
ksi^zkowe, wydane prze^ ■■Towarzystwo Kultury Tea^^^l
oraz gospodarzy wczesh|effl||^|
wymienionych sejmikowjijjJ^^H
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KLASA Z KLAS4
Alez ten czas szybko plynie - jak rw^ca

rzeka... Wydawaloby si§, ze niedawno zdawalismy
matur?, a oto 25.08.2018 r. spotkaliSmy z okazji

50-lecia ukonczenia kl. V Technikum Ekonomicznego w
Tarnogrodzie. Do egzaminu dojrzatoSci przystqpilo 41
uczniow, zas na zjazd przybyfo 21. Grono pedagogiczne

od Anny Bukowinskiej, mieszkaj^cej obecnie at w

Gorzowie Wielkopolskim. Pozostali absolwenci to|
Ryszard Lasa (Pila), Stanlslaw Kotcun (Warszawa),

Czeslawa Halas (Tychy), Bernardyna Czajka (Kra§nlk)|
Teresa Seroka (Kazanow - okolice Lubartowa), Anatol

Daciek (Lipowiec), J6zefa Krasowska, Alina Mirekj;

Pierian Kudach, Stanlslaw Kraczek, Stanlslaw Gq

AE ITU IRI ie: M CI
IIIIHMIllKaJm EKOMOMICZNCGC

M TARNOGRODZIE
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reprezentowali Panstwo Kazimiera Ruslnek-Dyjak

- wychowawczynl klasy I AntonI 2emla - nauczyciel
fizyki. ktorzy zostali powitani kwiatami. Niestety, wlelu

profesorow I troje uczniow (Tadeusz Szymanik, Janlna

Zajac 1 Eugenlusz Luszczek) juz nie zyje, diatego

ich pami^c uczcillsmy minutq ciszy I modlitw^, a

na grobach Tadka oraz Jaski, spoczywaj^cych na

cmentarzu w Tarnogrodzie. zlozyiiSmy wl^zanki blalych

kwiatdw.

Spotkania po latach s^ cenne, bo nlecz^ste,

niepowtarzalne, chocby z powodu dzielgcych nas

odieglosci. Uczestnlcy tego zjazdu przybyll przeclez

2 roznych stron Polskl. Zaczniemy Ich wymienlanie

Roman Kornik, Krystyna J^czmionka (Bllgoraj), Henry
WIaz (Luchow Gorny), Danuta Depart, Ewa Rak,

Stanlslaw Bukowlhski, Maria Bulihska. Irena tukljanlec,

Dorota Szunert (Tarnogrod).

Serdecznie dzl^kujemy Henlowl, Dance,

Staslowl, irenle I Dorocle za zorganlzowanie tego

spotkania, ktore uplyn^lo w serdecznej atmosferze.

Podplsywallsmy aktualn^ fotografi?, ktorg z inicjatywy
nasze] wychowawczynl w ekspresowym temple

przygotowal Grzegorz PIskorskl. Ogladalismy zdj^cla,

opowiadallsmy o swolch rodzlnach, wspominalismy

dawne dobre lata, chociaz przypadaly one na

siermiezn^ komun?, jednak nle byly to najgorsze czasy,

KWARTALNIK TARNOGRODZKI



bo przeciez wszyscy po maturze

lub studiach znalezli ciekawq

prac§, dorobili si? i zyj^ w godnych

warunkach - juz jako emeryci.

Pan! Profesor Kazimiera

Dyjak serdecznie podzi?kowaia

organizatorom za przygotowanie

spotkania w lokalu Panstwa

Elzbiety 1 Tomasza SIdorow, a

uczestnikom za przybycle na

spotkanie. Stwierdzifa, ze czuje

si? na nim tak mtodo, jak druhna

Kazia na rajdzie po Roztoczu,

chociaz ze zdrowiem roznie

bywa, a osiemdziesi^tka zbllza

si? nieubiaganie... To mi?dzy

innymi zasiuga wychowankow, Kazimiera Dyjak

ktorzy o niej pami?taj^ i stosunkowo

cz?sto si? spotykaj^. Ten zjazd to j'uz

siodmy z kolei, a po kazdym z nich

naszej wychowawczyni ubywaio

niejako wiele lat. Niezwykie spotkanie

miaio miejsce w 2017 roku, kiedy

to Panstwo Wiaziowie i Bukowinscy

zaprosill nas do swoich domow i

ugoscili wprost po krolewsku.

Pan Profesor Anton! Zemla

podkreslii natomiast, ze mielismy

wiele szcz?scla jako uczniowie

Technikum Ekonomicznego w

Tarncgrodzie, bo to byla bardzo

dobra szkola z tradycjami, znana w

wojewodztwie, a nawet w Warszawie

(dzi?ki harcerstwu). Szkoda, ze

W

(f K,a«(t S*""®-'

iu^SL "itU/UAiiKL

SiJa^kiiMsicQ.'kjOU'ioiCiC
if, ^

juz nie Istnieje, ale bye moze

:eraz

I

absolwenci nie znalezliby

pracy...

Na zakonczenie jeszcze

raz dzi?kujemy profesoronpl
r * II

uczestnikom spotkania i jego

organizatorom. Mamy nadziej?,

ze za rok powtorzymy t? ,

imprez? - jak sugerowalisnly.

Zapraszamy szczegolnie

nieobecnych z roznych przyczyn

absolwentow. Z pewnosciq

b?dziemy si? znowu swietnle

bawic, bo przeciez bylismy i

jestesmy klas^ z klasg.

Uczestnicy zjazd u w 20t8;r.
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DOZYNKIPARAHALNO - GMINNE

W TARNOGRODZIE 2018r.
Grajze, grajku, a wcsolo,

Bo dzis ivszxjscy staniem lokoto.
Plan przyniesli; plan!

(Maria Konopnicka nozytifd)

Sierpieh 1 wrzesien to miesi^ce dozynkowe. Dozynki -

zwane takze obzynkami, okr^znym lub ograbkiem -to

swi^to zebranych plonow. Z dawien dawna jest ono

okazj^ do dzi^kczynienia Bogu za pomyslne zbiory, do

radosci, zabawy po cifzkiej pracy.

Uroczyste swi^towanie w naszej gminie mialo miejsce

19 sierpnia. Rozpocz^lo si? o 10.30 zbiork^ na placu

przy Tarnogrodzkim Osrodku Kultury. Przybyii: Burrriistrz

Korowdd doiynkowy w tarnogrodzkim Rynku

Tarnogrodu Eugeniusz Stroz, Zast?pca Burmistrza

TarnogroduTomasz Rogaia, Przewodniczgcy Rady

Tarnogrodzka Kapela Ludowa

Mlejsklej Piotr Marczak, radni oraz dyrektorzy placowek

oswiatowo-wychowawczych, grupy wiencowe (z Luchowa

Gornego, Luchowa Doinego, Rozanca Pierwszego,

Rozahoa Drugiego, Woli Rozanieckiej i Tarnogrodu) oraz

inni zaproszeni

goscie.

Staroscinq

tegorocznych

dozynek

byta Sylwia

Pokrywka.

Wraz z m?zem

Boguslawem

prowadzi

15-hektarowe

gospodarstwo,

na ktorym

gtownie

uprawiajq tytoh, ale rowniez pszenic?, gryk? oraz

truskawki. Maj^ dwie corki: Wiktori? 1 Amelk?. MieszT^J^|
w Rozancu Pierwszym. |||
Starostq dozynek by! Janusz Bunko, ktory wraz z zqn^

Annq prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 27 haj
Uprawiaj^ glownie rzepak i pszenic?. ale takze truskawki?

Przekazanie chleba przez starostow dozynek

Zespot spiewaczy z Rozanca

Mieszkaja w Rozancu Pierwszym, maJa dwoje dzie(Ji:;D%l
i Antka. 1
Korowod dozynkowy przeszedl w asyscle Tarnogrodzkie|

Orkiestry D?tej do koscioia pw. Przemienienia PahsklegO,

gdzie mialy miejsce uroczysta Msza 6wi?ta Dzi?kczynnat
za tegoroczne piony i poswi?cenie Chleba. Po msz^
korowod przemaszerowal na plac targowy, gdzie

6 KWARTALNIK TARNOGRODZKI



Zespofy taneczne TOK

grupy wiehcowe zbzyly wiehce, a zaproszeni goscie

zaj^li wyznaczone miejsca. Orkiestra zagrala hymn

panstwowy, po ktorym Burmistrz Tarnogrodu powita} gosci

Zespol wokalny i Orkiestra D^ta z Patacu Kultury „KRYSZTAt"
z Nowojaworowska na Ukrainie

Nowojaworowska na Ukrainie.

Orkiestra D^ta z Tarnogrodu pod batutq Grzegorza ,

Szteinmillera,
I

Zespofy taneczne TOK- instruktorka Matgorzata Zaj^c,

Tarnogrodzka Kapela Ludowa - Instruktorka Helena Zaj^c,

Zespot wokalny ze Srodowlskowego Domu Samopomocy

w Tarnogrodzie - Instruktor Piotr Pacyk, r

Tarnogrodzka Orkiestra D^ta

i delegacje dozynkowe. Podzi^kowal za przygotowanie

dozynek pracownikom TOK-u 1 sponsorom. W swoim

przemowieniu zwrocit przede wszystkim uwag? na

fakt, jak ci^zka jest praca rolnika, wyj^tkowo trudna,

poniewaz jej efekt zaiezy od wielu czynnikow. Pahstwo

powinno wspierac rolnika, a ten

musi nieustannie wzmacniac

swojg pozycj? poprzez rozwoj i

unowoczesnianie gospodarstwa.

Burmistrz zadeklarowat dalsze

wsparcie samorzqdu lokalnego i

podzi^kowat rolnikom za codzienny

trud i udzial w zyciu spoiecznosci.

Zyczyt pomyslnosci i dobrej

atmosfery dia rolnictwa.

Kolejnym punktem programu bylo

przekazanie Chleba dozynkowego

Gospodarzowi - Burmistrzowi

Tarnogrodu.

Po ogloszeniu XXI edycji konkursu na ..Najbardziej

zadbang poses]? w Miescie i Gminie Tarnogrod w

2018 r." rozpocz^t si? program artystyczny. Na scenie

zaprezentowaty si? nast?puj^ce zespoly:

Orkiestra D?ta z Patacu Kultury ..KRYSZTAt" z

Zespot LAWENDA z SOS w Tarnogrodzie

Zespot ̂ piewaczy z Rozanca
Pierwszego - opiekunka Jozefa

Pograniczna.

Dozynkom towarzyszyty: wystawa

fotograficzna ..Najbardziej zadbane

posesje w Miescie i Gminie Tarnogrod

w2017 i 2018", wystawa produktow

ekologicznych pol^czona z degustacjg

a takze stoisko wydawnictw lokalnych.

Atrakcj^ dIa dzieci byto wesote '

miasteczko.

Organizatorami tegorocznych dozynek byli;

Burmistrz Tarnogrodu,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Panskiego

w Tarnogrodzie,

Tarnogrodzki Osrodek Kultury,

Wsparcia udzielita:

Grupa Azoly Pulawy.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI



DOZYNKI POWIATOWO - 6MINNE 2018 - KSI^ZPOL
2 wrzesnia 2018 roku odbyly si^ Dozynki Powiatowo -

Gminne w Ksi^zpolu. Gmin? Tarnogrod reprezentowal
Zast^pca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala.

Wieniec przygotowa^y panie z kola gospodyh wiejskich

w Rozancu Pierwszym. Grup§ wiencow^ tworzyly

panie z Zespolu Spiewaczego w Rozancu Pierwszym z
Tomaszem Rogai^ na czele.

Jak CO roku, kazda gmina przygotowala stoisko

promocyjne. Na tarnogrodzkim stanowisku znalazly si^:

ciasto z Piekarni 1 ciastkarni Kapka sp. j. i ze Smakow

Kresowych, oleje i produkty ekologiczne z firmy Barwy

Zdrowia oraz wydawnictwa promuj^ce Tarnogrod. Przy
stoisku promocyjnym czas umilala swoim spiewem I

muzykowaniem Tarnogrodzka Kapela Ludowa.

mgiiod

6. TURDBIN

ROCZNICA WYDARZEN WRZESNIOWYCH

W BRAMIE KORCHOWSKIEJ
Pod koniec wrzesnia 1939 roku Odziat Zapasowy 14.

Dywizji Piechoty Arm!! Poznah, na przedmiesciach

Tarnogrodu, w wyniku zydowskiej denuncjacji

zostat otoczony i rozbrojony przez oddzialy Armli

Czerwonej. Zatrzymani oficerowie Wojska Polskiego

zostali wiosn^ 1940 roku zamordowani w Katyniu.

Ofiary tych tragicznych wydarzen sprzed 79 lat uczclli

mieszkancy Gminy Tarnogrod. podczas uroczystosci

patriotyczno - religijnych. Te rozpocz^ly si? od

przemarszu uczestnikow

z tarnogrodzkiego rynku,

do kosciola parafialnego

Przemienienia Panskiego

w Tarnogrodzie. Tutaj

w intencji ofiar zbrodni

katyhskiej i 11 wojny

swiatowej sprawowana

byla msza swi?ta.

Przewodniczqcy

Eucharystii, ks. dziekan

JerzyTworek, przypomnial

wydarzenia z koiica lat 30.

XX wieku i przestrzegal

przed uieganiem zlu 1

pogarda dia czlowieka.

Po mszy, uczestnicy przeszli ulicami Tarnogrodu pod

pomnik w Bramie Korchowskiej, upami?tniaj^cy polskich

oficerow - ofiary zbrodni katynskiej oraz ofiary II wojny

Swiatowej. Obok oficerow Oddzialu Zapasowego 14.

Dywizji Piechoty Armii Poznari, w Katyniu i innych

miejscach zbrodni zamordowani zostali takze major

Kazlmierz Kraczewicz, podporucznik Edmund Seroka,

starszy posterunkowy Feliks Radomski oraz student

wm.g.'a.El

Arkadlusz Kuzminski. |
W holdzie pomordowanym ziozono kwiaty i zapalono

znicze. Ze specjalnym montazem slowno - muzycznym

wystgpila tarnogrodzka miodziez.

0 tym, CO wydarzylo sif po rozbrojeniu polskich zolnlerzff \

przez czerwonoarmistow, dowledzielismy s/? z zapisek '<
majora Adama Solskiego. ktory zostal odnaleziony

w "katyhskim dole". Wpami^tniku oficer zapisal, ze

zatrzymanie jego zolnierzy nastqpifo okoh poludnia

28 wrzesnia 1939 roku.

Zatrzymani przez Rotaniec

trafiti do Dzikowa, a

stamtqd do Lwowa i

Tarnopola. Finalem bylo

ich zamordowanie wiosnq

1940 roku w Katyniu -

dodaje Piotr Kupczak,

czlonek Tarnogrodzkiego

Towarzystwa Regionalnego.

Obecny na uroczystosclach

radny Sejmiku

Wojewodztwa Lubelskiego,

Michal Mulawa podkreSlal,

ze pomnik w Bramie

Korchowskiej jest namacalnym symbolem polskiej walk!

0 niepodleglosc. To wkfad naszych przodkow w wolno^d

1 suwerennosc naszej Ojczyzny. To przypomnienie. He

nalezalo poswipcid by Polska byla wolna, by wrocila na

mapg Europy i bysmy mogli o sobie stanowic. Dziqki

takim uroczystosciom ja ta dzisiejsza, pami^c o naszych

bohaterach nigdy nie zaginie i pamipciq odplacimy im za

poswigcenie - mowit.

/bilgoraj.com.pl/
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By zrodlo wci^z bilo
Kolejne pi^ciolecie ogolnopolskiego teatralnego

sejmtkowania zamykamy i sumujemy publikacj^ ksi^zkow^

By zrodlo wci^t bilo. Juz samo 35-tetnie trwanie jest godne

odnotowania, a przedez mamy do czynienia z istotng

wartosciq spolecznq i powaznym zjawiskiem artystycznym.

idea zrodzona w 1983 roku przyniosla rezultaty: sejmiki

pobudzity ruch teatralny na wsi, ruch szczegolny. bo maj^cy

swe zrodta we wiasnej, rdzennej kuiturze, ̂ wiadectwa tego
pobudzenia bardzo

konkretne, sprawdzaine:

blisko 1800 przedstawieh,

CO rowna si? pracy

blisko tyslqca zespolow.

Artystyczny wymlar tego

ruchu nie da si? pokazad

przez przywoianie liczb,

tu trzeba si?gngc do

dokumentacji. Wszystko,

CO waznezostato

zapisane i upublicznione-

w ksi^zkach i corocznych

biuletynach (wydaje je

Towarzystwo Kultury

Teatralnej), na fotograflach

1 rejestracjach audialnych

i wizualnych. Dzisiaj

dokiadamy kolejng

cz?stk?.

Wydanie tej ksigzki

ma takze eel: innej

rangi. A potem kraj

nasz wolriy! Potem

jasnosc dniowa! - wersy

romantycznego wieszcza

otwierajg tegoroczn?

dekiaracj? programowg;

sejmiki wiejskich zespolow teatralnych dolgczyly do

ogolnonarodowego swi?towania jednej z najwazniejszych

dat w naszych dziejach, do obchodow 100-lecia

odzyskania niepodleglosci. Praca 1 rozwoj wiejsklego teatru

mogly odt?d dokonywac si? w wolnym panstwie. To budzilo

nowe nadzleje, otwieralo nowe perspektywy. Dziatacze

Zwl^zku Teatrow Ludowych, utworzonego w Warszawie

juz w czerwcu 1919 roku, wytyczali spolecznemu ruchowi

teatrainemu nowe zadania - juz nie tyiko budzenie

swiadomosci narodowej, ale przede wszystkim jakosd

codziennej pracy zespolow i Ich kierownikow. Jezeli tak

By zrodlo

Tamogrdd

 wci^z bilo

Teatr liidowy w Polsce
- dawniej, dzisiaj, pytania o jutro

 - Warszawa
2018

spojrzymy na tamten czas, przyznamy ze tarn wlasnie jest

poczqtek naszej drogi.

I jest jeszcze zdarzenie tworz^ce dia naszej wieloletnlej

pracy now? perspektyw?. W 2003 roku mi?dzynarodowa

organizacja do spraw oswiaty, nauki i kultury UNESCO

przyj?la Konwencj? o ochronie niematerialnego

dziedzictwa kulturowego. Polska ratyfikowala j? w 2011

roku, ten rok przyniosi konkretne i wazkie fakty. Wsrod

nich - stworzenie krajowego

rejestru dobrych praktyk. Do

tego rejestru Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

wpisal Sejmiki Wiejskich

Zespolow Teatralnych i

ogolnopolski ruch wiejskich

teatrow. A co jest podniosle

i pi?kne - ten wpis jest

pierwszym i jak dot?d

jedynym w rejestrze. Godne

uhonorowanie sejmikowego

dorobku i to w roku jego

jubileuszu.

W ten sposob ksi?zka

By zrodk) wciqz bilo jest

nie tyIko uczczeniem

jubileuszu - poszerza

nasze widzenie Sejmikbw

przez umieszczenie ich w

kontekscie historycznym

i swiatowym. Autorami

szkicow i refleksji

zamieszczonych w

ksi?zce s? zaprzyjaznleni

z sejmikami fachowcy

z roznych dziedzin -

teatru, kulturoznawstwa,

etnomuzykologii, a

takze organizatorzy sejmikow mi?dzywojew6dzkich.

Podstawowe, podejmuj?ce trzy wskazane wyzej problemy,

teksty napisali: Lech Sliwonik, Piotr Dahlig, Katarzyna

Srnyk. Bogaty jest dzial dokumentacji kohcz?cego si?

pi?ciolecia: kronika waznych zdarzeri i faktow, wykaz

zespolow i ich spektakli, pokazanych na Sejmikach

Teatrow Wsi Polskiej, tablice statystyczne (uczestnictwo,

formy teatralne) oraz zestaw fotografii: widowiska i ludzie

sejmikow. Redaktorem publikacji - podobnie jak pi?clu

wczesniejszych - jest Lech Sliwonik.

;two, I
jdzie I

I

u
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Organlzatorzy

Zarzqd Glowny Towarzysfwa
Kultury Teatralnej w Warszawie

Wojew6dzki Osrodek Kultury w Lublinie
Towarzystwo Kultury Teatralnej Zlemi Lubelskiej

•){i
Burmistrz Tornogrodu Tamogrodzki Osrodek Kultury

Tomogrodzkie Toworzystwo Regionalne

/XXXV Ogolnopolski
Sejmik Teatrow

I  Polskiej
I  Tarnogrod
i  12-14 pazdziernika
"  2018 r.

PATRONAT 1WSPARCIE FINANSOWE

Ministerstwo

Kultury
i Dziedzictwa
NarodowcgOa

UMSZKEK

VOJtwOQZIVM
lUBEtSNEOO 51

ORSANIZATORZY
vraiewdozxi oiBoBix
KULTUnVWLUaUNIf

littttiucH SainonOu
WneviMnwa luMtkizta9

Tarnogrodzkle
Towarzynwo

Regionalne

PROGRAM
12 pazdziernika 2018 r.

/pl^tek/

godz. 14.00
Uroczyste otwarcie XXXV

Sejmiku Teatrow Wsi Polskiej.

godz. 14.30
PREZENTACJE

SPEKTAKLI cz. I

godz. 14.30
Teatr Naumiony z Ornontowic

/woj. siqskie/
Szac

rezyseria; Iwona Wozniak
Czas trwania spektaklu - 60 min

godz. 17.00
Zespot Obrzedowy z Hatiska

/woj. lubeiskie/
Kusaki

rezyseria; Halina Radecka
Czas trwania spektaklu - 30 min

godz. 18.30
Twoj Teatr. Teatr Doroslych

z Praszki

yc
/woj. opolskie/

Kluczyk

rezyseria: Barbara Adamska
Czas trwania spektaklu - 70 min

okoto godz. 20.00
Zajecia warsztatowe
z Radq Artystycznq.

13 pazdziernika 2018 r.
/sobota/

godz. 10.00
PREZENTACJE

SPEKTAKLI cz. I)

godz. 10.00
Zespol Obrzedowy ZAWSZE
RAZEM z Woll Gulowskiej

/woj. lubeiskie/

U Maciejow przed odpustem
na Siewnu

rezyseria: Zofia Koztowska
Czas trwania spektaklu - 35 min

godz. 11.00
Zespoi Folklorystyczny

^MILOWIOnki ze Smilowa
/woj. kujawsko-pomorskie/

Kozy na Kujawach
rezyseria: Julia Skowronska

Czas trwania spektaklu - 30 min

godz. 12.00
Amatorski Zespol Teatrainy

im. Fr. Maciola

ze Skomielne] Biale]
/woj. malopolskie/

Zrekowlny u Druzgaly
rezyseria: zespol

Czas trwania spektaklu - 60 min

okologodz. 13.00
Zaj^cia warsztatowe z Radg

Artystyczn^.

godz. 15.00
Promocja jubileuszowej

ksigzki, By zrodio wci^z bifo"
z udzialem autorow

NARODOWE

CENTRUM

K u 1 T u R r

dofinansowano ze srodkow Naro-

dowego Centrum Kultury w ramacti
Programu Kultura- Interwencje

2018. EtnoPolska.

godz. 16.00
PREZENTACJE

SPEKTAKLI cz. Ill

godz. 16.00
Teatr sPokoLen z Dobronia

/woj, lodzkie/

Moralnosc pan! Dulskiej
rezyseria: Teresa Dzielska

Czas trwania spektaklu - 80 min

godz. 18.00
Zespol ̂piewaczo-ObrzQdowy

KORZENIE z Laguszowa
/woj. mazowieckie/

Matki Bozej Gromnicznej
rezyseria: Maria Janaczek

Czas trwania spektaklu - 35 min

godz. 19.00
Teatr Folklorystyczny
SMOLNIKzeSmolnlka
(woj. kujawsko-pomorskie)

Krol Pasterzy
rezyseria: Elzbieta Slubowska

Czas trwania spektaklu - 35 min

okok> godz. 20.00
ZajQcia warsztatowe
z Radq Artystyczn^.

godz. 21.00
WIECZOR PRZYJACKiL
Bawimy sIq razem

.  I' .'\s -X'
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PROGRAM

14 pazdziernika 2018 r.
/niedziela/

godz. 10.00
PREZENTACJE

SPEKTAKLI cz. IV

godz. 10.00
Zesp6t JAMN1C2ANKI

z Jamnicy
/woj. podkarpackie/
Wigilia u Walkow

rezyseria: Joanna Brak • Glowala
Czas trwania spektaklu - 40 min

godz. 11.00
Regionalny ZespolTeatralny
im. J. Pitoraka z Bukowiny

Tatrzanskiej
/woj- malopolskie/

0 Kubiku z Cornego Dunajca
rezyseria: Bartlomiej Koszarek

z zespolem
Czas trwania spektaklu - 35 mIn

Zajecia warsztatowe z Radq
Artystycznq.

okoto godz. 12.00
Uroczyste zakonczenie

Sejmiku

i i'V "Oc

II KONCRES KULTURY

WOJEWODZTWA

LUBELSKIECO

19 i 20 wrzesnia w Centrum Spotkania Kultur miat

miejsce II Kongres Kultury Wojewodztwa Lubelsklego.

Celem wydarzenia byla

prezentacja obrazu

oferty kulturalnej

naszego regionu,

ale tez spojrzenie

w przysztosc 1 i

wyznaczenie nowych

kierunkow rozwoju.

W szerokim gronie

animatorow kultury,

samorz^dowcow, ludzi

nauki, dziennikarzy.

artystow 1 aktywistow

wypracowywano

wspolne cele,

identyfikowano

Dyplom Uznania

zagrozenia oraz aktualizowano strategic rozwoju

kultury wojewodztwa lubelsklego.

KorzySci i wyzwania

wynikajqce z naszej

obecnosci w Unli

Europejsklej byly

tematem wyktadu

inauguracyjnego

bylego premlera

i Przewodnicz^cego

Parlamentu

Europejskiego Jerzego

Buzka. Zwrocit on uwage

na fakt, ze w tworzeniu

otwartego spoleczertstwa

obywatelskiego I

w Polsce 1 w Europje

daleko nam do idealu.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI 11



Ale by stworzyc nowe prawo, potrzeba 6 miesi^cy,

nowq instytucj^ - 6 lat, a nowe nawyki i zmiany

mentalnosci - dwoch pokolen, czyli 60 lat. Nawi^zat

tez do Unil Lubelsklej. Jego zdanlem Lublin to Idealne

miejsce, by mowic o europejskiej wspolnocie. To tutaj

450 lat temu narodzito si^ marzenle o wielklej 1 silnej

Polsce, ale tez wielonarodowej i obywatelsklej. i

Wieczorem odbyla si^ Wojewodzka Gala Kultury,

ktora byta okazj^, by podzi^kowac ludziom, ktorzy na

CO dzieh tworzg i piel^gnuj^ kultury naszego regionu.

DyrektorTarnogrodzkiego Osrodka Kultury Renata

Cwik odebrata DYPLOM UZNANIA dia Tarnogrodzklego

Osrodka Kultury za catoksztatt dzialalnosci wlozonej

w upowszechnianle kultury na terenie wojewodztwa

iubelskiego. |
Atrakcj^ wleczoru galowego by} koncert Ewy Vesin,

wybltnej sopranistki wyst^puj^cej na najwazniejszych

scenach operowych w Polsce i za granicq. Towarzyszyl

jej muzycy Orkiestry Im. Karola Namystowsklego z

Zamoscia pod dyrekcjq maestro Tadeusza Wicherka.

W czwartek w programie kongresu znalaziy si^ panele

dyskusyjne poswl^cone m.in. tradycjom muzycznym,

wzornlctwu ludowemu, obrz^dowosci, turystyce I
i wyklad Wojciecha Orlinskiego ..Siia polskiej kultUry.

Od Kochanowskiego do Sapkowskiego".

WO)EW6D7IWA
LUBEISKIECO

% TyiHo wieilia iwigleii, pmwdzwie wielka. odnajtii^
mowgsauki'

Jerzy ZawieysU

DYPLOAA UZNANIA

dIa ^

T arnpgrp^zki^go
Osro^a Kultury

za caJokszlait dzialalnosci wlbionej w upowszechnianle
kultury na. terenie wojewddztwa iube|skiego

2 najlepszyrrii 2yczenjami

KfTyszlor GrabczQk

HteaiTurWBM

2018

NARODDWE CZYTANIE

„PRZEDWIOSNIA"
Stefana Zeromskiego

w setnq rocznicQ Odzyskania

Niepodlegtosci
Na tarnogrodzkim rynku

8 wrzesnia 2018 roku

po calym miasteczku

rozbrzmiewato

..Przedwiosnie" Stefana

Zeromskiego. To
juz siodma odsfona

Narodowego Czytania w

Tarnogrodzie.

Honorowym gosclem

by! pochodz^cy z

Tarnogrodu Radny

Sejmiku Wojewodztwa

NARO

SI

Pr:
PATDONAT HONI

Eugeniusz Stroz-Burmistrz Tarnogrodu

12 KWARTALNIK TARNOGRODZKI



Lubeiskiego Michat
f^XARODOWE CZYTA^I£ 08.09.

STEFAN 2er()msk] Mulawa, ktory odczytaf
Przed"W ic>i'Ue okolicznosciowy

Vmnathonohowypary PR^>cKt£i |jgt Qcj PrGzyclenta
Rzeczypospolitej

Polskiej Andrzeja >

Dudy skierowany do,

uczestnikow.

Akcjo zainaugurowal

Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Strbz. ^
Narodowe Czytanie

rozpoczpto si? j
Michal Mulawa-Radny
Wojewodztwa Lubeiskiego

inscenizacj^

„Przedwiosnia" w

wykonaniu mtodziezy ze

Szkofy Podstawowej im.

Marii Curie-Sklodowskiej

w Tarnogrodzie.

Opiekunami miodych

aktorbw byty Anna Kuziak

i Bozena Smieciuch.

Fragnnenty powiesci

Stefana Zeromskiego

czytali przedstawiciele

wladz samorzqdowych,

lekarze, dyrektorzy

PATRO

Elzbleta Kyc-Dyrektor
Srodowiskowego Domu

Samopomocy

Grazyna Kslfzycka

STKFANZBROMSKI

szkb}, innych instytucji

i zaWadbw pracy,

nauczyciele, uczniowie,

harcerze oraz czytelnicy.

Do akcji wf^czali slq takze

przechodnie.

W ramach Narodowego

Czytania zorganizowano

takze konkurs literacki

z nagrodami. Obecni

mogli otrzymac

okolicznosciowy stempel

we wlasnym egzemplarzu

„Przedwiosnia", a

kazdy uczestnik dostat

podziokowanie za piokne

IVVlOSriH czytanie I pomoc w
^ PARY PREZYDENCK realizacji przedsipwziocla.

Organizatorami akcji

byli: Miejska Biblioteka

Publiczna w Tarnogrodzie,

Szkoia Podstawowa im.

Marii Curie-Sklodowskiej

w Tarnogrodzie oraz

Tarnogrodzki Osrodek

Kuitury.

Wanda Fusiarz Joanna Puchacz

FOLKLOR SiOWACJI I BUtQARII

Zespot ZORA z Sofll

11 sierpnia w sali

widowiskowej i

Tarnogrodzklego Osrodka

Kuitury wystqpily zespoiy

STROPKOVCZAN ze

Stropkowa (Slowacja) i

ZORAz Sofil (Bulgaria).

Pierwszy z nich

zaprezentowal piesni i tance

z regionbw Saris, Zempllna

i Horehronie. Grupa

koncertowala w wielu krajach

m.in.: Turcji, Serbii, Polsce,

Wielkiej Brytanii, Niemczech,

Hoiandii, Rumunii czy

Wloszech. Zespbl z Bulgarii

zaprezentowal tahce, stroje

i spiewy ze wszystkich

regionbw kraju. W ich

wykonaniu zobaczyc mozna

KWARTALNIK TARNOGRODZKI 13



bylo tance "Shopishe",

"Mizishe", liryczne

tahce "trackie" oraz

mistyczne tance

"macedonskie". Na

swoim koncie zespdl

ma koncerty w: Turcji,

Hiszpanii, Serbii,

Francji, Tunezji, we

Wloszech oraz w

Chinach. Publicznosc

tarnogrodzka

dopisata i byla pod

ogromnym wrazeniem

profesjonalnych

artystycznych pokazow.
Zespot STROPKOVCZAN ze Stropkowa

pjiri tois
W dniach 18-19 sierpnia swi^towalismy dni miasta.

18 sierpnia wieczorem na placu targowym odbyty si?

koncerty zespotow: Extra Mocni, Nowator I Baflo. W

niedziel? na scenie wystqpil Waldemar Wywrocki ?

programem rozrywkowym dia najmlodszych, nast?pnie

zaprezentowal si? zespol Tamburino 1 kabaret PKS.

Wystqpify takze zespoly Sclana W i Tex. Gwiazd^

wieczoru byl Mrozu. Zarowno sobotni, jak i niedzlelny

wieczor zakonczyl si? Dyskotek^ pod Gwiazdami.

Kabaret PKS

1

Zespot SCIANA

Gwiazda wieczoru MROZU
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WAKACYJNA SZKOtKA LETNIA
W dniach 9-18 lipca tradycyjnie - jak co roku - dzieci

mtodsze i starsze zostaly zaproszone do uczestnictwa w

WAKACYJNEJ SZKOtCE LETNIEJ. W ramach spotkan

prowadzone byiy zaj^cia plastyczne dla dzieci. Szk6tk§
poprowadzili artysci plastycy Jovanka Tomaszewska

{doktor socjologii. animatorka kulturv, autorka ksi^zek

dla dzieci) i Wojciech Kotyszko (malarz, grafik,

rysownik, ilustrator, pomyslodawca i autorserii ksiqzek

0 uczuciach dla najmlodszych). Dzieci jak co roku .

licznie uczestniczyly w warsztatach, rozwijaiy tworczq

wraziiwosc i kreatywnosc. Wsparcia finansowego

udzielili: Burmistrz Tarnogrodu i Starosta Bilgorajski,

a rzeczowego firma Model Opakowania Sp. z o.o. 2

Bifgoraja.

5 sierpnia 2018 roku 0 godz. 21.00 na placu przed

budynkiem TOK-u rozpocz^Ja si? po raz kolejny

projekcja filnnu w ramach KINA POD GWIAZDAMI. Tym
razem mozna byto obejrzec film pt, "PRAKTYKANT

- doswiadczenie nigdy si? nie zestarzeje" w rezyserii

Nancy Meyers. Plac przy domu kultury zapelnili stars) I

mtodsi milosnicy kina z Tarnogrodu i okolic.
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f  \Cc44cM4
"Jozef Pilsudski w tworczosci plastycznej dzieci i mlodziezy - Zamosc 2018"
Na I Wojewodzki Konkurs Plastyczny "Jozef

Pilsudski w tworczosci plastycznej dzieci I miodziefy"

organizowany przez MIodziezowy Dom Kultury Im. K.

Wsrod nagrodzonych Marta Mazurek (w srodku)

I

Makuszyhskiego w Zamosclu wplyn^lo 457 prac z.^7

placowek wojewodztwa lubelskiego. Konkurs obj^fy

zostal Honorowym Patronatem Prezydenta Mlasta I

Zamoscia Andrzeja' "

Wnuka, Posia na Sejm

RP Jaroslawa Sachajko

oraz Posia na Sejm RP

Slawomira Zawlslaka.

Mllo nam poinformowac,

ze nagrodzeni

7  za swoje prace .!■.. HiHj zostall podoplecznl
kola plastycznego,
dzialajqcego przy
Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury. W kategorii
- osrodkl kultury i

inne placowki II nagrod^ otrzymala Julia Bodek (7
iat). Nagrod^ specjainq Posia na Sejm RP Jaroslawa
Sachajko otrzymala Marta Mazurek (6 Iat). Prace
powstaly pod czujnym okiem Instruktorkl Magdalei]y
Grablhsklej - Serek. Gratulujemy!

Julia Bodek

Jozef Pifsudki przedstawiony przez Mart^ Mazurek Praca Julii Bodek
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Erasmus+ czyli kilka faktow z ̂cia
Szkdty Podstawowej w Woli Rdzameckiej

„THE NEW HEROES OF EUROPE" - BULGARIA

W dniach 14 -20.03.2018r. nauczyciele Szkoly
Podstawowej w Woli Rozanieckiej przebywali w Shumen

- miescie partnerskim w Butgarii w ramach projektu
,.THE NEW HEROES OF EUROPE".

Przedstawicieli wszystkich panstw uczestnicz^cych w
projekcie: Cypru, Francji, Rumunii, Wioch, Bulgarii i
Polski przywitat Burmistrz Miasta Shumen,

Podczas Mi^dzynarodowej Konferencji ..European
Educational Projects and Social Inclusion"

zaprezentowano metody pracy 1 systemy edukacyjne
poszczegolnych pahstw.

Szkot^ Podstawowq w Woli Rozanieckiej reprezentowata
p. Dominika Postrzech - Mazurek, ktora przygotowata
prezentacj? w oparciu o wlasny artykul wydany w

publikacji naukowej pt. ..Social Inclusion and European
Project" b^dqcej zbiorem kilkunastu artykulow z rpznych
krajow

Nauczycielom umozliwiono zwiedzanie placowek
oswiatowych znajduj^cych sip na terenie Shumen.
Pierwsz^ placowk^. ktor^ zaprezentowano, bylo
przedszkole ..Buratino". Odbyty sip tam zajpcia
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz
zaprezentowano metody pracy wykorzystujpce I
technologie informacyjne.
Nastppnie zaproszono uczestnikow projektu do
Przedszkola im. Brad Grimm. Placowka zaangazowata
w prezentacjp calp lokalnp spolecznosc. Oprocz zajpd
prezentujpcych funkcjonowanie placowki odbyi sip
pokaz kultywowania tradycji i obrzpdow zwipzanych z
danym regionem

przygotowany

przez babcie

przedszkolakow.

Seniorki

przygotowaly

rowniez degustacjp

specjatow kuchni

regionalnej.

Uczestnicy projektu
brali udzial w

szkoleniach i

konferencjach,

ktore umozliwily

wymianp

doswiadczeh

zdobytych podczas

wieloletniej

pracy zawodowej.

poszerzenie wiedzy na temat systemow edukacyjnych w
krajach partnerskich oraz motywowaty do doskonalenia

umiejptnosci jpzykowych. Warsztaty i prezentacje
prowadzone byty zarowno przez nauczycieli i

wykladowcow Uniwersytetu w Shumen, jak rowniez

przedstawicieli spolecznosci miasta. np. rodzicow,

pracownikow osrodkow kultury.

Czas sppdzony w Shumen obfitowal w wiele

wydarzeh artystycznych. Partnerzy brail udzial w

Mipdzynarodowym Festiwalu Teatrow Dziecipcych Basni

Brad Grimm oraz uroczystosci podsumowania festiwalu

polpczonego z koncertem. Wystppy matych uczestnikdw

byly dopracowane w kazdym szczegole: od choreografii
po stroje i dekoracje.

Oprocz odwiedzania placowek oswiatowych i szeregu
szkoleh nauczyciele mieli mozliwosc podziwiania

zabytkow w Shumen, zwiedzania okolicy oraz

podziwiania pipknych krajobrazow Bulgarii.
Uczestnicy wymiany do swoich krajow wrodii pelni
nowej energii oraz pomyslow na udoskonalenie swojego
warsztatu pracy z dziecmi.

M. Hadacz

ffTHE NEW HEROES OF EUROPE" - WtOCHY

W dniach 19-21 czerwca 2018 roku odbyl sip trzed
zagraniczny wyjazd nauczycieli ze Szkoly Podstawowej
w Woli Rozanieckiej do Wloch w ramach programu
Erasmus+ The New Heroes Of Europe 2017-2019.
Nasza podroz do Wloch zaczpla sip 18.06.2018 roku
w godzinach popoludniowych. Najpierw prywatnym
samochodem wraz z kolezank^ udalysmy sip do

Krakowa na lotnisko,

^  ' gdzie po odprawie
tA wsiadlysmy do samolotu.

Po niezbyt diugim lode

wylpdowalysmy w

Pizie, gdzie oczekiwaly
nas partnerki z Wloch,

ktore pomogly nam

dostac sip do miejsca

zakwaterowania. Po

krotkiej podrozy busem

dotarlysmy do hotelu
Sant Andrea w Sarzanie.

Nastppnego dnia

wraz z partnerami z

Rumunii. Bulgarii, Cypru,
Francji spotkalysmy
sip w szkole Marinella.

Tam obserwowalysmy
pracp nauczycieli z Wloch, oglgdalysmy sale lekcyjne.
podziwialysmy wytwory pracy uczniow, wystroj
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wn^trz, zapoznawalysmy si^ z metodami nauczania

we Wbszech. W czasie rozmow porownywatysmy

doswiadczenia nauczycieli i funkcjonowanie piacowek.

Duzym zaskoczeniem dia nas byfo to. ze tuz za

ogrodzeniem szkoiy znajduje si? plaza, a z rozmow

dowiedzialysmy si?, ze nauczyciele wraz z uczniami w

trakcie lekcji na ni? wychodz^.

Kolejnego dnia wizytowatysmy szkot? Mattazzoni,

gdzie oprowadzono nas po salach lekcyjnych, placu

zabaw, pokazano ogrodek, w ktorym dzieci uprawiaj?

ziota i inne rosliny, ktore pozniej s? wykorzystywane do

przyrzgdzania roznych potraw. Jest to niewielka szkda,

w ktorej ucz^ si? male dzieci. Nieduze sale iekcyjne
bogato wyposazone w pomoce dydaktyczne, kolorowe i

zadbane. Dzieci maj? moziiwosc wprost z sail lekcyjnej

wyjsc na plac zabaw. Na zorganizowanej konferencji
mlalysmy moziiwosc porozmawianla o probiemach

naszych szkol 1 sposobach ich rozwiqzywanla.

Kluczowym punktem programu byla prezentacja i

podsumowanle dotychczasowej pracy kazdej placowki.

Nasza szkola przygotowala krotki film pokazujgcy prac?

dzieci, ktor? wykonywaly przez okres trzech miesi?cy

w szkoie. Zostaly tez wyznaczone cele 1 zadania do

realizacji na nowy rok szkolny.

Ostatni dzieh pobytu sp?dzilysmy na calodziennej

wycieczce, a mlanowicie by! to rejs statkiem po

Morzu Liguryjskim. Podziwialysmy pi?kne widoki gor

z malownlczymi, koiorowymi domkami, pi?kne piaze,

skaiiste zatoczki. W trakcie pobytu zachwycalysmy si?

wlosk^ kuchni^.

W drodze powrotnej mlalysmy okazj? zobaczyc krzywq

wiez? w Plzie i zakupic pami^tki dla naszych rodzin i

znajomych.

Wyjazd przyczynil si? przede wszystkim do podniesienia

umlej?tnosci j?zykowych, poznanla kultury krajow

partnerskich, podzielenia si? wiedzq 1 doswiadczeniem,

poznania nowych ludzi. Do kraju wrocilysmy bogatsze o

nowe doswiadczenia, wledz?, wrazenia i znajomosci.

E. Switala

Erasmus plus kolejny raz z wizyt^
w Szkoie Podstawowej w Woli Rozanieckiej

„Read more-be more" to tytui juz trzeciego projektu

europejskiego w ramach programu Erasmus+, ktory

bedzie realizowany w Szkoie Podstawowej w Woli

Rozanieckiej w latach 2018-2020. Wczesniej w szkoie

realizowano projekt „Nowe doswiadczenia - nowe

mozliwosci" skierowany do nauczycieli, a

nast?pnie ., The New Heroes of

Europe" dla dzieci z

klas 0-111.

Projekt

„Read more-

be more"

dedykowany

miodziezy

w wieku 12-

15 lat rozwija

kompetencje

kluczowe

w zakresie

poslugiwania si?

j?zyktem ojczystym,

obcym i rozwijaniem

umiej?tnosci

korzystania z technologii

informacyjnej. Partnerami s^: Polska, Rumunia, Litwa
i Turcja. Cele szczegolowe, jakie zaklada projekt,

to rozwoj kompetencji w zakresie uczenia si? przez

cale zycle poprzez rozwini?cie umiej?tnosci czytania i
pisanla, analizowanie tekstow literackich i nieliterackich
w celu zrozumienia wspolczesnego swiata. Projekt

zaklada wymian? zagraniczn^ uczniow oraz wspolprac?

na platformie e-Twinning. Przyczyni si? to rowniez

do podniesienia kompetencji j?zykowych miodziezy.

Spotkania z lokalnymi pisarzami, wizyty w

bibliotece, przedstawienia na

bazie mi?dzynarodowych

powiesci to tylko niektore

zadania, ktore b?dq

realizowane w trakcie

trwanla projektu.

Beneflcjenci programu

Erasmus+ tworza

partnerstwa strategiczne

w dziedzlnie edukacji,

szkoleh i miodziezy;

zawieraja sojusze

na rzecz wiedzy

oraz umiej?tnosci

sektorowych, a takze buduj?

potencjal w dziedzinie miodziezy.

Uczestniczace w programie podmioty ch?tniej

wdrazaja Innowacje: przygotowuja atrakcyjniejsze
programy ksztalcenia I szkolenia, szerzej wykorzystuja
technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzi?ki

Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje

cz?sclej korzystaja z doswiadczeh innych podmiotow, a

takze rozwljaja swoj potencjal, co umozliwia im dzialanie

na szczeblu mi?dzynarodowym".
I  I

Projekt realizowany b?dzie ze srodkow Unii EuropejskiejJ
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TARNOCRODIKA ORKIEJTRA DETAIWIIYTA HA URRAIHIE
Orkiestra z Tarnogrodu zostata zaproszona przez

orkiestr? z Nowojaworowska, aby nasi miodzi artysci

uswietnlli swoim koncertem obchody 27. rocznicy

odzyskania niepodleglosci przez Ukraine.

Czlonkowie orkiestry wyjechali wczesnym rankiem

23 sierpnia. Do Lwowa dotarli okoEo 11.00. Przygoda

rozpocz^Ea si^ od zwiedzania Lwowa z przewodnikiem.

Muzycy mieli okazj? podziwiac zabytkowe budowle -

koscioly, palace, pomniki. Poznali historic polskich rodow

-zasluzonych Polakow, mieszkahcow Lwowa.

Zwiedzali Oper? Lwowsk^, Cmentarz Orlqt Lwowskich.

Zapalili znicze na grobach znanych Polakow. m.ln.

Marii Konopnickiej i Juliana Ordona. Kolejnym punktem

programu byl Browar Lwowski. Po odpoczynku na

I

IKHTAOBHH

KOMnAEKC

starym rynku Iwowskim grupa udala si? na nocleg do

Nowojaworowska. W piqtek Tarnogrodzka Orkiestra D?ta

uczestniczyla w uroczystych obchodach 27. rocznicy

odzyskania przez Ukrain? niepodleglosci. Koncert naszej

orkiestry odbyt si? na scenie letnie] Palacu Kultury

"Krysztal" w Nowojaworowsku. Po udanym wyst?pie

tarnogrodzka orkiestra wzi?la udzial w przemarszu

ulicami miasta razem z miejscowg orkiestrq, na ktorej

" L; zaproszenie przybyla na Ukrain?.

F T
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Dzi^ki uprzejmosci radnego Rady Miejskiej wTarnogrodzie

Bogdana Krupczaka bibiioleka wzbogacita si? o bardzo

cenny dokument; Zaswiadczenie o narodowosci polsklej

Pana Michata Pieskacza z Luchowa Dolnego z dnia 1

marca 1918 r. (fot. 1).Pani Maria Mulawa z Tarnogrodu

przekazata do biblioteki kilkadziesigt przedwojennych

dokumentow. Szczegoln? uwag? na tych dokumentach

zwraca piecz?c. ktora widnieje na wi?kszosci dokumentow:

..Sziak 12 WP. Malec Michat s?dzia pow. Bilgoraj, woj. Lub.

TARNOGROD". (fot. 2 i 3)

Wszystkim ofiarodawcom w imienlu czytelnikow -

dzi?kujemy.

Joanna Puchacz
t
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Beiijijskle mM w Tarnogrodzkim Muzeum Nozyczek
Francine Van der Paal z Belgii urodzona w

1920 r. emerytowana nauczycielka - katechetka przez
kiikanascie lat byla na misjach w Kongu Belgijskim.
Uczyfa tamtejsze dziewcz?ta prowadzenta gospodarstwa
domowego. Przekazala do Tarnogrodzkiego Muzeum
Nozyczek 9 par zgromadzonych przez siebie nozyczek,
ktore sluzyly dzieclom w Kongu Belgijskim.

Joanna Puchacz
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Wywiad z Marianem Dotomisiewiczem

W mediach spofecznosciowych ukazat si^ artykut o

Pahskiej wyprawie na Mont Blanc.

Czy moze Pan powiedziec co spowodowato, ze

wybral st? Pan na tak trudnq gorskq wypraw^,

przeciez to najwyzszy szczyt Europy?

Marian Dolonnisiewicz.

Moje marzenie o wyprawie na Mont Bianc {4810 m)

wyksztaltowalo si? juz wtedy, kiedy miatem 20 lat. Po

przeczytaniu paru ksiqzek o Pier Giorgio Frassatim

uj?la mnie postac tego miodego studenta, ktory

byl bardzo lubianym przez grono otaczaj^cych go

iudzi. To wlasnie jego mbdziencza sportowa pasja 1

organizowanie gorskich wspinaczek w Aipy bardzo ml

zaimponowaly. Jego postawa

przedstawiana dodatkowo

jako praktykuj?cego i

g}?boko wierz?cego

katolika pomagala mi

rowniez formowac moje

wartosci duchowe. Kiedy

po kiikunastu latach w 1990

roku Pier Giorgio Frassati

zostal beatyfikowany. mialem

jeszcze wi?ksz? motywacj?

do podj?cia takiego

wyzwania.

4--

p

1>:

DIaczego akurat teraz

zdecydowat si? Pan

reallzowac swoje

marzenie?

To bardzo dobre pytanie.

Rzeczywiscie malo kto po

szescdzieslqtce zaczyna

powazne wspinanie. Po pierwsze - dia mnie rodzina

jest priorytetem. Wiem, ze alpinisci i himalaisci

zdobywaj^ szczyty w wieku juz od 20 lat, pozostawiaj^c
w domu swoje mafzonki i dzieci. Ja takiego ryzyka nie

podejmowalem, maj?c w swiadomosci to, ze w zyciu

wspinaczka nie jest najwazniejsza. Moje dzieci teraz sq
juz doroste i majq utrwalone wyobrazenie o gorskim
wspinaniu, wi?c decyzja o mojej wyprawie byla dia
nich zrozumiala. Gorzej byio z odczuciami mojej zony i
biiskich z rodziny. Po kilku dniach skupienia doszliSmy
jednak do konsensusu.

Po drugie - nieuchronnosc uptywu czasu sklonita mnie^

do podj?cia odwaznej decyzji, bo czuj? na sobie znami?

uciekajqcych lat. Nie ulega w?tpliwosci, ze zdrowiej jest

chodzic piechot? po sciezkach i drogach niz wspinac si?

wysoko w gor?, gdzie w powietrzu jest mniej tienu. Tak

wi?c kiedy - jesli nie teraz, poki jest jeszcze sila, moc i

kondycja.

Niech Pan opowie o swolch najwazniejszych

odczuclach z wyprawy bqdz co bqdz prowadzonej w

warunkach zimowych?

Przez p6l roku. nim to si? wszystko wydarzyto,

musiatem nauczyc si? wspinaczki i szeregu innych

zagadnien zwiqzanych z przebywaniem wysoko w

gorach.

Podczas zaiiczania sprawnosciowych testow zimq w

styczniu 2018 r. w Wysokich

Tatrach Slowackich udalo

mi si? zdobyc wraz z

przewodnikiem szczyt

Jastrz?biej Wiezy. Po dose

uci?zliwym podejsciu pod

scian? rozpocz?}a si?

200-metrowa wspinaczka

po oblodzonych stromych

skalach. Pobyt na szczycie

Jastrz?biej Wiezy byl

bardzo krotki ze wzgl?du

na nisk? temperatur? i

zapadaj?cy zmierzch.

Kilka fotek na pami^tk?,

2 tyki herbaty z termosu,

mala czekoladka i mozolne

schodzenie tylem. Krok za

krokiem z kazdorazowym

wbijaniem rakow w lod.

Nizej polozyjy si? chmury,

ktore ciemnosciami ogarn?ly juz cal^ nasz? powrotn^

drog? do Chaty przy Zielonym Plesie. To byla bardzo

dobra szkola. Dobra technika wsplnania i odpowiednia

kondycja to dopiero polowa sukcesu.Bardzo wazna

jest przygotowanie organizmu do duzych wysokoscl. W

wyprawie na Mont Blanc czas akiimatyzacji sp?dzilem

po jego wloskiej stronie - Bianco Torino. Wlosi bardzo

kochaj? to miejsce. Tarn jest naprawd? pi?knie.

Fantastyczne widoki i niesamowite wrazenia pozostajq
w pami?ci na zawsze. Za 50 euro kazdy moze wyjechac

nowoczesn? kolejkq do Punta Helbronner - Skyway

Monte Bianco. Warto tam bye chociaz raz w zyciu.
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Po dwoch dniach tunelem pod Mont Blanc wrocilismy

na strong francuskq do Le Fayet, skgd tramwajem

wyjechallsmy do Mont La Chet (2115m). Nast^pnie z

plecakiem okoto 30 kg pieszo przez La Nid D'Agiledo

Tete Rousse (3200m) i zatozenie obozu. Odpoczynek

do godziny 2.00 1 szturmowe nocne wyjscie na Mont

Blanc. Kiedy po strome] sclanie osiqgn^llsmy poziom

schronlska du Gouter (3863m) nast^powal swit

Niepowtarzalny urok wytaniaj^cych si^ z ciemnosci

osniezonych gor przygniatal nasze spojrzenia swojg

olbrzymiq wielkosciq. Zapowiadat si^ pi^kny dzien.

Wszystko jak dot^d szlo zgodnie z planem. Przed

godziny szostq wyruszamy w kierunku szczytu Mont
Blanc. Podchodzqc do wysokosci 4362 m, mijamy

schron Vallota i napotykamy coraz silniejsze porywy

wiatru. Ambitnie i spokojnie wychodzimy w gor^.

Szalony mrozny porywisty wiatr, niczym intruz stara

si^ zepchnqc nas z obranej trasy marszu. Kiedy do

szczytu pozostaje nam okoto 180 metrow, na widok

zawracajqcych grup z gory, przewodnik zdecydowanie

wydaje polecenle zejscia w dot. To tiuragan. NIkt

nie protestuje. Dokucza zimno. Wszyscy schodz^.

Spotykamy si? w sctironie Vallota. Po 2 godzinacti

wystuctiiwania szumu tiulaj^cego wiatru po blaszanej

konstrukcji schronu rezygnujemy z ponowlenia proby

ataku na szczyt 1 sctiodzimy do schronlska du Gouter.

Tarn uzupetniamy ptyny. Jedna puszka coca coll kosztuje

5 euro. Do kempingu w Tete Rousse musimy schodzic

granlq obok ..kuluaru smierci", bo rzeczywiscie widac od
czasu do czasu spadaj^ce kamienle. Nawotywania w

roznych j^zykach o ostroznosci tworz^ przyjazny klimat

spojnego dbania o bezpieczehstwo.

Nast^pnego dnia rano schodzimy do stacji tramwaju,

zwiedzanle Chomonix i powrot do kraju.

Czy pojawity si^ u Pana chwile zw^tpienia podczas

catej wyprawy?

Na samym pocz^tku zauwazytem, ze w^rdd i

uczestnikow tej wyprawy organizowanej przaz

PolskI Klub Alpejski jestem najstarszy. Byli to w

wi^kszosci mtodzl ludzle w wieku 26 - 34 lat.

Jak si? okazato, wszyscy dose aktywnie chodz?

po polskich gorach. Jeden z przewodnikow biega

ultramaratony nawet na 300 km. a pozostaii

po szlakach turystycznych nie chodz? lecz po

nich biegaj?. Takie informacje nie byty dia mnie

oboj?tne.
I

I

Nie wiedziatem rowniez, jak zachowa si? mp]

organizm w wysokich partiach gor, czy wystarczy

mi kalorii, a w czaste ataku szturmowego na

szczyt nie spozywatem positkow, tyiko napoje i

czekoladki przez 16 godzin aktywnego wysitku.

Jakie ma Pan refteksje po tym, zego co Pan

dokonat? I
I

Tak si? ztozyto, ze w czerwcu odmawiatem iV

Tajemnic? Swiatta - Przemienienie na Gorze Tabor. Tam
Chrystus poszedt si? modiic i ja tez chciatem pomodiic

si? na szczycle razem z t? tajemniczk?. A nasza

parafia w Tarnogrodzle jest przeciez pod wezwaniem

Przemienienia Pahskiego. Ten zbieg okoiicznosci

wzmacniat mnie duchowo. Nawet w czasie aklimatyzacji

wystatem SMS-a do ks. dziekana Jerzego Tworka z

prosb? 0 wsparcle modlitewne o okno pogodowe na

czas zdobywania szczytu. Tak zariiwie chyba si? jeszcze

dot?d nigdy nie modiitem. Ten rozaniec, na ktorym modi?

si? teraz codziennie, jest bardzo mi biisk? pami?tk? z

tamtych trudnych dni. Bo to nie byta wycieczka. To byl

wieiki wysitek.
I

Komu chcialby Pan zadedykowac to co Pan uczynif?

Dedykuj? to mojej koiezance z iat szkoinych i ze

wspolnych jasetek w Bukowinie, s?dzi sp. Eizbiecie

Koszei. Nie mieiismy zbyt duzo czasu na wspolne

rozmowy, ale te, ktore si? odbyty, pozostaty w mojej

pami?cl. Wartosci jakie prezentowala, byty s? mi bardzo

biiskie.

A komu chcialby Pan zaproponowac odbycie takie]

wyprawy?

Proponuj? wszystkim mitosnikom gor. Szczegolnle

polecam osobom sprawuj?cym kierownicze funkcje w

swoich firmach czy instytucjach. Cztowiek, b?d?ctam

wysoko, doswiadcza niesamowitego, pelnego bogactwa

refleksji i innego bardziej wyegzaitowanego spojrzenia
na swiat i iudzi. Gory ucz? pokory i obnazaj? nasze

stabosci. W gorach nawet szept stychac jakos inaczej.

Bynajmniej ja tak to odbieram i czuj?.

Dzi?kujemy za rozmow?}
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Z archiwum Bogustawa Staroojca, tarnogrodzianina z pochodzenia, zamieszkaiego obecnie we Wroctawiu

Fotografia powyzej: 1925r. klasy 6. i 7. szkoly w Bilgoraju>
W drugim rz^»tlzie od gory, po prawej stronie sztandaru,
w sukni w paski Julia / Tojakow-matka Bogustawa
Staroojca, spicwajqca alteni w chorze szkolnym.
PonizeJ piesn z jej repcrtuaru.

J
„Qc[y ivieczorem marz^ sam,

wowczas w wyoSrazni,
Stajq wicCma dawnycH Cat, szcz^scia
iprzyjazni

Qwar ■wieczorny, mfodych dusz
w sercu mym siq ciesni
Zcfa si^ sfysz^ z daCa ton uCuBionej
piesni:

^audeamus igitur..."
% f

Fotografia po lewej: 1938r. Tarnogr6d ul. Cerkiewna 24.i i
Stoi Adam Staroojciec ur. 1907r. (ojciec Boguslawa).
Siedz^: po lewej babcia Helena Tojak z Ksi^zpola, \v |
srodku maly Boguslaw ur. 21 X 1934, mama Julia z
Tojakow ur. I908r., na kolanacli siostra Aurelia ur. I937r.:,
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Z archiwum Elzbiety Skotnickiej

Cz^ 1. Nadlesnictwo i Stacja Oceny Nasion Lesnych w Tarnogrodzie
W latach pi^cdziesi^tych ubiegfego wieku zacz^a

si^ reorganizacja naszego ustroju pahstwovi/ego,

to znaczy kolektywizacja wsi, a takze zmiany

w Lasach Panstwowych i w wielu Innych

dziedzinach. Przestawiono program nauczania w

szkotach zawodowych. Juz w roku 1951 do POM

w Tarnogrodzie z "nakazami pracy" przyjechali

uczniowie szkot rolnlczych jako fachowcy przy

kolektywizacji.

Do roku 1972 bluro nadlesnlctwa miescito sl^ w
wynajmowanych prywatnych domach. Pod konlec 1972
roku oddano do uzytku nowy budynek na siedzlb^
Nadlesnlctwa przy ul. Lubaczowsklej. Zdj^cle zostato
zrobione juz w nowym biurze, na zdj^ciu: Stanistaw
Paluch - lesnlczy, Elzbleta Skotnicka - kasjer.

Agronomowie z POM Tarnogrod przed biurem,
od lewej: Bolestaw Skotnlcki, Stefania Bester -
Sobolowa, Jerzy Majernowskl, Zosia (nazwiska nie
paml^tam).

Do nast^pnej reorganizacji doszto w latach 1973- 974.
W budynku Nadlesnlctwa urzqdzono StacJ^ Oceny
Nasion Lesnych. Na zdj^clu po prawej Elzbleta
Skotnicka - laborant w laboratorlum.

s

j-v ♦ I*. * ..

Pracownicy Lesnlctwa Luchow w czasie sadzenia lasu.
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Zatoga Nadlesnictwa, od lewej na dole zdj^cia: Jozef Serafin - lesniczy, Marian Maksimiak - nadlesnlczy,
Stanistaw Wazny - lesniczy, zona gajowego Romana Duczka , stojei: Stanistaw Woznica- drwal, Cecylla
Kawecka- Gqsiorowska - nadlesniczy, Stefan Gdyra - kierowca, Lucyna Pudetko - kierownik biura, Waldemar
Banaszak - sekretarz blura, Fellks Smieciuch - drwal, Andrzej G^borys - lesniczy, Roman Duczek - gajowy,
Fellks Smota- gajowy, Stanistaw Gruca - drwal, Szmotda - drwal.

WE WRZESNIU 2018 ROKU

pozegnalismy pana Czesfawa
Smolaka, ktdry odszedi na
zasiuzonq emerytur^ po 33 latach
pracy w Tarnogrodzkim Osrodku
Kultury.

Pan Czesfaw pefnil funkcjq
giownego ksiqgowego, ale
takze angazowaf si^ w mnostwo

innych zadah, dziaiaf na

rzecz piqiqgnowania kultury

1 zachowania tradycji. By!

czlonkiem Tarnogrodzkiego

Towarzystwa Reglonalnego od

1995 roku oraz Towarzystwa

Kultury Teatralnej Ziemi

Lubelskiej od 2014 roku.

Podziqkowalismy panu

Czeslawowi za ogromne

zaangazowanie, profesjonalizm

i znakomitq organlzacjq pracy,

ktora dia wielu przez te wszystkie
wspolne lata mogfa bye wzorem.
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WSPOMXIlill 0 7lXT0\lM CiUPKCMKlJ
(zm. 10.09.2018r.)

Vwazam, ze uczciwie
zycjest Sardzo wazne.

Antoni Gierczak dyplom lekarza medycyny

otrzymal w 1953 roku i zostal skierowany do pracy

w Bitgoraju, o ktorym wiedziat

niewieie, poniewaz nie pochodzil z

tych stron. Urodzit si? w 1927 roku

w Skotnlkach pod Sandomierzem.

Z usmlechem wspominat swo]

pierwszy kontakt z dyrektorem

szpltala Stanistawem Pojaskiem,

ktory zapytaJ go: Co ty umiesz?.

Pan Antoni odpowiedziat: Nic. Na to

dyrektor: No to jakzes skohczyf tq

szkoiq? Doktor Gierczak zaskoczyt

przetozonego: A pan dyrektor, jak

skohczyl stadia, duzo umiai?

Pierwsze lata pracy to

dyzury przez siedem dni w tygodniu.

Lekarz wspominal: NIkomu nie

przeszh przez mysi, by pacjenta

odesiac do domu. Mysmy wtedy zyli

jak rodzina. To byia dyrektora tez

zasfuga (...) Praca w szpitalu byia

najwazniejsza. Pan Antoni mab czasu poswi?cal rodzinie,

poniewaz ciggle wzywano go do pacjentow. Wspomina,

ze siedem lat z rz?du nie usiadi z bliskimi do wieczerzy

wigilijnej... Antoni Gierczak tworzyl oddziai wewn?trzny

bifgorajskiego szpitala, potem byl dyrektorem szpitalai.wfii

Tarnogrodzie. W sumie przepracowal 60 lat w zawodzle.

W 2013 roku z inicjatywy lekarzy przychodni w

Tarnogrodzie odbyto si? spotkanie z Antonim Gierczakiem

z okazji szescdziesi?ciolecia jego pracy w zawodzle

lekarza. Dr Roman Cichocki przedstawH krotk^ informacj?

na temat pracy Jubilata. Zauwazyt,

ze nikt z zebranych na jubileuszu

nie dokona takiego wyczynu,

S  jaki byt udzialem szanownego
^  jubilata, pan Cichocki wyrazit

swo] podziw i niedowierzanie.I
ze mozna szescdziesiqt lat

przepracowac w tym zawodziei '
Pan Gierczak byl lekarzem

trzech pokoleh pacjentow. Pelhil

kierownicze funkcje w administracjl

powiatowej, byl kierownikiem

pogotowia ratunkowego,

wieloletnim ordynatorem oddziabw

wewn?tr2nych w Bilgoraju i w

Tarnogrodzie, dyrektorem szpitala

w Tarnogrodzie. prowadzil poradni?

internistyczno - konsuitacyjn^,

byl kierownikiem specjalizacji

wielu lekarzy. Pelnil dyzury w

szpitalu na rowni ze swoimi asystentami. Zdaniem

doktora Cichockiego, podolanie takiemu wysilkowi nie

bytoby mozliwe bez wyboru wlasciwego zawodu, silnej

motywacji, kondycji oraz wsparcia rodziny i przelozonych.

DIa pana Antoniego najwaznejsz^

wartosci^ byla uczciwosc. Osoby,

ktore mialy okazj? spotkac na swojej

drodze Antoniego Gierczaka, cenily

go przede wszystkim za wytrwalosc i

poswi?cenie, wiedz? i doswiadczenie.

Pacjenci wspominaj^ go jako

wspanialego czlowieka i doskonalego

lekarza.

(Tekst napisany na
podstawie artykufu pana Romana
Cichockiego [Kwartalnik Tarnogrodzki,
Nr 55, 2013r.]) i w oparciu o wywiad
pani Gabrieli Figury z panem Antonim
Gierczakiem w Bifgorajskiej Telewizji
KabloweJ).
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I. T«Rll04R0lin Wyi HMiYCI ROIRRlrtW
W sfoneczne niedzielne

popoludnie 2 wrzesnia

mali sportowcy wraz

z rodzicami spotkali

si§ na parkingu przy

Tarnogrodzkim Osrodku

Kuitury, gdzie o 15.00 miai

zacz^c si§ rajd rowerowy

zorganizowany specjalnie

dia nich.

O 15.10 mali 1 wi^ksi

cyklisci wyruszyli, grup?

miejsce na boisku na

Blonlu, gdzie pracownicy

Tarnogrodzkiego Osrodka

Kuitury przygotowywali dIa

strudzonych rajdowcow

kleibaski na griliu. Po

posiiku czekala na

uczestnikow kolejna atrakcja:

..WALDEMAR WYWROCKI

DZIECIOM" - gry 1 zabawy

prowadzone przez

prowadzit nauczyciel

wychowania fizycznego

Krzysztof Tarnowski.

Trasa biegia miejscami

pami^cl narodowej,

przez CO rajd wpisal

si? w obchody

100-lecia odzyskania

niepodlegbsci przez

Polsk?. Meta miata

animatorow z RzeszowaP
Organizatorami imprezy

byli: Burmistrz Tarnogrodu,

Tarnogrodzki Osrodek Kuitury

1 Szkoia Podstawowa Im.

M. Curie - Sklodowskiej

w Tarnogrodzie. Wsparcia

udzielila Grupa Azoty Putawy.

Wi?cej fotografii z rozpocz?cla

rajdu na przedostatniej stronie

wydania.

r

■s,
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Wspanialy sukces Marcela Surmacza w sporcie kartingowym
W dniach 7-9 wrzesnia w austriackim Brucku zakortc^te

si^ seria Mistrzostw Europy Centraino - Wschodniej

Rotax (CEE). Byf to bardzo udany weekend dia Marcela

Surmacza z Tarnogrodu, ktory zwyci^zyl w V Rundzie

oraz klasyfikacji generalnej sezonu 2018, zdobywajqc

tytut Mistrza Europy Centraino - Wschodniej w kategorii

Rotax Junior Max oraz otrzymat bilet na final swiatowy,

ktory odb^dzie si? w dniach 24 pazdziernika -1 grudnla

w Brazylii. W tym roku w zawodach Central Eastern

Europe Rotax Max Challenge w kategorii Rotax Junior

Max startowab 47 zawodnikow z 17 pahstw, tj. Chorwacji,

W?gier, Czech, Ukrainy, Austrii, Rumunii, Szwajcarii,

Litwy, Belgii, Estonii, Wbch, NIemiec, Grecji, Serbii, Danii,

Finlandii i Polski.

•^w.fcicAnkxom/
ntaAxChallengc

HABad

Marcel jest pierwszym I jedynym klerowc^, ktory w

czterech ostatnich latach wygrat europejsk^ klasyfikacj? w

sporcie kartingowym. Uczeh klasy VII szkoly podstawowej
w Tarnogrodzie w tegorocznym sezonie 2018 rozstrzygnql

zwyci?stwo w Central Eastern Europe Rotax Max

Challenge (Mistrzostwa Europy Centraino -Wschodniej).
Mbdziutki kierowca wygrai w kategorii Rotax Micro

Max, dwa razy z rz?du wygrai kategori? Rotax Mini

Max oraz w tym roku Rotax Junior Max. Na torze w

austriackim Brucku mbdy kierowca Uczniowskiego

Klubu Sportowego Moto - Kart „Energetyk" w Bilgoraju -

teamu KMS Europe zwyci?zyl po raz kolejny a wygrana

byla bardzo efektowna. Przed zawodami w Brucku byl

liderem klasyfikacji generalnej kategorii Rotax Junior

Max. Wyst^pii i w bardzo dobrym stylu sl?gnql po komplet

punktow. Rotax jako jedna z nielicznych serii kartingowych
na swiecie ma bogato rozbudowane rozgrywki

mi?dzynarodowe.

W Europle z powodzeniem funkcjonuje kilka rozgrywek

obejmujgcych swoim zasi?giem zawodnikow z wielu

krajow. Jedn^ z dwoch najpopularnlejszych serii

europejskich dIa polskich kierowcow jest organizowana

przez W?gr6w Rotax Central Eastern Europe (CEE); ezyii

Centraino - Wschodnia strefa Rotaxa, w ktorej Polacy

licznie bior^ udzial. Rozgrywana w kllku krajach, na
wymagaj^cych torach w ostatnich latach zdobyla sporg

popularnosc. Dominacja Marcela w kategorii Rotax Junior

Max w tym sezonie CEE nie podlegaia dyskusji. Polak

byl zdecydowanie najlepszy w stawce, o czym swiadczy

zwyci?stwo w catej serii. Dodatkowo Marcel wpisal si? do
historii kartingu w Polsce jako plerwszy polski tryumfator

klasyfikacji w CEE w trzech kategoriach (Micro Max, Mini

Max i Junior Max) oraz plerwszy Polak, ktory czterokrotnie

z rz?du wygrai w CEE, a dwukrotnle w tej samej kategorii.

Ciekawostk^ jest, ze Marcela nie widzielismy w tym

sezonie na polskich torach. Po zdobyciu tytulu Mistrza
Polski w 2015 roku kierowca KMS zdecydowal si? na

rywalizacj? poza granicami kraju. Jak widac przyniosto to

oczekiwany efekt. Polacy od niemal pocz^tku jej istnienia

zaznaczajg w rozgrywkach swoj^ obecnosc. Jednak

zaden z nich nie dokonal tego co Mistrz Polski Marcel

Surmacz.

Marcel Surmacz po raz plerwszy z kartingiem spotkal si?,
maj^c trzy i p6l roku. Prawdziwa przygoda z kartingiem

zacz?la si? dIa niego w 2008 roku. Okazalo si?, ze w

szybkim czasie opanowal technik? jazdy. W czasie

jazdy myslal i przewidywal, co moze zdarzyc si? na

torze. W przeciqgu krotkiego czasu dzi?ki kartingowf
stal si? dzieckiem dojrzalym, umiejqcym sobie radzic

na torze. Trzeba przyznac, ze sport ten ksztaltuje

rowniez osobowosc. Marcel stal si? bardziej odwazny,

kolezerlski, zdyscyplinowany, majqcy szacunek dia

innych kolegow na torze, bardziej samodzielny. Karting

ksztaltuje takie umiej?tnosci, jak: technika prowadzenia

pojazdow, umiej?tnosci politechniczne, poznawanie

budowy kartow i wiele innych. Sport kartingowy wymaga

duzo poswi?conego czasu. Marcel ogl^da wszystkie

programy, gdzie zawodnicy sclgajq si? na gokartach.

Uwieibia oglqdac zawody Formuly 1, a zwiaszcza, gidy

jego idol Robert Kubica jezdzil na czele wyscigow. W
2012 roku zdal egzamin teoretyczny i praktyczny I zdobylj
licencj? zawodnika sportu kartingowego. Od tej pory mogf j
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startowac jako peinoprawny zawodnik. Byt najmlodszym
zawodnikiem startujqcym w zawodach strefowych,

ogolnopolskich i mi^dzynarodowych. Ponizej przytocz?

krotki przebieg kariery zawodnlczej Marcela.

W latach 2008 - 2011 startowal w pokazach kartingowych

na zawodach roznej rangi. W 2012 roku mogl startowac

jako zawodnik. Byl najmbdszym zawodnikiem

startuj^cym w zawodach strefowych, ogolnopolskich i
mi^dzynarodowych. W kartingowych Mistrzostwach Strefy

Centraino - Wschodnie] zdobyt tytui Mistrza Strefy. W

zawodach ogolnopolskich Rotax Max Challenge Poland w

klasyfikacji generalnej sezonu _
zajql wysokie 4. miejsce.

W 2013 r. w zawodach

mi^dzynarodowych Rotax

- Central and Estern

Europe w III Rundzie, ktora

odbyla si§ w Austrii na torze

Speed World Bruck, stanql

na podium zwyci^zcow,

zajmuj^c III miejsce.

We Wspotzawodnictwie

Sportowym Dzieci i Mtodziezy

organizowanym pod

Patronatem Polsklej Federacji

Sportu MIodziezowego i

MInisterstwa Sportu i Turystyki

zdobyl tytui Mistrza Polski Mtodzikow w kategorii 125

Rotax Micro Max. W sezonie 2013 stan^l juz na podium

Pucharu Polski, kohcz^c rozgrywki na trzeciej pozycji.

Rok pozniej byl juz drugi w Polsce i odniosi swoj wielkl

sukces poza granicami. Wygral wsrod najmbdszych

rywalizacj^ Rotax CEE na W^grzech, w Czechach I

Austrii, zostaj^c pierwszym Polakiem, ktory zwyci^zyt w

mi^dzynarodowej centraino-wschodniej serii Rotaxa.

W klasyfikacji generalnej w tym roku zaj^l wysokie 3.

miejsce. Od tamtej pory jego kartingowa kariera nabrafa

rozp^du. W 2014 roku startowal w kraju i za granic^ w

zawodach rangi Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy

Centraino - Wschodniej. zdobywaj^c tytuI mistrzowski

oraz w zawodach pucharowych. Na podsumowaniu

roku sportowego 2014 otrzymal z rqk Burmistrza Miasta

Bilgoraj pamiqtkow^ NAGROD^ DLAJUNIORA MIASTA

BltGORAJ „NADZIEJA SPORTU" 2014. W kartingowych

Mistrzostwach Polski Mbdzikow zostal Wicemistrzem

Polski Mbdzikow, w zawodach pucharowych zajql 2.

miejsce, a w zawodach mi^dzynarodowych Central-
Eastern-European Rotax Max (Kartingowe Mistrzostwa

Europy Strefy Centraino - Wschodniej) wywalczyl tytuI

Mistrza Europy Centraino - Wschodniej.

W 2015 r. w zawodach krajowych zdobyl tytuI Mistrza

Polski w kategorii Rotax Mini Max, ponadto zdobyl I

miejsce we Wspolzawodnictwie Sportowym Dzieci i

Mbdziezy, a w zawodach pucharowych Rotax Max

Challenge zaj^l 3. miejsce.

W zawodach mi^dzynarodowych ROTAX MAX

CHALLENGE CENTRAL EASTERN EUROPE TROPHY

najwi^kszym sukcesem wsrod 17 kierowcow z PolsW

moze pochwalic si^ Marcel Surmacz. Zawodnik scigajqcy.
si? w MINI MAXIE podsumowal zarowno rund?, jak i
caly puchar zwyci?stwem i zdobyl tytuI Mistrza Europy

Centraino - Wschodniej w kategorii Rotax Mini Max.

W Grand Festiwalu, ktory odbyl si? w Portugalii, Polska
reprezentowana byla mi?dzy innymi przez Marcela

Surmacza. Startowal on w kategorii Mini Max w

swiatowej obsadzie, w ktorej startowab 156 zawodnikow

reprezentuj^cych swiatowe pot?gi sportu kartingowego. W

latach 2016 -2018 nie bral udzialu w zawodach krajowych,

startowal tyiko w zawodach mi?dzynarodowych, w ktorych

zdobywal bardzo wysokie miejca i

tytuly mistrzowskie.

W 2016 roku byl pierwszym

i jedynym kierowc^, ktory w

trzech ostatnich latach wygral

europejskq klasyflkacj? w sporcie

kartingowym. Marcel w sezonie

2016 przed czasem rozstrzygn^l

zwyci?stwo w Central Eastern

Europe Rotax Max Challenge

(Mistrzostwa Europy Centraino

-Wschodniej). Mbdziutki kierowca

z Tarnogrodu drugi raz z rz?du

wygral kategori? Mini Max. BIysngI

rowniez w mi?dzynarodowej

serii BNL, gdzie pomyslnie

zadebiutowal na torze belgijskim Genk. Zebral wowczas

bardzo dobre recenzje, a jego poczynania zacz?li

obsenwowac zagraniczni skauci, nie tylko zwiqzani z

fabryk? wbskq Birela, ktorq poprzez wyst?py w KMS

Marcel reprezentuje. Bardzo mozliwe. ze w niedaleklej
przyszbsci tego mbdego kierowc? zobaczymy w baiwach

fabrycznego - teamu, bo wczesniej czy pozniej to nast^pi.

Potencjalu i talentu wychowanka polskiej serii Rotax

Max Challenge nie sposob nie zauwazyc, co doskonale

potwierdzaj^ ostatnie sukcesy. Rewelacyjnie spisal si?

rowniez w zawodach Morawskiego Pucharu. To pierwszy

przypadek, by kierowca kategorii Mini Max w swoim

debiucie wsrod juniorow wygral zawody Morawskiego

Pucharu. W 2016 roku w kategorii Rotax Mini Max

zdobyl tytuI Mistrza Europy Centraino - Wschodniej,
Mi?dzynarodowego Mistrza W?gier oraz wywalczyl 1

miejsce - uzyskal tytuI Zdobywcy Pucharu Moraw. W 2017

roku jako najmbdszy zawodnik majgcy 12 lat wystartowal
w zawodach w kategorii Rotax Junior Max i w zawodach

mi?dzynarodowych Central-Eastem-European Rotax Max

Challenge 2017. Zaj?l w klasyfikacji generalnej II miejsce i
zostal Wicemistrzem Europy Centraino - Wschodniej. Do I

miejsca zabrakb mu tylko 3 pkt. W 2018 roku w zawodach
Central-Eastem-European Rotax Max Challenge 2018

zostal Mistrzem Europy Centraino - Wschodniej w

kategorii Rotax Junior Max, a ponadto w zawodach

Hungarian International Open Championship 2018 w

kategorii Rotax Junior Max, w ktorych wystartowab 49
zawodnikow z 17 pahstw zdobyl tytuI Mi?dzynarodowego

Mistrza W?gier. Zyczymy Marcelowi udanego startu w

Mistrzostwach Swiata w Brazylii.
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Grom Rdzaniec zwycifzcq
Pucharu Starosty Bilgorajskiego

n/ec

Podobnie jak w poprzednich

latach, w letniej przerwie mi^dzy

sezonami druzyny z powiatu

bilgorajskiego stan^ty do waiki o

Puchar Starosty Bilgorajskiego.

Do rozgrywek zglosilo si$

dziesi^c druzyn, a z kohcowego

zwyci^stwa cleszyl si§ Grom

Rozaniec. Niestety, gorzej

zaprezentowal si§ Ollmplakos

Tamogrod,

ktory odpadlz

rozgrywek juz
w pierwszej

rundzie,

przegrywajqc

5:0 z Victoria
tukowa/

Chmiele|<.
W

inauguracyjnej

rundzie zespol
z Rozahca mial

..wolny los", co oznaczalo, ze do cwiercfinalu awansowal

bez rozgrywania meczu. Nastepnie Grom udal si§ do

Frampola na spotkanie drugiej rundy z miejscowym

Wlokniarzem. Nowy obiekt z rowng jak stol murawq i >
pi^knyml trybunami nie przyniosi gospodarzom szcz^scia,

gdyz zespol prowadzony przez Bogdana Antolaka zdobyl
w tym meczu az siedem bramek. nie trac^c zadnej i w

efektowny sposob awansowal do kolejnej rundy. Tydziert

I

pozniej (22 lipca) graj^cy

na wlasnym stadionie Orzel

Tereszpol rowniez nie

mial najmnlejszych szans

w konfrontacji z Gromem

Rozaniec. Jedyni juz na tym

etapie rozgrywek reprezentanci

gminy Tarnogrod wygrali 4:0 i

uzyskali prawo gry w finale.

Termin spotkania finalowego po

uzgodnieniu z drugim finalist^,

ktorym byl zespdt Tanew

Majdan Stary oraz wladzami

samorzqdowymi zostal

wyznaczony na 5 sierpnia. Zgodnie z przeprowadzonym

wczesniej przez Zamojski Zwigzek Pilki Noznej losowaniem

gospodarzem meczu byl Grom. Zespol z Ro^hca -

podobnie jak w poprzednich rundach - zaprezentowal si?

bardzo dobrze i po bramkach Przemyslawa Kozyry, Jacka

Podolaka i Kamila Kapronia wygral 3:0.

Po meczu zarowno Grom Rozaniec jak i Tanew Majdan

Stary otrzymali nagrody w postaci sprz^tu sportowego,

ktore ufundowal Powiat Bilgorajski. Nagrody wr^czali

Starosta Bilgorajski Kazimierz Paterak, WIcestarosta

Bilgorajski Jaroslaw Piskorski, Burmistrz Tarnogrodu

Eugeniusz Stroz oraz Sekretarz Zarz^du ZOZPN Tadeusz

Gontarz.

Podczas spotkah Pucharu Starosty Bilgorajskiego w

Gromie zagrali: Wojciech Markowicz, tukasz Mazur, Pawel

Kurzyna, Patryk Kuczyriski, Marek Grelak, Marek Glen,

Michal Login, Krystian Ozga, Arkadiusz Kwiatkowski, Piotr

Przeszlo, Jacek Podolak, Piotr Larwa, Ratal Wojtowicz,

Kami! Kaproh, Krzysztof Walkiewicz, Patryk Wrobel,
Pizemyslaw Kozyra. Bartlomiej Rutkowski, Wojciech LIs

oraz zawodnicy testowani. i
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„Wakacje 2018" z UKS „ Junior" przy SP w Tarnogrodzie
Juz po raz siodmy Uczniowski Klub Sportowy ..Junioi'

zorganizowal wakacyjne zaj^cia nauki gry w tenisa ziemnego

dia dzieci i mbdziezy gminy Tarnogrod. W akcji wzi^to udziai

Iqcznie 40 uczestnikow. Zaj^cia odbywafy si^ w nast^puj^cych

terminach: 02-07, 18-21.07.201 Sr. oraz a6-17.08.2018r. 1

byly prowadzone przez instruktorow Polskiego Zwi^zku

Tenisowego Pawia Sarzynskiego 1 Patrycj? Sarzyrtsk^.

Wszyscy uczestnicy podzieleni byli na cztery grupy treningowe.

Kryterium przydzialu do odpowiedniej

grupy by! wiek i zaawansowanie w grze.

Niezb^dny do prowadzenia zaj^c sprz^t

tenisowy w postaci rakiet tenisowych,

pilek i siatek do minitenisa zapewnit UKS

Junior - organizator akcji. Zwienczenlem

wakacyjnej przygody z tenisem 1

jednoczesnie sprawdzianem osiqgni^tych

umiej^tnosci byt Vll Tumiej o Puchar

Burmistrza Tarnogrodu, ktory odbyf si§

26.08.2018r. W tumieju wzi^o udziai

21 uczestnikow w czterech kategoriach

wiekowych. W kat. najmiodszej ..niebieskiej"

zwyci^zyla Martyna Maiek, w kategorii

„czerwonej" zwycl^zyi Gabriel Koza a w kat.

..pomarahczowej" zwyci§zyl Kacper Trusz.

Zawodnicy w wieku 11 - 14 iat brail udziai

w turnieju deblowym, gdzie najiepszymi

okazali si§ Marcin Litwin i Oskar Socha. Na zakonczenie

turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki,

dypiomy i medale, a zwyci^zcy poszczegoinych kategorii

puchary. W trakcie wakacji 15 czionkow naszego Klubu braio

udziaiwoboziesportowo-rekreacyjnymwVelkich Kariovlcach

- Republika Czeska, gdzie uczestniczyli w zaj^ciach z tenisa,

piiki siatkowej, noznej, unihokeja i badmintona. Podczas

wycieczek pieszych podziwiali pi^kno czeskich Beskiddw. W
sierpniu I wrzeSniu na boisku wielofunkcyjnym przy szkole

podstawowej w Tarnogrodzie zostaiy przeprowadzone dwa

turnieje tenisowe rangi wojewodzkiej ..Tenis - 10". W tumieju

sierpniowym Gabriel Koza zajqi III miejsce w kat. czerwonej, a

w turniej ..Masters" we wrzesniu Gabriel Koza zaj^l II miejsce

w tej samej kategorii, a Miiosz Gaika w kat. pomaranczowej

I miejsce. 16 wrzesnia 2018r. UKS Junior" zorganizowal

„Jesienny piknik tenisowy" dIa wszystkich czionkow

naszego klubu. W tym dniu odbyi si? turniej tenisowy z okazji

„Zakohczenia lata", a rodzice przygotowali dIa dzieci st6i

biesiadny z owocami, napojami, ciasteczkami i kieibaskami z

grilla. Tegoroczna akcja wakacyjna zostala przeprowadzona

dzi?ki wsparciu finansowemu Urz?du Miejskiego w

Tarnogrodzie oraz Lokainej Grupy Dziaiania ..Ziemia

Bligorajska". Dzi?ki wsparciu w/w fundacji najmiodsi adepcl

tenisa b?dq brali udziai w dodatkowych zaj?ciach do korica
listopada biezqcego roku. Dodatkowo zostanie zakupiony

niezb?dny sprz?t do prowadzenia zaj?c sportowych,

Udany start reprezentacji UKS „Junior" w Ogoinopolskim Finale Talentiady

Po raz trzeci w historil klubu miodzi zawodnicy sekcji

tenisa ziemnego awansowali do zawodow finaiowych
.,Talentiady".

Druzyna w skiadzie: Miiosz Gaika. Oskar Socha,

Patryk Bartosik. Martyna Olekszyk, Martyna Szymanik

i Martyna Przybyiowicz po zaj?ciu pierwszego miejsca

w eliminacjach regionalnych w Kieicach (udziai braiy

druzyny z wojewodztwa lubelskiego i swi?tokrzyskiego)
awansowaia do rozgrywek poifinaiowych w Radomiu.

Zawody odbyiy si? w dniach 2-3 czerwca 2018r. i nasi

reprezentanci stan?li do waiki w gronie 15 najiepszych

druzyn z poiowy Polski. mi?dzy innymi z wojewodztw:

mazowieckiego i maiopolskiego. Zdobyte trzecie miejsce

w zawodach daio im awans do rozgrywek finaiowych.

W dniach 16-17 czerwca 2018r., ponownie na kortach

AT Masters w Radomiu, odbyi si? Ogolnopoiski Final

..Taientiady" z udziaiem najiepszych druzyn z

Polski. Ostatecznie, po dwoch dniach ci?zkich zmagari,

nasza druzyna zaj?ia osme miejsce w gronie 16 druiyn

bior^cych udziai w zawodach finaiowych.

0 hummel
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Wizyta Wiceministra Sportu i Turystyki
Jarosiawa Stawiarskiego w Tarnogrodzie

5 pazdziernika br. Tarnogrod odwiedziJ Wiceminister

Sportu i Turystyki Jarostaw Stawiarski. InicjatoramI

wizyty ministra Stawiarskiego na ziemi tarnogrodzkiej
byli Radny Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego Michat
Mulawa oraz Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stro:^.

Spotkanie zorganizowane przy Szkole PodstawoweJ

im. Marii Curie Sktodowskie] dotyczylo m.in. mozliwoSci

rozwoju bazy sportowe] na terenie Gminy Tarnogrod,

w tym przede wszystkim budowy basenu przy

tarnogrodzkiej „podstaw6wce".

Burmistrz Tarnogrodu przedstawil

potrzeby dotyczqce rozwoju

kultury fizycznej, zarowno w

zakresie dotyczgcym animacji

dziatan wspieraj^cych sport, jak

rowniez zadan infrastrukturalnych.

Wskazat na potrzeby budowy

sail gimnastycznej przy

szkole w Rozahcu Drugim

oraz przyszkolnej ptywalni w

Tarnogrodzie, ktorej wielkosc

1 standard odpowladalyby

oczekiwaniom spolecznym I

wielkosci naszej gmlny. Budowa

takiego obiektu pozwolilaby na

prowadzenie zaj^c wychowania

fizycznego na basenle dia

dzieci ze wszystkich szkol z

terenu gminy Tarnogrod. a

takze umozliwHaby korzystanie I

z basenu w godzinach popotudniowych pozostalynp.
zainteresowanym.

dolnosl^sklego. W ramach programu ..Dolnoslgski

Delfinek" powstaty tarn niepelnowymiarowe plywalnle,

ktorych glownym przeznaczeniem jest zapewnienie
lokalnej spolecznosci mozliwosci nauki plywania,

w tym podczas zaj?c lekcyjnych. Ponadto minister
Stawiarski wskazat na reaiizowany przez MSiT program

..Sportowa Polska", ktorego zaiozenia przewidujq ;

dofinansowanie do budowy niepefnowymiarowych

basenow na terenie gmin, ktore nie posiadaj^ takiej

Wiceminister Sportu i Turystyki Jarostaw Stawiarski
przychylnie odniosi si^ do przedstawionych planow
i przedstawii przykiad dziaiah zrealizowanych przy

wsparciu finansowym MSiT na terenie wojewbdztwa

infrastruktury. Jak podkreslat minister, powyzszy

program daje gminie Tarnogrod mozliwosc uzyskania
50% dofinansowania do budowy matej przyszkolnej
plywalni. Pochodzacy z Tarnogrodu Radny Sejmiku

Wojewodztwa Lubelskiego Michal Mulawa zadeklarowai
wsparcie dIa dziaian Burmistrza Eugeniusza Stroza w
zakresie dalszego rozwoju bazy sportowej na terenie

Gminy Tarnogrod. Natomiast Wiceprzewodniczaca

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Anna Kuziak wraz
Dyrektorem Szkoty Podstawowej im. Marii Curie-'
Sklodowskiej w Tarnogrodzie Urszui^ Fedec zlozyjy'
na r^ce ministra podzi^kowania za dotychczasow^
pomoc finansow^, m.in. na przeprowadzong w ostatnich
latach modernizacj? sail gimnastycznej czy budowy

placu do cwiczeh street workout. Po spotkaniu na

terenie szkoly wiceminister Jaroslaw Stawiarski udaf

si? do Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury na konferencj?
prasowq oraz spotkanie z przedstawicielami klubow
sportowych z terenu powiatu bilgorajskiego.
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Minister na spotkaniu z klubami sportowymi
Wiceminister Sportu i Turystyki Jaroslaw Stawiarski

oraz Radny Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego

spotkali sif z przedstawlcieiami klubow sportowych

W Tarnogrodzkim Osrodku Kultury odbylo si? spotkanle

dotyczqce funkcjonowania klubow sportowych z terenu

powiatu bilgorajskiego. Organizatorem spotkania by|;
Radny Sejmiku ~
Wojewodztwa

Lubelskiego Michai

Mulawa. W spotkaniu

udziat wzi?li

Wiceminister Sportu

i Turystyki Jaroslaw

Stawiarski. Burmistrz

Tarnogrodu Eugeniusz

Stroz, Przewodnicz^cy

Rady Miejskiej w

Tarnogrodzie Piotr

Marczak, Zast?pca

Burmistrza Tarnogrodu

Tomasz Rogala oraz

przedstawiciele klubow

sportowych.

1

Zgromadzonych powital Michal Mulawa, nast?pnie glos

zabrat burmistrz Eugeniusz Stroz, ktory przedstawif
dzialania prowadzone na terenie gminy z zakresu rozwoju
sportu. Jak przypomnial burmistrz, przez ostatnle 10

lat na terenie gminy Tarnogrod baza sportowa uiegia

diametralnej poprawie.

Wybudowane zostaly

dwa kompleksy

sportowe „Orlik"

(Tarnogrod i

Rozaniec), dwa boiska

wielofunkcyjne przy

szkolach (Tarnogrod

I Luchow Dolny),

wybudowano boisko

pllkarskie wraz z pelnym

zapleczem w Rozahcu

Pierwszym oraz boisko

trawiaste w Woli

Rozanieckiej, stadion

Olimpakos Tarnogrod

przeszedl gruntown^

modernizacj? - wymieniono plyt? boiska, wykonand-

odwodnienie, zmodernizowano zaplecze szatniowo -

sanitarne, przebudowano trybuny oraz biezni?, wykdnano

termomodemizacj? hali sportowej przy gimnazjum, w

Tarnogrodzie powstal plac do cwiczeh street workout

oraz dwie silownie zewn?trzne, ponadto urzqdzono nowe

lub zmodernizowano istniej^ce place zabaw w kazdej

miejscowosci gminy, a aktualnie budowane s^ przy,

wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Rekreacji

dwie Otwarte Strefy Aktywnosci - w Tarnogrodzie (na

placu zabaw na Bloniu) oraz w Rozancu Druglm pr^
szkole podstawowej. Burmistrz podkreslil. ze wielu

z tych zadah nie mozna byloby wykonac, gdyby nie

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

srodkow b?dgcych w

dyspozycji Ministerstwa

Sportu i Turystyki czy

pieni?dzy unijnych..

W dalszej cz?sci

spotkania wiceminister

Jaroslaw Stawiarski

zaprezentowal .

sytuacj? dotycz^cg

poiskiego sportu.

Omowil dzialalnoSd

prowadzon^ przez

ministerstwo w zakresie

upowszechniania

kultury fizycznej

i rozwoju sportu

amatorskiego.

Szczegolowo

przedstawione zostaly programy mlnisterialne, z ktorych
kiuby sportowe, jak rowniez jednostki samorzqdu mogq

otrzymac wsparcie finansowe. Zgodnie z zapewnienlami

ministra w naszym kraju rokrocznie zwi?kszane sq

wydatki rz^dowe

przeznaczone na sport.

Ministerstwo duz^

wag? przywi^zuje do

rozwoju fizycznego

dzieci i miodziezy,

diatego tez prowadzi

programy, np. wsparcla
szkolnych klubow

sportowych, dzialah

animacyjnych czy

poszczegolnych

dyscyplin, np. program

tenisowy. Jednocze^nie

ministerstwo wspiera

dzialania zwi^zane z

rozwojem infrastruktury

sportowej, czego

efekty widac rowniez w powiecie bilgorajskim czy gminle

Tarnogrod. Na zakohczenie przedstawiciele klubow

mieli mozliwosc zadawania pytah czy tez podzielen[^ si??
swoimi refleksjami. ^
Radny Sejmiku Michal Mulawa podzi?kowat wszystkim ̂
spotkanle. zyczqc dalszych sukcesow w pracy na rz^cz
rozwoju sportu w powiecie bilgorajskim.
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WYRdZNIEHIE ZASiUZONYCH STRAZAKOW OCHOTNIKOW
15 wrzesnia br. w Tarnogrodzkim Osrodku Kultury odbyfa

si^ mila uroczystosc wyroznienia zasluzonych strazakow

ochotnikow. Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stroz wraz

z zarzqdem gminnym OSP wr^czyH okolicznoSciowe

dyplomy za 65 lat nieprzerwanej sluzby w pozarnictwie

Druhowi Franciszkowi Rzeznikowi i Druhowi Wincentemu

Szmofdzie. Gratulujemy i czekamy na nast^pne tak

pl^kne jubileusze.

DYPLOM
UZNANIA

Franctszek Rzeznik Wmcenty Szmotda

y.a 6H lot nfuinid.shiihy.«»lowrvin/ postawf straiaka
nraz osohisttj wkfad ly njzu'o; i (fa«u^o/no.^(,'
Ocftolnfczy StrHih/ roznniej TanHH/ivd

/'u. z(t(irj.gaiouKi»iy. pwfvsjoimlim i godiw repjvzcntotmnic
Ziykjzfcn ()c/n)fnicz!/L'/i Stnmi I'oiarnych Rfx'czypospulih'j Polskicj

(t inkiv /M Z(tsfiij;j«//» oc/»f)ny przeciwptaarawvj

oixiz iipoiyszw/inMmftf iL'io<fay i /H«nniii(arnyc/« iwirta^ci shdby

yozflriiiczcj lusriW folcnJniyspoftrczHoici.

/'. Jt'yraznntt podzi'cJcoiwmio i zyczcniami ivszclkiej pomyilnoici

mws

Xantfdu GlAu'ijmo Ztviqikii OSP RP

IVtirwHuw. mafsoiS rtifcu
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XXIEDYCIA KONKURSU NA NAIBARDZIEIZARRANA PDSESIE
W MIERCIE IGMINIE TARHDRRdR W ROKU 201R

Wzorem lat ubiegtych w gminie Tarnogrod ogloszono

kolejn^ edycj? konkursu na najbardziej zadban^

posesj^ na terenie miasta i gminy. Do konkursu

Maria Kruk (Tarnogrod)

Marlola 1 Arkadiusz Trusz (Tarnogrod)

przyst^pilo 13 gospodarstw. Rozstrzygni^cie

konkursu nastqpilo podczas dozynek parafialno-

gminnych 19 sierpnia br. w Tarnogrodzie. Wyboru

dokonali uczestnicy dozynek poprzez

giosowanie, wrzucaj^c do urny kartk^

z wybran^ przez siebie najiadniejsz^

posesj^. Nast^pnie wytypowana

komisja (w skladzie Tomasz Rogala

- Zast^pca Burmistrza Tarnogrodu,

Roman Strus - kierownik Referatu

Rolnictwa, 6rodowiska i GospodarkI
Gruntami UM w Tarnogrodzie) podiiezyia

wszystkie oddane gtosy.Najwi^cej

giosow otrzymala posesja pan! Marii

Kruk z Tarnogrodu. Zast^pca burmistrza

Tomasz Rogala wr^czyi zwycl^zcom

dyplomy i upominki. Wszystkie posesje

mozna byto ogl^dac na przygotowanej

wystawie fotograficznej. Mozna tez

byto przypomniec soble najtadniejsze

posesje z ubiegtego roku.

Monika I Tomasz Clos (Tarnogrod)

Grazyna 1 Stawomir P^kala (Luchow Corny) Maria 1 Jozef Dziat'o (Woia Rozaniecka)
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Grazyna I Zbigniew Padiasek (Rozaniec Pierwszy) Stanis^awa i Mieczystaw Mielnik (Rozaniec Pierwszy)

Jolanta i Zbigniew Furmanek (Rozaniec Drugi) Malgorzata i Mateusz Roj (Wola Rozaniecka)

Anna i Jaroslaw Gierula (Tarnogrod) Barbara i Andrzej Login (Luchow Dolny)

Kazimiera i Stanisfaw Poluga (Tarnogrod) Jolanta i Bogdan Kiszczak (Luchow Gorny)
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SPRAWOZDANIE RADY MIEJSKIEJ I BURMISTRZA TARNOGRODU

Z NAJWAZNIEJSZYCH INWESTYCJIGMINNYCH ZREALIZOWANYCH

WLATACH 2015-2018

Calkowita wartosc zadan inwestycyjnych w tym

okresie to kwota ponad 6 min zi, z czego ponad 3 mln

z\ to srodki pochodz^ce z dotacji zewn^trznych. Wsrod

wielu zrealizowanych przedsi^wzi^c warto przedstawlc te

najistotniejsze, czyii:

Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA I

GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ:

Najwi^ksze inwestycje z tego zakresu to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Wola Rozaniecka etap 111, ktora zrealizowana zostala w

roku 2017. Wartosc inwestycji to kwota 3.153.756,14 zt,

z czego pozyskana dotacja ze srodkow Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na

lata 2014-2020 to kwota 1.776.811,24 zl.

2. Odnawialne zrodta energil w gminie Tarnogrod Etap

II, na kwot§ 3.560.500,42 zl. z czego uzyskane dotacje to

kwota 732.098,92 zl, ktora pochodzila z budzetu panstwa

oraz 2.540.305,24 dotacja w ramach Regionalnego

I

Programu operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego [

na lata 2014-2020. Projekt byl kontynuacjq poprzednio

realizowanego w roku 2016 projektu Odnawialne zrddta

energil w Gmlnle Tarnogrod, dzi^kt czemu mieszkartcy

Gminy Tarnogrod - uczestnlcy projektu majqcy udzlal w

wysokosci 15% kosztow kwalifikowalnych projektu zostall

wyposazeni w zestawy solarne sluzqce do podgrzewania

wody w gospodarstwach domowych, oraz zamontowano

14 piecow na biomas^ (pellet).

Trzecl duzy projekt, na ktorego realizacj? zostala

podplsana w roku 2018 umowa z urz^dem

Marszalkowskim w Lublinie, to Przebudowa oczyszczaini

sciekow w Tarnogrodzle, dia ktorego wnioskodawc^

jest Tarnogrodzki Zaklad komunalny Sp. z o.o.

Wartosc projektu to kwota ponad 4.7 mln zl. Obecnie

w drodze przetargu wyloniony zostal wykonawca rob6t

budowlanych.

Ponadto wykonano Budow? kanatu krytego na cieku

wodnym w Tarnogrodzle przy ul. M^czennikow

Majdanka na kwot? 128.471,30 zl. W trakcie trwaj^cych w

roku 2018 naborow wnioskow w Urz^dzie Marszalkowskim

w Lublinie Gmina Tarnogrod ziozyla wnioski o

dofinansowanie projektow, tj: Budowa kanalizacji

sanitarnej oraz sled wodoci^gowej w Gmlnle

Tarnogrod na kwot^ 3.253.095,35 zl. obejmujqcego

m.ln. budow^ kanalizacji sanitarnej ul. Wojtostwo, ul.

Nadstawna, ul. Partyzantow, ul. Przedmiescie Pluskie

Wschod oraz przebudow^ sled wodoclqgowej ul.

Przedmiescie Btonle I ul. 1 Maja oraz Przedmiesci|

Pluskie Zachod.
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CHODNIKI I INFRASTRUKTURADROGOWA:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 109540L ul. I Armii

Wojska Polskiego na kwot^ 80.008,71 z\, inwestycja
zostala zreatizowana w roku 2015.

r

2. Przebudowa drogI gminnej Nr 109526,109525L

ul. Przedmiescie Ptuskie Zachod w Tarnogrodzle na

kwot? 1.209.024,12 zt, z czego 547.630,00 zl, pochodzlto

ze srodkow budzetu pahstwa. Inwestycja zostala >

zrealizowana w roku 2017. I
■  :

r-m "I

i

3. Przebudowa drogi gminnej nr 109505L w m.

Tarnogrod od km 0+003,5 do km 0+240,00 ul. Zaclsze.

Calkowita wartosc projektu to kwota 675.000,00 zl

dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa w wysoko6ci
272.857,00 zl. Zadanle wykonane w 2018 r. ,

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Wola Rozaniecka na kwot$ 107.361,15 zl,

inwestycja zostala zrealizowana w roku 2016.

5. Utwardzenie placu przy ui. M^czennikow Majdanka
z przeznaczeniem na poszerzenie targowiska na kwot$

32.269,60 zl, inwestycja zostala zrealizowana w roku

2016.

6. Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych 1

uzytkow zlelonych w miejscowosci Rozaniec Pierws^
ziokalizowanej na dzlalce Nr 629, na kwot^ 156.739,02
zl, z czego 70.000,00 zl pochodzilo ze srodkow budietu '
pahstwa. Inwestycja zostala zrealizowana w roku 2017.

7. Wykonanle utwardzenia dziaiki nr 187 w

Tarnogrodzie przy ul. Koscielnej w Tarnogrodzle na

kwot§ 74.047,55 zl. Inwestycja zostala zrealizowana w

roku 2017. I

8. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej

do gruntow rolnych w Luchowte Gornym dzialka|
nr 121, na kwot? 80.000,00 zt. Droga Luchow Gorni

Jastrz^biec. Inwestycja zostala zrealizowana w rokU"2018;

9. Modernizacja (przebudowa) drogi publicznej,
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gminnej Nr 109510L ul. Kosciuszki w Tarnogrodzie, na

kwot? 200.000,00 z\, z czego kwota 70.000.00 pochodzite

ze srodkow budzetu panstwa. Inwestycja zostala

zrealizowana w roku 2018.

10. Aktualnie Gmina podpisata umowy na wykonanie
w 2018 r. chodnikow w Rozahcu Pierwszym, Rozahcu

Drugim, Woli Rozanieckiej, Luchowie Gornym i

Luchowie Dolnym oraz w Tarnogrodzie przy ul.

Przedm. Btonie. Cafkowita wariosc prac wynosi ok. 1

mlliona zt.

OSWIATA. SPORT I REKREACJA. BEZPIECZENSTWO

W obecnej kadencji Burmistrza Tarnogrodu nie

zabrakio rowniez inwestycji z tego zakresu. Jak co roku

byiy to zadania majqce na celu popraw? infrastruktury

edukacyjnej, dydaktycznej oraz sportowej. Nie zabrakio

rowniez inwestycji spoiecznych, Istotnych z punktu

widzenia mieszkancow naszej Gminy. Do najwazniejszych

mozemy zailczyc:

1. Modernizacja sail gimnastycznej i pomieszczeh

zaplecza, saii gimnastycznej przy szkole podstawowej

w Tarnogrodzie na kwot^ 214.551,49 zi, z czego kwota

ze srodkow budzetu paristwa. Inwestycja zostaia

zrealizowana w roku 2015. I \
4. Ogrodzenie boiska sportowego w Rozancu ^

Pierwszym, na kwot? 8.000,01 zl. Inwestycja zostala

zrealizowana w roku 2015. I
5. Modernizacja pomieszczeh w budynkach |
komunainych, na kwot^ 25.549,98 zi. Inwestycja zostala

zrealizowana w roku 2016.

6. Przebudowa/modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania budynku szkoty podstawowej w

Tarnogrodzie oraz wymiana ogrodzenia, na kwot^
326.994,25 zt. Inwestycja zostaia zrealizowana w roku

2016.

7. Zakup i montaz windy oraz wykonanie i montaz

schodow awaryjnych przy Srodowiskowym Domu

Samopomocy w Tarnogrodzie, na kwot? 191.929,15

zi, z czego kwota 179.600,00 zi pochodziio ze srodkdw

budzetu panstwa. inwestycja zostaia zrealizowana w roku

2016.

107.275,00 zi pochodzlia z budzetu

panstwa. Inwestycja zostaia

zrealizowana w roku 2015.

2. Rozbudowa swietlicy

w Srodowiskowym Domu

Samopomocy w Tarnogrodzie,

na kwot? 184.916,00 zi. Z czego

kwota ta w caiosci zostaia pokryta

z budzetu panstwa. inwestycja

zostaia zrealizowana w roku 2015.

3. Budowa budynku zaplecza

przy stadionie piikarskim

w Rozahcu Pierwszym, na

kwot§ 1.312.787,61 zi, z czego

kwota 270.000,00 zt pochodzite
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8. Termomodernizacja budynku mieszkalnego

wielorodzinnego (docieplenie scian zewn^trznych) w

Tarnogrodzie, ul. Partyzantow, na kwot^ 61.121.96 zl.

inwestycja zostala zrealizowana w roku 2017.

9. Budowa boiska wieiofunkcyjnego w m. Luchow

m

Dolny oraz budowa placu do cwiczeh STREET i

WORKOUT oraz sHowni zewn^trznej przy Szkole

Podstawowej im. Marii Curie Skfodowskiej w

Tarnogrodzie, na kwot^ 743.895,48 zi, z czego kwota

319.500,00 z\ pochodzila z budzetu pahstwa. Inwestycja

zostaia zrealizowana w roku 2017.

10. Wymiana wiat bolskowych, barlerek ogradzajqcych

boisko sportowe w Woli Rozanieckiej oraz adaptacja

budynku garazowego na zaplecze sportowe, na kwot^

4,662,90 zl. Inwestycja zostaia zrealizowana w roku 2017.

11. Przebudowa instalacji wewn^trznej sieci

elektroenergetycznej w budynku dydaktycznym przy
ul. 1-go Maja 7 w Tarnogrodzie, na kwot^ 50.000,00 zl.

Inwestycja zostaia zrealizowana w roku 2018.

12. Modernizacja remlzy OSP (garazu) w Tarnogrodzie,

wymiana instalacji eiektrycznej oraz doposazenie

jednostek OSP z tereny gminy w sprz^t ratowniczo -

gasnlczy.

W roku 2017 w ramach ogtoszonego naboru |
wnioskow w Urz^dzie Marszalkowskim w Lublinie, w " '
ramach dzlatania 13.3 Rewltalizacja obszarow miejskich' _ , j
RPO WL na lata 2014-2020 Gmina Tamogrod ziozyta j
wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. ..Rewltalizacja

w Gminie Tarnogrod" na kwot^ 8.013.261,14 zl. W

ramach przedsi^wzi^cia planowany jest remont budynku

Tarnogrodzkiego Osrodka Kultury w Tarnogrodzie tj.:

remonty pomieszczeh, remont nawierzchni przy budynku,

aranzacja sali widowiskowej z akustykq wn^trza, rozbuddWa,;

wymiana instalacji co. instalacji wewn^trznych oraz wod-

kan, poprawa bezpieczehstwa, higieny i funkcjonalnoscl^
pomleszczeri zaplecza, zakup wyposazenia oraz remont

poddasza a takze konstrukcji dachu na potrzeby central!

wentylacyjnej oraz montaz Instalacji solarnej. Ponadto

projekt zaklada renowacj? i digitallzacj§ zblorow Regionalnej

Izby Paml^ci mieszcz^cej si§ w budynku synagogi wrazz

remontem elewacji budynku. wymian^ okien, odwodnienle

budynku, remont wn^trza i wymian? tynkow wewn^trznych.

Projekt przewiduje rownlez rewltalizacja parku miejskiego w

Tarnogrodzie. poprzez prace zwl^zane z uporz^dkowaniem

ukladu kompozycyjnego. budowie fontanny plytowej z

wykorzystaniem skaczqcych strumieni wody; z llumlnacj^,

modernizacj? nawierzchni ciggow pieszych, zagospodarowanie

zleleni w zwiqzku ze zmlanq ukladu komunikacyjnego w parku,

budowie dwoch pergoli drewnianych. budowie obiektow malej

architektury tj. lawek parkowych, koszy na smieci, stojakow

rowerowych. oraz przebudowa oswietlenia terenu. Projekt na

obecnym etapie oceny przez Instytucj^ Zarzqdzajqca RPO

WL 2014-2020, zostal skierowany do ostatniego etapu oceny

- ocen^ merytoryczn^. Planowany okres rzeczowej realizacji

przedsi^wzl^cia to lata 2019 - 2020.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej I Powlatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Gmina Tarnogrod

ziozyla wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa

drogi gminnej Nr 109519L w m. Tarnogrod od km 0-^023,00

do km 0+993,70" - ul. Ogrody w Tarnogrodzie. Planowany

okres realizacji to rok 2019.

Ze srodkow MInisterstwa Sportu i Turystykl Gmina

Tarnogrod otrzymala dofinansowanie w wysokosci 100.000,00

zl na realizacj? inwestycji pn. Otwarte strefy aktywnosci w

Gminie Tarnogrod. tj. budow? dw6ch placow zabaw wraz

z silowni^ zewn^trznq w miejscowosciach Tarnogrod oraz

Rozaniec Drugl. Koszt calkowlty wykonania zadania to k

347.000,00 zl. W obecnym czasie trwa realizacja rzeczowa

projektu.
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Dnia 20 lipca odbyta sif XXXVIII w blezqcej kadencjr

sesja Rady MIejskiej w Tarnogrodzie i

Porz^dek sesii: ' |

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. ■ „

2. Przedstawienie porz^dku obrad. I
3. Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji. .

4. Informacja Burmlstrza Tarnogrodu o dziaialnoSci!!* J
migdzy sesjaml. |
S.lnterpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Podjpcle uchwai w sprawie: ' ■
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej; ■

b) uchwaty budzetowe] na 2018 r. J
7. Sprawy rozne. ^
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania 1 wnioski ;

radnych. L
9. Zamknigcie sesji. I i

I  I
I  I

Dnia 9 sierpnia odbyta sif XXXIX w blez^cej katjencjl

sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie i

Ponadek sesii: I

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porz^dku obrad.

3. Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o dziatalnosc^^l
mi^dzy sesjami.

5. Interpelacje. zapytania i wnioski radnych, I '
6. Podj^cie uchwaty w sprawie: I ■ '
a) zmiany uchwaty budzetowe] na 2018 r. I

7. Sprawy rozne.

8. Odpowiedzi na interpelacje. zapytania i wnioski

radnych. b
9. Zamkni^cie sesji. Z

Dnia 7 wrzesnia odbyta sif XL w blezgcej kader^jit

sesja Rady MIejskiej w Tarnogrodzie

Porzqdek sesii:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porzqdku obrad.

3. Przyj^cie protokotu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o dziatalnosc

mi?dzy sesjami.

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Przyj^cie Informacji Burmistrza z wykonania Budietu

Gminy za I potrocze 2018 r. ®
7. Podj^cie uchwat w sprawie: I |

a) zarzqdzenia poboru optaty skarbowej w drodze Inkasa

oraz wyznaczenia inkasentow;

b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleh na

sprzedaz napojow alkohoiowych oraz ustalenia zasad

usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojow

alkohoiowych na terenie Gminy Tarnogrod;

c) utworzenia odr^bnego obwodu gtosowania w

placowce ARION Szpitale sp. z o.o. w upadtosci Zespot

Opieki Zdrowotnej w Bitgoraju Zaktad Opiekuhczo-

Leczniczy w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia

wyborow do rad gmin, rad powiatow,

sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy

oraz wyborow wojtow. burmistrzow i prezydentow miast

zarzgdzonych na dzieh 21 pazdziernika 2018 r.;

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej: '

e) uchwaty budzetowej na 2018 r. |
8. Przyj^cie informacji o stanie przygotowania szk^;;dQ.,
rozpocz^cia roku szkolnego. |
9. Przyj^cie informacji o dziatalnosci TZK sp. z o.o " '
10. Sprawy rozne. - '
11. Odpowiedzi na Interpelacje. zapytania i wnioskUfl
radnych.

12. Zamkni^cie sesji.

DRUKARNIA HELVETICA
Oferujemy Pahstwu:
•  ulotki, foldery, wizytowki, plakaty,

etykiety samoprzylepne, ksi^ki, papiery
firmowe, druki samokopiuj^ce, teczki
firmowe, piecz^tki, zaproszenia slubne

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

www.helvetica.com.pl
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