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lat Kwartalnika Tarnogrodzkiego

pierwszy archiwalny
numer w środku!

TRADYCJA, HISTORIA

KWARTALNIK
TARNOGRODZKI

M A D WA D Z I E Ś C I A L AT !

Czasem autorzy dostarczają kilka wersji artykułu, co
W 1995 roku zostało założone Tarnogrodzkie
niejednokrotnie powoduje zamieszanie. Problemem
Towarzystwo Regionalne, którego głównym celem od
jest nierównomierny dopływ materiałów. To chyba
początku była promocja miasta i gminy Tarnogród,
powszechny problem redakcji wydających pisma
działalność wydawnicza, organizacja imprez
społecznie. Nie płaci się honorariów autorom, więc
kulturalnych, prowadzenie badań historycznych
teksty
spływają nieterminowo, co czasami
poświęconych naszemu regionowi.
powoduje opóźnienia w druku. Mimo
Po kilku latach działalności na jednym ze spotkań
różnych trudności, jak na pismo
ówczesny przewodniczący rady miasta a
redagowane przez amatorów, nasz
jednocześnie członek TTR-u
kwartalnik wyróżnia się wysokim
Stanisław Komosa poddał
poziomem merytorycznym i bogatą
pomysł wydawania
oprawą graficzną. To zasługa
lokalnego czasopisma,
pracowników Tarnogrodzkiego
jednocześnie deklarując
Ośrodka Kultury, którzy
zabezpieczenie środków
zajmują się redagowaniem
finansowych na ten cel.
kolejnych numerów. Na
Członkom stowarzyszenia
przestrzeni lat zmieniała się
taka inicjatywa bardzo
szata graficzna, zmieniali
się spodobała, poparł ją
się redaktorzy. Wieloletnią
ówczesny burmistrz Michał
korektorką kwartalnika była
Dec. Powołano społeczną
pani Kazimiera Dyjak.
radę redakcyjną i rozpoczęto
Początkowo kwartalnik
pisanie artykułów. Redaktorem
był czarno – biały i liczył
naczelnym został pan Władysław
niewiele stron. Od
Dubaj i funkcję tę pełni
numeru 68. drukowany
nieprzerwanie do dzisiaj. Pierwszy
jest w kolorze. To
numer ukazał się przed Bożym
kronika wydarzeń,
Narodzeniem w 1999 roku. Było w
nieocenione źródło
nim trochę historii, poezji, kronika
informacji, miejsce
wydarzeń… Pierwsze dwa numery
o
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Kultury w Lublinie. Numery od 13. do
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starszych
mieszkańców
naszej gminy.
16. zostały wydane dzięki wsparciu
Stro eru z 200
m
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n
Artykuły publikowane są (zmiennie, w zależności od
finasowemu Miejsko – Gminnej
potrzeb) w następujących sekcjach: Tradycja, historia;
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kultura, oświata; Z archiwum mieszkańców; Z dawnej
W kwartalniku poruszane są wszystkie ważniejsze
prasy; Napisali do nas; Zdrowie; Sport; Samorząd.
zagadnienia związane z życiem naszego miasteczka.
Do dzisiaj ukazało się osiemdziesiąt numerów pisma, a
Prezentowane są w nim nie tylko bieżące wydarzenia,
w nich niezliczona ilość artykułów, wywiadów, reportaży,
ale także historia, przekazy ludowe oraz tematy
które stanowią nieocenione źródło informacji o mieście i
związane z bogatymi wielokulturowymi korzeniami
gminie Tarnogród.
naszego regionu. Zamieszczane są teksty poetyckie,
relacje z wyjazdów, reportaże, wywiady i wiele
Oddajemy w Państwa ręce pierwsze, archiwalne
wiele innych. W skład rady redakcyjnej wchodzą
wydanie naszej gazety.
wolontariusze, przedstawiciele różnych profesji.
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Dożynki Gminno-Parafialne
W LUCHOWIE GÓRNYM

18 sierpnia 2019 roku miało miejsce święto
plonów w gminie Tarnogród. Uroczystości tym razem
odbywały się w Luchowie Górnym. Rozpoczęły się mszą
świętą w kościele parafialnym w Luchowie Górnym,
podczas której
wszyscy zebrani
z proboszczem
parafii ks. Adamem
Siedleckim na czele
dziękowali za Boże
błogosławieństwo,
dary ziemi i
pracę rolników.
Świętowano
również stulecie
parafii rzymsko
– katolickiej
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny w Luchowie
Górnym. Po mszy
kolorowy korowód dożynkowy przemaszerował przez
wieś na plac przy remizie OSP, gdzie uroczystość była
kontynuowana. Na czele szli starostowie dożynek:
Bożena Krupa z Luchowa Dolnego oraz Henryk Bryła
z Luchowa Górnego,
następnie grupy wieńcowe
zaprezentowały wieńce
dożynkowe, które
wyeksponowano na
scenie pod remizą. Po
prezentacjach nastąpiło
przekazanie chleba, który
został podzielony pomiędzy
zebranymi. Burmistrz
Paweł Dec podziękował
rolnikom za ich ciężką
pracę. Podkreślał, jak
ważne są takie wartości,
jak: przywiązanie do
ziemi, szacunek do niej,
kultywowanie zwyczajów
przodków, ludzka solidarność i współpraca. Po
przemówieniach burmistrza i zaproszonych gości został
ogłoszony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Niezależne sześcioosobowe jury oceniało każdy spośród
siedmiu wieńców. Pierwsze miejsce zajęło KGW z
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Luchowa Górnego za wieniec w kształcie mapy Polski
nawiązujący do stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę i do stulecia luchowskiej parafii. Nagrodą było
reprezentowanie gminy na Dożynkach Powiatowych
we Frampolu.
Gospodynie z
Luchowa otrzymały
od burmistrza
bon na 500 zł na
zakup materiałów
promocyjnych
dla swojego koła.
Po ogłoszeniu
konkursu koła
gospodyń
odśpiewały kuplety.
Kolejnym
punktem programu
były występy.
Na scenie
zaprezentowali
się: uczniowie ze szkoły podstawowej w Luchowie
Dolnym, Tarnogrodzka Kapela Ludowa, Dziecięcy
Zespół Wokalny działający przy Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury oraz zespoły taneczne Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury. Po prezentacjach najmłodsi zostali zaproszeni
na program artystyczny
„Wywrocki dzieciom”
prowadzony przez
animatora z Rzeszowa.
Około 20.00 rozpoczęła
się zabawa przy muzyce
zespołu Activ.
Na placu nie
brakowało innych atrakcji.
Panie z kół gospodyń
wiejskich z Luchowa
Górnego i Dolnego
przygotowały wykwintne i
słodkie przysmaki, myśliwi
częstowali gulaszem z
dzika, a strażacy wojskową
grochówką. Dzieci szalały na dmuchanym placu zabaw.
Można było obejrzeć maszyny rolnicze, wziąć udział w
konkursach organizowanych przez KRUS, spróbować
produktów ekologicznych.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

DOŻYNKI POWIATOWE
FRAMPOL 2019

Święto plonów o zasięgu powiatowym
zorganizowano w niedzielę 25
sierpnia we Frampolu. Barwny
korowód, który tworzyły delegacje
12 gmin z terenu powiatu, na czele
z Orkiestrą Dętą z Potoka Górnego
przeszedł na stadion we Frampolu. W
samo południe pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Stefanka, proboszcza
tutejszej parafii, została odprawiona
msza święta. Eucharystia połączona
była z poświęceniem chleba,
wypieczonego z tegorocznych
zbóż i wieńców dożynkowych
przygotowanych przez przedstawicieli
poszczególnych gmin. Wszystkich
zgromadzonych powitali organizatorzy:
burmistrz Józef Rudy oraz starosta
Andrzej Szarlip.
Naszą gminę reprezentowała delegacja, w skład
której wchodzili: Zastępca Burmistrza Tarnogrodu
Tomasz Legieć, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz
Dołomisiewicz, Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury Renata Ćwik, Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie Joanna Puchacz. Prezentowali się
także producenci ekologiczni, m. in. firma Czar Natury
Andrzeja Czarneckiego z Różańca.
Wieniec dożynkowy prezentowały panie z koła
gospodyń wiejskich w Luchowie Górnym - laureatki
pierwszego miejsca w konkursie na wieniec
dożynkowy, który był zorganizowany podczas dożynek
gminnych w Luchowie Górnym.
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Uroczystości w Bramie Korchowskiej
W niedzielne przedpołudnie 29 września
2019 roku w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej oraz poświęcone pamięci żołnierzy
poległych w Bramie Korchowskiej oraz w Katyniu we
wrześniu 1939 roku.
Jak co roku uroczystości rozpoczęła msza święta w
intencji ojczyzny i wydarzeń tej rocznicy. Po mszy
świętej poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy
przeszli przed Pomnik Katyński w Bramie
Korchowskiej. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje:
przedstawicieli rodzin mieszkańców Tarnogrodu
zamordowanych w Katyniu, Związku Kombatantów

i Związku Inwalidów WojennychśRzeczypospolitej
z Puław, Stowarzyszenia Kombatantów RP i
Osób Represjonowanych Koło w Tarnogrodzie,
Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych,
Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich
Kombatantów II Wojny Światowej Okręg
Roztoczański z siedzibą w Horyńcu, Społecznego
Komitetu Utrwalania Dziedzictwa Historycznego i
Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej, samorządowa
tj. pracowników Urzędu Miejskiego oraz radnych
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z senatorem Jerzym
Chróścikowskim , delegacje lokalnych szkół,
przedszkola, Biblioteki Publicznej oraz OSP.
Wiązankę złożył również pełnomocnik Wojewody
Lubelskiego dr Konrad Sawicki oraz poseł
na Sejm Sławomir Zawiślak. Uroczystościom
towarzyszyła Grupa Rekonstrukcji Historycznej
– 24 pułk Piechoty Garnizon Jarosław oraz
uświetniła je Tarnogrodzka Orkiestra Dęta pod
batutą kapelmistrza Grzegorza Szteinmillera.

Poczet sztandarowy. Uczniowe Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Marii Curie
- Skłodowskiej w Tarnogrodzie przygotowała
akcent patriotyczny przypominający wydarzenia
sprzed 80 lat. Następnie zgromadzeni
wysłuchali okolicznościowych wystąpień,
po których zastępca burmistrza Tomasz
Legieć podziękował wszystkim za przybycie i
pielęgnowanie historii.

Warta honorowa rekonstruktorów 24 pułku Piechoty Garnizon Jarosław i program patriotyczny w wykonaniu uczniów
szkoły podstawowej w Tarnogrodzie
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KULTURA, OŚWIATA

Wiejskie teatry w swojej stolicy

44 międzywojewódzki sejmik w Tarnogrodzie, w lutym tego roku, zamknął długi etap wspólnej drogi: ostatni
raz byliśmy na „starych śmieciach”. Teraz czekamy na nowy kształt Ośrodka – z pewnością będzie  jaśniej, wygodniej,
bardziej nowocześnie. Zarazem – nie będzie już tak samo. Nie będzie przestrzeni i kątów, w których czuliśmy się jak
u siebie, bo przecież byliśmy tu tyle razy, tyle tu było spotkań, zdarzeń, planów. Tylu ludzi poznaliśmy – miejscowych i
przybyszów – a wszyscy byli zjednoczeni wspólną sprawą.
Życząc Władzom Tarnogrodu oraz Dyrekcji i Załodze TOK sukcesu rozpoczętego dzieła modernizacji, życzymy
też, by  w tym, co będzie nowe, niezmiennie trwał  stary Duch, by nie opuścił miejsc, którymi
się opiekował.
Duchu Teatru – dawco prawdy, pamięci, wspólnoty - zostań z nami.
Prof. Lech Śliwonik
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tegoroczne prezentacje odbędą
się w hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Tarnogrodzie
24
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Narodowe Czytanie 2019
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie,
Tarnogrodzki Ośrodek Kuluary oraz Szkoła
Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie już po
raz 8. organizowały
na miejskim rynku
Narodowe Czytanie.
Wydarzenie, które
odbywa się pod
patronatem Pary
Prezydenckiej, w tym
roku przypomniało o
polskich nowelach.

Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala zaznacza, że
nowele, mimo iż niewielkie objętościowo, są niezwykle
bogate i wymowne w treści. To niewielkie książki, a
jednak opoka polskiej
literatury, wielkie
dzieła, które poruszają
tematy ważne, są
przekazem kultury,
a także obrazem
społeczeństwa doby
takich osobowości
jak Sienkiewicz,
Konopnicka,
Orzeszkowa, Prus
czy Żeromski - mówi
wicestarosta Rogala.

Narodowe Czytanie w
Tarnogrodzie jest nie
tylko odczytywaniem
wybranych dzieł.
To całościowa
oprawa: muzyka,
zaangażowane
Program w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
dzieci i młodzież,
stroje oraz zaproszeni
goście. Staramy się promować
czytelnictwo, a przez to włączamy
się w takie wydarzenia jak
Narodowe Czytanie. Staramy się,
by to wydarzenie było otwarte, by
wstąpić mógł każdy, każdy mógł
przeczytać swój ulubiony czy
wybrany fragment, ale także by
można było w miłej atmosferze
wysłuchać najpiękniejszych
utworów naszej polskiej
literatury - podkreśla dyrektor
tarnogrodzkiej biblioteki Joanna
Marta i Paweł Dec
Puchacz.
Okolicznościowy list od
Prezydenta Polski poświęcony
tegorocznej edycji „Narodowego
Czytania” przeczytał Burmistrz
Tarnogrodu Paweł Dec.
Przypomniał w nim, że już po
raz 8. w ramach akcji „Narodowe
Czytanie” będą prezentowane
w całej Polsce wybitne utwory
należące do kanonu naszej
literatury. W tym roku to zbiór
zatytułowany „Nowele Polskie”.
Tomasz Rogala
To wybór tekstów, których
wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją
nad człowiekiem i społeczeństwem - cytował słowa
Prezydenta RP burmistrz Dec.
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W ocenie dyrektor
TOK Renaty Ćwik
Narodowe Czytanie
nie tylko promuje
czytelnictwo,
ale jest ważnym
wydarzeniem kulturalnym. To
z jednej strony przypomnienie
tej spuścizny kulturowej, którą
zostawili nam przodkowie, ale
i jej przekazywanie kolejnym
pokoleniom. Tutaj mamy do
czynienia z przynajmniej kilkoma
ważnymi elementami naszej
tożsamości. To, co zawarte w
literaturze, to język, tradycja,
idee, postrzeganie i opisywanie
świata, to wiara, sztuka i relacje
międzyludzkie - zauważa
dyrektor Ćwik.
Akcja Narodowe Czytanie
organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku.
Została zainicjowana wspólną
lekturą Pana Tadeusza Adama
Mickiewicza. W 2013 roku w całej
Polsce odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano
Trylogię i Quo Vadis Henryka
Sienkiewicza, Lalkę Bolesława
Prusa, Wesele Stanisława
Wyspiańskiego oraz Przedwiośnie
Stefana Żeromskiego.
/bilgoraj.com/
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KONCERT
PODSUMOWUJĄCY PROJEKT
29 września na tarnogrodzkim rynku
rozbrzmiały utwory marszowe, standardy jazzowe,
muzyka latynoamerykańska, filmowa i pop. Niedzielne
popołudnie umiliła Tarnogrodzka Orkiestra Dęta, która

prezentowała nowe brzmienia możliwe dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu przez Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW
KULTURY 2019 pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury na realizację zadania pod nazwą
Rozwój Tarnogrodzkiej Orkiestry Dętej – zakup
wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji
kulturalnej. Projekt realizowany był w kilku etapach:
na początku zrobiono rozeznanie na rynku oraz
przeprowadzono kampanię promocyjną zadania, na
kolejnym etapie zorganizowano profesjonalne warsztaty
dla muzyków w trakcie wyjazdu orkiestry na Ukrainę,
pozyskano cztery nowe osoby, które po roku nauki gry
na instrumentach dętych zasilą szeregi tarnogrodzkiej
orkiestry. Następnie zakupiono instrumenty i akcesoria
muzyczne. Działania te już przyczyniły się do
podniesienia poziomu artystycznego
występów, co publiczność mogła
podziwiać w niedzielę, kiedy na
scenie letniej TOK na uroczystym
koncercie podsumowującym projekt
zaprezentowali się młodzi muzycy
pod batutą Grzegorza Szteimillera.
Gra w orkiestrze jest dla jej członków
wielką pasją, którą zarażają młodych
ludzi z naszego regionu.
Całkowity koszt realizacji
zadania - 74 656 zł, z czego 55 000 zł
dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury, środki z Gminy Tarnogród –
19 656 zł.
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PROSVJETA
Z BOŚNI I
HERCEGOWINY NA
SCENIE LETNIEJ
TARNOGRODZKIEGO
OŚRODKA KULTURY
10 sierpnia 2019 roku o
godzinie 18.30 Zespół
Folklorystyczny Serbskiego Towarzystwa EdukacyjnoKulturalnego PROSVJETA z Brcko wystąpił na scenie
letniej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.
Zespół został założony w sierpniu 1993 roku,
jego misją jest ochrona tradycji serbskiego narodu
poprzez prezentację tańców, pieśni i zwyczajów.

Obecnie zespół liczy około 250 członków, w ośmiu
grupach wiekowych, z których sześć to zespoły
dziecięce. Repertuar zespołu obejmuje tańce, pieśni i
zwyczaje z całej Serbii.

Zespół wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych
festiwalach folklorystycznych, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Koncertował w Grecji, Bułgarii,
Północnej Macedonii, Czechach, Austrii,
Szwajcarii, Serbii, Czarnogórze, Chorwacji
oraz całej Bośni i Hercegowinie. Zespół został
zaproszony na Festiwal Kultur, który odbywał
się w Biłgorajskim Centrum Kultury od 9 do 11
sierpnia 2019 roku.
W Tarnogrodzie wystąpiły 34 osoby w wieku
od 16 do 20 lat. Dyrektorem zespołu jest Dragan
Tomic, a za choreografię odpowiada Dragan
Stokic. Koncert w Tarnogrodzie miał na celu
prezentację części dziedzictwa kulturowego
bośniackich Serbów oraz pokazanie narodowych
skarbów tradycji i kultury mieszkańcom
południowo – wschodniej Polski. Widzowie mieli
okazję podziwiać przepiękne kolorowe stroje
ludowe, dynamiczne układy choreograficzne,
porywającą do tańca tradycyjną muzykę serbską.
W przerwie pilot grupy, pracownik BCK–u Sławomir
Niemiec zaprezentował zgromadzonym zapomniany

instrument – sukę biłgorajską. Podczas
kilkuminutowej improwizacji na scenie widzowie
mieli możliwość po raz pierwszy usłyszeć ten
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instrument. Na zakończenie tancerze porwali do pląsów
osoby z widowni, które świetnie spisały się, naśladując

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury wraz z Burmistrzem
Tarnogrodu zorganizowali w tym roku profesjonalne
warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych pt.
Letnia Szkoła
Malarstwa.
Zainteresowani
mieli możliwość
uczyć się pod
okiem mistrzów
malowania
techniką
akrylową i
akwarelą.
Profesor
Edward Syty,
pochodzący z
Tarnogrodu, to
malarz, rysownik
i wykładowca
akademicki.
Obecnie
prowadzi
Pracownię
Rysunku i
Malarstwa na
Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego, wykłada także na Politechnice
Opolskiej w Katedrze Architektury i Urbanistyki, będąc
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z wielkim zaangażowaniem kroki taneczne serbskich
artystów.

jednocześnie jej kierownikiem. Jarosław Drążek to
absolwent malarstwa i grafiki na Wydziale Sztuki

UMCS-u. Zajmował się temperą i techniką olejną, a
przez ostatnie lata maluje akwarelą i tej techniki uczył w
Tarnogrodzie.
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Zajęcia odbywały się 15 i 16 lipca rano i po
południu. Pierwszego dnia adepci sztuki
malarskiej wraz z nauczycielami malowali kościół
tarnogrodzki, drewniane budynki oraz piękne
kwiaty z przykościelnego ogrodu. Kolejnego
dnia rano tworzyli w okolicach gimnazjum w
Tarnogrodzie, a po południu pan Syty zabrał
towarzystwo na pola między Luchowem a Brzyską
Wolą, gdzie amatorzy malowali pod jego czujnym
okiem akrylowe pejzaże. Efekty dwudniowej pracy
są zachwycające, dzieła niepowtarzalne, godne
miejsca w najlepszych muzeach. Mistrzowie byli
pod wrażeniem talentu tarnogrodzkiej młodzieży
i dorosłych, a uczestnicy bardzo się cieszyli,
że mają możliwość obcować ze znanymi i
docenianymi malarzami i od nich uczyć się trudnej
sztuki.
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W dniach 8-17 lipca 2019r. po raz kolejny odbyła się
Wakacyjna Szkółka Letnia. Zajęcia prowadzili nasi
goście z Gdańska – Jovanka Tomaszewska - Kołyszko –
socjolożka i Wojciech Kołyszko – malarz, ilustrator, autor
książek dla dzieci. Warsztaty miały charakter otwarty , a
program był tak pomyślany, by można było uczestniczyć
również w
pojedynczych
zajęciach. W
trakcie zajęć
dzieci miały
mnóstwo
różnorodnych
doświadczeń.
Prowadzący
zaproponowali
zabawy
literackie
mające na celu
rozluźnienie i
wzmocnienie
pewności
siebie u dzieci
(przekręcanie
słów, wymyślanie
śmiesznych nazw
itp.). Pokazali,
jak wykonać
“kamyczaki”niezwykłe postacie
z kamieni i
plasteliny. Dzieci
pomalowały je
tak, by nabrały
pożądanego
charakteru oraz

2019

umożliwiły dzieciom poznanie nowych technik oraz
wykorzystano w pracach przedmioty codziennego
użytku lub przeznaczone do recyklingu. Umożliwiło to
pobudzenie kreatywnego myślenia i rozwinęło sprawność
manualną. Tematy warsztatów były elastyczne a
twórczość uczestników okazała się bardzo różnorodna i
niekonwencjonalna w rozwiązaniach, także
wartościowa pod względem estetycznym.
Często uczestnicy stosowali techniki
mieszane, próbując stworzyć „coś z niczego”.
Zainteresowanie było ogromne: codziennie
co najmniej trzydzieścioro dzieci przychodziło
do Publicznego Gimnazjum, gdzie
odbywały się zajęcia, a wszystko dzięki
ciekawemu programowi. Zaangażowanie,
zarówno uczestników, jak i prowadzących,
zaowocowało niezwykle interesującymi
pracami, m. in.: rzeźbami z gliny, rysunkami
farbami, pastelami, wycinankami, kolażami
oraz malowidłami.

wymyśły dla
nich nazwy,
malowały na
płótnie swoje
gwiazdy,
lepili z gliny,
malowały
farbami
magiczne
stwory i ich
siedziby,
ozdabiały
tekturowe
pudła, w
które później
każdy mógł
zapakować swoje prace aby je zabrać do domu. Dzieci
tworzyły w grupach, parach i indywidualnie.
Zakupione zostały liczne materiały plastyczne, które
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Każdy dzień przynosił coś
dobrego, coś nowego, były też
zajęcia, które miały charakter
integracyjny z podopiecznymi
ze Środowiskowego Domu
w Tarnogrodzie. Wsparcia
finansowego udzielili:
Burmistrz Tarnogrodu i
Starosta Biłgorajski, a
rzeczowego firma MODEL.
Organizatorami warsztatów
był Tarnogrodzki Ośrodek
Kultury oraz Towarzystwo
Kultury Teatralnej Ziemi
Lubelskiej.

Nasza szkoła w

MegaMisjach
komunikowaniem
się i bezpiecznym
korzystaniem z
zasobów Internetu.
Dzieci uczą się
również umiejętnej
współpracy w grupie,
gdyż większość
zadań wykonywana
jest w zespołach
tematycznych.
Przez poszczególne
zadania prowadzą
uczniów bliźniaki
Julka i Kuba oraz ich
przyjaciel sztuczna
inteligencja Psotnik.
Za wykonanie
kolejnego zadania
przyznawane są
poszczególnym
grupom – klasom
punkty lub
symboliczne
nagrody.

Uczniowie
z klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Marii
Curie- Skłodowskiej
w Tarnogrodzie
zostali w roku
szkolnym 2019/2020
zakwalifikowani do
ogólnopolskiego
programu Fundacji
Orange „MegaMisja”.
MegaMisja to
nowoczesny program
cyfrowej edukacji
dla dzieci z klas 1-3

szkoły podstawowej. Fundacja Orange odpowiada
w ten sposób na realną potrzebę edukacji cyfrowej
najmłodszych. Program obejmuje swoim zasięgiem już
kilka tysięcy dzieci w całej Polsce.
Program ma na celu doskonalenie u uczniów
kompetencji cyfrowych. Udział w programie polega
na realizacji scenariuszy z 10 działów tematycznych
związanych z kompetencjami cyfrowymi, komputerem,

Dzieci, realizując
poszczególne
zadania, nie tylko
uczą się wielu
umiejętności
z zakresu
kompetencji
cyfrowych, ale
przede wszystkim uczą się umiejętnej współpracy w
grupie, a realizacja zadań dostarcza im wiele radości i
zadowolenia.
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Joanna Karczmarzyk
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MOBILNA PRACOWNIA MULTIMEDIALNA – NAGRODA
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARNOGRODZIE W KONKURSIE
#OSEWYZWANIE
Aby zwiększyć szanse szkoły
na wygranie pracowni, należało
dodatkowo:
- Zgłosić nauczyciela do OSEhero
- inicjatywy promującej nauczycieli
- bohaterów nowych technologii w
szkole.
- Zgłosić i zorganizować co najmniej
jedno wydarzenie związane z
programowaniem w ramach
tegorocznego Europejskiego Tygodnia
Kodowania (CODEWeek 2019).

Na początku roku szkolnego nasza szkoła
przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
„#OSEWyzwanie” zorganizowanego przez Ministerstwo
Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem
Badawczym NASK. Konkurs #OSEWyzwanie był
realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej (OSE). To program dający szkołom dostęp
do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.
Konkurs był adresowany
do wszystkich szkół w
Polsce z miejscowości
liczących do 50 tysięcy
mieszkańców. Do wygrania
było 800 mobilnych
pracowni komputerowych.
Ponadto wszystkie szkoły
biorące udział w konkursie
zagwarantowały sobie
dostęp do szybkiego,
bezpłatnego i bezpiecznego
Internetu, a uczniowie
będą mogli korzystać
z mLegitymacji. Każda
szkoła musiała wykonać
następujące zadania
konkursowe:
- Zgłosić szkołę do
projektu OSE - dostęp do
bezpiecznego, szybkiego i
bezpłatnego Internetu
- Zgłosić szkołę do
programu mLegitymacja szkolna (to tradycyjna
legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu
ucznia).
- Przygotować i wysłać pracę plastyczną pt. „Smart
Szkoła”.
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Praca plastyczna pt. „Smart
Szkoła” mogła być wykonana w
dowolnej technice plastycznej. Miała
obejmować temat edukacji cyfrowej
i inteligentnej szkoły przyszłości,
wykorzystującej szybki i bezpieczny
Internet oraz nowe technologie w
procesie edukacji i zarządzania
placówką. Mogliśmy przesłać tylko
jedną pracę. Uczniowie: Oliwia Detko,
Oliwia Myszkowiak, Radosław Sadlej, Oliwia Olejnicka,
Otylia Antolak, Amelia Rataj pod opieką pani Małgorzaty
Glinianowicz wykonali plakat, który spodobał się jury.
OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie
oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój
nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
Do udziału w inicjatywie „Szukamy Super nauczycieli

OSEhero – bohaterów nowych technologii w szkole”,
tych, którzy potrafią mądrze korzystać z nowoczesnych
technologii, zgłosiliśmy panią Annę Niziołek –
nauczyciela języka angielskiego.
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Europejski Tydzień Kodowania (CODEWeek
2019) to społeczna inicjatywa promująca programowanie
i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy
i interesujący sposób, w ramach której europejskie
państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych
wydarzeń związanych z programowaniem. Swoje
wydarzenia zgłosiły panie Małgorzata Cich i Bożena
Hadacz. Przeprowadziły lekcję informatyki dotyczącą
programowania w klasach 5 a i 4. Uczniowie poznawali
środowisko Baltie i Scratch. Ich zadaniem było
stworzenie krótkich historyjek w odpowiednim języku
programowania. Uczniowie świetnie się bawili, a na
koniec otrzymali certyfikaty uczestnictwa.
Do konkursu przystąpiło 1606 szkół. Jako
szkoła spełniliśmy wszystkie kryteria podstawowe

i dodatkowe, dzięki czemu znaleźliśmy się w
gronie 764 nagrodzonych szkół. DO KOŃCA ROKU
SZKOLNEGO 2019/20 OTRZYMAMY MOBILNĄ
PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ SKŁADAJĄCĄ
SIĘ Z 16 LAPTOPÓW UMIESZCZONYCH W
PRZENOŚNEJ SZAFIE Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM
DO INTERNETU. CIESZYMY SIĘ NIEZMIERNIE!
GRATULUJEMY UCZNIOM ORAZ NAUCZYCIELOM,
KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W AKCJĘ!
Symboliczne wręczenie nagród dla zwycięzców
konkursu z regionu odbyło się 27.09.2019r. w Hotelu
Delfin w Białej Podlaskiej. W imieniu naszej szkoły
nagrodę odebrała pani dyrektor Urszula Fedec.
Małgorzata Cich
Bożena Hadacz

UCZNIOWIE I NACZYCIELE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WOLI RÓŻANIECKIEJ W RUMUNII W RAMACH PROGRAMU
Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+…
kolejne niesamowite emocje… kolejne niepowtarzalne
przeżycia… kolejni wspaniali ludzie… „Read more – be
more” w Rumunii.
W dniach 23-27 września 2019 roku gościliśmy w szkole
w Stoilesti. Po gorącym przyjęciu przygotowaliśmy flash
mob, potem zwiedzaliśmy miejscowy zakon. Wieczorem
zaserwowano nam ucztę dla (d)ucha… koncert w
Filharmonii – mogliśmy posłuchać różnorodnych utworów

– klasycznych, filmowych, współczesnych w aranżacji
orkiestry symfonicznej. To była prawdziwa „Symphony for
life”!
We wtorek spędzaliśmy dzień z Melpomeną. Zespoły
uczniowskie przedstawiały swoje spektakle, potem
obejrzeliśmy sztukę lokalnego teatru. Konkluzja komedii
brzmiała. W środę zwiedziliśmy zamek Draculi. W drodze

mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy Rumunii.
W czwartek uczniowie odegrali wspólną sztukę, zaś
nauczyciele wymieniali się doświadczeniami, efektami
działań i planowaniem zadań na kolejne miesiące.
Odwiedziliśmy uczniów w klasach, obejrzeliśmy sale. Po
obiedzie pojechaliśmy do Monastyru Cozin. Jesienne
góry, rzeka Ott i deszcz stworzyły niezwykle malowniczy
widok. „Władcę Pierścieni” można by spokojnie nakręcić
w Rumunii. W klasztorze zjedliśmy obiad przygotowany

przez zakonników – ciorbę i kaszę podane w blaszanych
miskach. Skromnie, ale bardzo smacznie. Ponoć miejsce
chętnie odwiedzają zamożni ludzie szukający wyciszenia i
dystansu do świata.
Wieczorem czekała nas uroczysta kolacja zakończona
wręczeniem certyfikatów i podziękowaniami.
Mieszkańcy Rumunii urzekli nas gościnnością, poczuciem
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niż na co dzień to
coś niezwykłego.
Nowo poznani ludzie
tworzyli cudowną
atmosferę i mimo
tego, że byłam tam
przez niecały tydzień,
to przywiązałam się
do tamtego miejsca.
Trochę smutno było
się żegnać. Jedyna
myśl, która dodawała
mi radości, to była ta,
że niektórzy przylecą
do nas na wymianę
i wtedy znowu ich
zobaczę.
Natalia Krupczak,
klasa VII

humoru, uprzejmością.
Teraz czekamy na rewizytę w Polsce.
Mój udział w wyjeździe do Rumunii w ramach programu
Erasmus+ to wspaniałe przeżycie, które będę bardzo miło
wspominał. To był fantastyczny wyjazd. Poznałem wiele
ciekawych ludzi, tradycję i kulturę. Wiele zwiedziliśmy,
między innymi zamek Draculi, ale najbardziej podobał mi
się koncert orkiestry symfonicznej w filharmonii. Jestem
bardzo zadowolony z wyjazdu.
Mateusz Marczak, klasa VI
Mój wyjazd w ramach projektu Erasmus do Rumunii na
długo zapadnie w mojej pamięci. Już droga do hotelu
była dla mnie nowym doświadczeniem, bo byłam po
raz pierwszy za granicą. W oczy rzuciły mi się skromne
budynki przeplatane polami, bez bogactwa i przepychu.
Ciekawe wydało mi się oprowadzanie po szkole, w
której gościliśmy. Budynek zdawał się być mniejszy
od naszej szkoły, sale skromnie wyposażone. Za salę
sportową służył im niewielki plac przy szkole. Najbardziej
podobał mi się wyjazd do teatru na koncert muzyczny,
który przeżyłam bardzo emocjonalnie. Zwiedzaliśmy
również zamek Drakuli, z którego ten kraj słynie, a który
w mojej ocenie okazał się być najzwyklejszy na świecie.
Natomiast niezwykłe były dla mnie występy przygotowane
przez grupy z poszczególnych krajów, jak Turcja, Litwa,
Rumunia, no i Polska. Towarzyszyły im duże emocje.
Wyjazd polecam każdemu, kto ciekawy jest świata i
nie boi się nieznanego. Sama osobiście pojechałabym
jeszcze raz do Rumunii.

W Rumunii było
fantastycznie!
Poznałem ludzi z
Turcji, Litwy i Rumunii.
Zamek Draculi był
przepiękny! Przed
zamkiem można znaleźć ogromną ilość pamiątek i
regionalnych wyrobów. W Rumunii jest dużo podobnych
zabaw podobnych do polskich, idealnym przykładem
będzie „chusteczka haftowana”.
Eliasz Peryga, klasa VIII
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej
pamiętają o historii naszego kraju…
BOHATERON to ogólnopolski projekt, który ma na celu
upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego.
Jego zadaniem jest edukacja uczniów poprzez ukazanie
biogramów Powstańców.
Uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział w niniejszym projekcie. Napisaliśmy i wysłaliśmy wiele kartek, dziękując
za walkę o nasz kraj. Mamy nadzieję, że kartki skierowane do Powstańców będą początkiem pięknego dialogu.
Szczegóły na stronie projektu BohaterON.

Alicja Pawlos, klasa VI
W Rumunii bardzo mi się podobało. Pierwszy lot
samolotem wywarł na mnie ogromne wrażenie. Poznanie
nowych ludzi, miejsc, potraw (choć nie wszystkie mi
smakowały) oraz możliwość rozmawiania w innym języku
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Ewa Marczak

Twórczyni GANGU SŁODZIAKÓW
Renata Piątkowska w Tarnogrodzie
Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tarnogrodzie oraz Dyskusyjnego Klubu Książki
„Oczytani” do Tarnogrodu przyjechała jedna z najbardziej
znanych autorek książek dla dzieci i młodzieży Renata

jako twórczynię gangu słodziaków.
W związku z trwającym remontem biblioteki
miejskiej spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie, dzięki
uprzejmości pani dyrektor Urszuli Fedec i bibliotekarki
szkolnej Anny Kuziak. W spotkaniu, które odbyło się 12
września 2019r., uczestniczyli uczniowie tejże szkoły.
Spotkanie zorganizowano i sfinansowano w ramach
projektu Dyskusyjnych Klubów Książki ogłoszonego
przez Instytut Książki, pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piątkowska, której towarzyszyła lektorka jej książek
Malwina Kożurno.
Renata Piątkowska jest autorką ponad 40

Nowe eksponaty w Muzeum Nożyczek
Tarnogrodzkie Muzeum Nożyczek zostało wzbogacone o
nowe eksponaty. Podarowali je dr Roman Cichocki oraz
Zofia Padiasek. Są wśród nich nożyce z płonącego domu,
oryginalne nożyczki włoskiej firmy Premox.
Joanna Puchacz
książek oraz laureatką prestiżowych nagród literackich.
Jej książka Wieloryb otrzymała Nagrodę Literacką im.
Kornela Makuszyńskiego, Na wszystko jest sposób i
Hebanowe serce zostały nagrodzone w I i IV konkursie
im. Astrid Lindgren, a Wszystkie moje mamy zdobyła
I nagrodę w konkursie Przecinek i Kropka. Trzy z jej
książek wpisano na Złotą Listę Fundacji ABC XXI
Cała Polska Czyta Dzieciom. Za całokształt twórczości
otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.
Została odznaczona Medalami za Zasługi dla Ochrony
Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori i Ludziom
Czyniącym Dobro. Jednak najcenniejszą nagrodą
dla Renaty Piątkowskiej jest tytuł Kawalera Orderu
Uśmiechu. Wiele dzieci jednak zna ją przede wszystkim
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Klub Kobiet Aktywnych

Ośrodka Kultury zaprezentowała się Tarnogrodzka
Orkiestra Dęta, która zagrała koncert podsumowujący
projekt. Na kolejną wyprzedaż zapraszamy wiosną.

I FORUM KÓŁ GOSPODYŃ
MIEJSKICH WE WŁODAWIE

AKTYWNY!
WYPRZEDAŻE GARAŻOWE
We wrześniu 2019 roku Klub Kobiet Aktywnych
działający w Tarnogrodzie zorganizował dwie
wyprzedaże garażowe (1.09 i 29.09). To odpowiedź

18 września br. na zaproszenie Koła Gospodyń
Miejskich „Zosie Samosie” z Włodawy nasz Klub Kobiet
Aktywnych uczestniczył w I Forum Kół Gospodyń
Miejskich. Spotkaniu patronowała pani prezydentowa
Agata Kornhauzer – Duda, która w swoim wystąpieniu
podkreśliła wagę działań kobiet na rzecz integracji,
samorozwoju i rozwoju środowiska lokalnego.
Na forum zaprezentowały się koła z odległych końców
Polski, przedstawiając swój dorobek i pomysły na dalszą
działalność.

na potrzeby mieszkańców Tarnogrodu i okolic (nie
tylko kobiet, jak się okazało…) Na pierwszą zgłosiło
się około 30 wystawców. Dopisała zarówno frekwencja
sprzedawców, jak i kupujących. Druga wyprzedaż odbyła
się w przyjemnej artystycznej atmosferze. W trakcie
trwania garażówki na scenie letniej Tarnogrodzkiego
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W krótkiej prezentacji przedstawiłyśmy dotychczasowe
działania klubu. Funkcjonujemy od czerwca tego roku,
a w swoim dorobku mamy już wiele inicjatyw, m. in.
spotkania integracyjne członkiń, spływ kajakowy, stoisko
ze zdrowymi napojami w czasie Dni Tarnogrodu, dwie
edycje wyprzedaży garażowej, spotkanie z brafitterką.
Podczas rozmów w trakcie forum wymieniałyśmy
doświadczenia, koncepcje na rozwój klubów/kół.
Wróciłyśmy z nowymi znajomościami i pomysłami, które
zamierzamy realizować na naszym lokalnym gruncie.
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SPOTKANIE Z BRAFITTERKĄ
Klubu Kobiet Aktywnych rozpoczął jesień od zadbania o
zdrowie i komfort klubowiczek. W tym celu pierwszego
października zorganizowano spotkanie z Renatą Bielesz
- fantastyczną kobietą, brafitterką, popularyzatorką
ciałopozytywności,
inicjatorką wielu
kobiecych wydarzeń
(noszebiustonosze.pl).
Pomoc fachowca
przy określeniu
prawidłowego
rozmiaru biustonosza
jest nieoceniona. Dla
większości z nas było
to pierwsze spotkanie
z profesjonalistką
w tej dziedzinie.
Bielizna, szczególnie
biustonosz, ma
ogromne znaczenie,
nie tylko ze względów
estetycznych, które
oczywiście są ważne
dla każdej kobiety, ale
równie z uwagi na nasze zdrowie i komfort codzienności.
Właściwie dobrany biustonosz powoduje, że sylwetka
wygląda dobrze, kręgosłup jest odciążony, a piersi

właściwie podtrzymane. Poczucie komfortu na co dzień
dodaje pewności siebie i pozwala lepiej poczuć się
samej ze sobą.
Nasze spotkanie było również okazją do podjęcie
ważnego tematu – październik jest miesiącem walki z
rakiem piersi. Pani Renata podkreśla, że samokontrola
jest pierwszym krokiem
do wczesnego wykrycia
zmian w piersiach.
Każda z nas mogła
spróbować na fantomie
wyczuć guz. Okazało
się, że nie jest to
wcale łatwe i wymaga
skupienia, właściwej
techniki i regularności.
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Pani Renacie
dziękujemy za
wspaniałą atmosferę,
pozytywne nastawienie
oraz inspirację do
dalszego działania,
a wszystkim paniom
polecamy spotkanie z
profesjonalną brafitterką.
Marta Dec, Monika Komosa,
Ewa Korzybska, Joanna Magoch
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KGW Luchów Dolny nagrodzony
w konkursie „KRESOWE JADŁO”
Konkurencja była ogromna, ale gospodynie z Luchowa
Dolnego dały radę! Ich lemieszka, nazywana także
kulaszą, zdobyła uznanie jurorów i I miejsce w konkursie
kulinarnym w Baszni Dolnej! Festiwal Dziedzictwa
Kresów, wcześniej pod nazwą Festiwalu Kultur i
Kresowego Jadła, organizowany jest od 2009 roku.
Impreza o początkowo lokalnym wymiarze, urosła do
rangi jednego z największych wydarzeń kulturalnych
w regionie. Od samego początku festiwal jest mocno
związany z historią, dziedzictwem i kulturą dawnych

kulinarnym.
Prawdziwym sukcesem może pochwalić się Koło
Gospodyń Wiejskich z Luchowa Dolnego. Ich lemieszka,
czyli kulasza, zachwyciła jurorów. KGW zdobyło I
miejsce oraz nagrodę pieniężną.
– Stawialiśmy na zwykłe chłopskie jadło. Okazało się
to strzałem w dziesiątkę – przyznaje Elżbieta Kielboń z
KGW Luchów Dolny. – Przygotowaliśmy kulaszę,
podawaną z kwaśną śmietaną, zsiadłym mlekiem i
skwareczkami. To proste wiejskie danie w naszym

Kresów Rzeczypospolitej.
Jednym z najważniejszych elementów Festiwalu
Dziedzictwa Kresów jest konkurs kulinarny
„Kresowe Jadło”, który każdego roku cieszy się
ogromnym zainteresowaniem, a ich zwycięzcy renomą i
uznaniem.
Celem konkursu kulinarnego jest promocja dziedzictwa
kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej oraz
tradycyjnych potraw i produktów lokalnych. Tematem
tegorocznego konkursu były potrawy jedzone łyżką.
W tym roku nasz powiat bardzo dobrze zaprezentował
się podczas festiwalu. Kilka gmin zorganizowało
stoiska promocyjne KGW oraz brało udział w konkursie

wykonaniu uznano za najlepsze! Było to dla nas dużym
zaskoczeniem i powodem do ogromnej radości – dodaje.
KGW w Luchowie Dolnym funkcjonuje od grudnia
ubiegłego roku, ale kobiety już zdążyły wykazać się
niezwykłą aktywnością i pomysłowością. Kobiety z
Luchowa Dolnego brały udział w Pikniku Rodzinnym
i Dniach Tarnogrodu. Organizują także warsztaty
rękodzieła i zajęcia dla dzieci. Ich kolejne plany
związane są z rozdysponowaniem nagrody. – Jedni wolą
rekreację, a inni inwestycje. Gratulujemy Kołu Gospodyń
Wiejskich w Luchowie Dolnym i życzymy kolejnych
sukcesów, nie tylko kulinarnych!
gazetabilgoraj.pl
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SPORT

II Tarnogrodzki Rajd Małych Rowerków

W słoneczną niedzielę 25 sierpnia o 15.30 na placu przy
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury zebrali się najmłodsi
amatorzy jazdy na rowerze wraz z opiekunami.
Nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Tarnowski
poprowadził rajd ulicami Tarnogrodu. Pracownicy
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury zatroszczyli się
o organizację pikniku na Błoniu. Rozpalone zostało
ognisko, na którym mali cykliści wraz z rodzicami mogli
posilić się po wysiłku fizycznym, zajadając kiełbaski.
Dla każdego uczestnika przewidziano posiłek i wodę.
Wielką frajdą było własnoręczne pieczenie kiełbasek.
Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Tarnogrodu i
Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. W rajdzie uczestniczyło
około 60 – 70 osób.
Wiecej foto na przedostatniej stronie wydania

MARCEL SURMACZ PROMOTOREM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Marcel Surmacz, 14-letni kierowca kartingowy
reprezentujący Klub Sportowy Moto-Kart “Energetyk”,
otrzymał 20 tys. zł na promocję województwa lubelskiego
podczas udziału w zawodach na terenie Czech, Niemiec,
Austrii oraz Włoch. W poniedziałek, 16 września, podczas
konferencji w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju młody
zawodnik odebrał symboliczny czek.
W poniedziałkowym spotkaniu uczestniczyli: Marcel
Surmacz z ojcem Przewodniczący Sejmiku Województwa

Lubelskiego Michał Mulawa, dyrektor Departamentu
Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Tadeusz
Buczek, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Wicestarosta
Tomasz Rogala, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Beata
Strzałka.
Marcel od najmłodszych lat interesował się motoryzacją,
mając zaledwie trzy i pół roku zasiadł pierwszy raz za
kierownicą gokarta, a w wieku 7 lat uzyskał licencję

wyścigową. W 2012 r. był najmłodszym zawodnikiem
startującym w zawodach. Obecnie Marcel ma czternaście
lat i na swoim koncie wiele sukcesów w zawodach
krajowych oraz międzynarodowych w kategorii
Rotax Max Challenge. Młody uzdolniony sportowiec
dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski oraz dwukrotnie
Międzynarodowego Mistrza Węgier. Oprócz tego
czterokrotnie zwyciężył w klasyfikacji generalnej CentralEastern-European Rotax Max Challenge zdobywając tytuł
Mistrza Europy Centralno –
Wschodniej.
Zarząd Województwa
Lubelskiego na posiedzeniu
w dniu 13 sierpnia 2019
roku uznał, iż udział
zawodnika sportu
kartingowego Marcela
Surmacza w “zawodach
CEE Central-EasternEuropean (Triniec-Czechy)
w dniach 30.08-01.09.2019
r., EuroTrophy Mistrzostwa
Europy (Wackersdorf
- Niemcy) w dniach
06-08.09.2019 r., CEE
Central-Eastern-European
(Bruck - Austria) w dniach
20 - 22.09.2019 r. oraz
Grand Finals-Sarno (Włochy) w październiku 2019 r.”
stanowi doskonałą okazję do promocji województwa
lubelskiego i wyasygnował na ten cel ze środków projektu
pt.” Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”
(z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing
Gospodarczy; Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność
przedsiębiorstw; nr zadania 7) kwotę 20.000 zł brutto.
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Z DAWNEJ PRASY
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Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
Porządkowanie rynku w czynie społecznym. Pracownicy OSM 1961r.

Tarnogród ul. 1 Maja, lata 70-te.
Wrzesień 2019. Na taki oto okaz natrafił Pan Jan
Obszański, mieszkaniec Przedmieścia Błonie w
Tarnogrodzie. Grzyb ważył 4,5kg, obwód kapelusza
78cm, a korzenia 30cm.
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NAPISALI DO NAS
Tarnogród, 26.08.2019 r.
Sz. P. Władysław Dubaj
Redaktor Naczelny „Kwartalnika
Tarnogrodzkiego”
Prezes Tarnogrodzkiego Towarzystwa
Regionalnego
W numerze 78 „Kwartalnika Tarnogrodzkiego” ukazał się artykuł pt. „ZSCKR im. W. Witosa uczcił pamięć Ofiar
pacyfikacji Różańca” podpisany moim imieniem i nazwiskiem. Niestety z mojego tekstu przesłanego do redakcji zostały
usunięte 3 zdania kluczowe do zrozumienia całości opisywanego przeze mnie wydarzenia: „ ks. profesor ostrzegał
przed nowymi zagrożeniami dla tożsamości narodowej i kultury chrześcijańskiej. Zaliczył do nich propagowany w UE
genderyzm i dyktat ideologii LGBT, który prowadzi do małżeństw jednopłciowych z adopcją dzieci włącznie. Profesor
wziął w obronę tradycyjny model rodziny jako związku kobiety i mężczyzny”
Usunięcie tego fragmentu bez mojej zgody uważam za przekroczenie prawa redakcji do skracania tekstów, wręcz za
przejaw cenzury nie tylko wobec autora ale także ks. prof. Stanisława Koczwary, który został następcą ks. biskupa
prof. Jana Śrutwy na Katedrze Historii Kościoła KUL. Redakcja dopisała też do mojego artykułu zdanie, którego nie
jestem autorem: „Uroczystości kościelne uświetniła Tarnogrodzka Orkiestra Dęta pod batutą Grzegorza Steinmillera”.
Stanowi to poważne naruszenie przepisów prawa prasowego i nie zmienia tego fakt, że zespół ten słynie z występów
pro publico bono. Nastąpiła też zmiana tytułu artykułu, który w ostatecznej, poprawionej wersji wysłanej do redakcji
20 marca b.r. o godz. 15.04 brzmiał: „Obchody 76. rocznicy pacyfikacji Różańca”. W przyszłości będę autoryzował
wszystkie teksty aby tego rodzaju przypadki nie miały miejsca. Mając na uwadze wieloletnią współpracę z Państwa
pismem liczę na polubowne zakończenie sporu: sprostowanie redakcji z przytoczeniem opuszczonego fragmentu
homilii ks. prof. Stanisława Koczwary. W przeciwnym razie zmuszony będę dochodzić  swoich praw na drodze sądowej.
Dura lex, sed lex!
Z poważaniem, Marian Kucharczuk    
OD REDAKCJI
W „Kwartalniku Tarnogrodzkim” nr 78/2019 opublikowany
został (na stronie 8) tekst Mariana Kucharczuka, będący
relacją z obchodów 76. rocznicy pacyfikacji Różańca.
Autor krytycznie odniósł się do działań Redakcji
„Kwartalnika”. Mimo że Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i adiustacji tekstów, w tym przypadku
przyznajemy mu rację i w konsekwencji:
1. Zgadzamy się, że tytuł relacji powinien brzmieć
„Obchody 76 rocznicy pacyfikacji Różańca” a nie,
„ZSCKR im. W. Witosa uczcił pamięć ofiar pacyfikacji
Różańca” jak zostało to opublikowane. Pragniemy
jednak zauważyć, że pomyłka ta jest konsekwencją
przesyłania tekstów przez Autora do redakcji w wielu
różnych wersjach tego samego artykułu. Redakcja po
prostu zamieściła tytuł z pierwszej wersji przysłanej
przez Autora.
2. Oświadczamy, że skróciliśmy przytoczenie z homilii
ks. prof. Stanisława Koczwary. Publikujemy pominięty
fragment: „ksiądz profesor ostrzegał przed nowymi
zagrożeniami dla tożsamości narodowej i kultury
chrześcijańskiej. Zaliczył do nich propagowany w UE
genderyzm i dyktat ideologii LGBT, który prowadzi do
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małżeństw jednopłciowych z adopcją dzieci włącznie.
Profesor wziął w obronę tradycyjny model rodziny jako
związku kobiety i mężczyzny”. Chcielibyśmy przy tym
zaznaczyć, że Kwartalnik Tarnogrodzki jest periodykiem
stricte informacyjnym, swoistą kroniką wydarzeń wśród
lokalnej społeczności. Naszym zdaniem wydźwięk wyżej
wymienionego cytatu odzwierciedla jeden z elementów
teraźniejszej, ogólnokrajowej walki politycznej na tle
światopoglądowym. Naszym zamiarem jako redakcji w
żadnym wypadku nie była cenzura słów szacownego
ks. Koczwary lecz dbałość o zachowanie bezstronności
światopoglądowej gazety. Niemniej uważamy, że
usunięcie fragmentu artykułu było błędem.
3. Wprowadzenie do tekstu artykułu wzmianki o
uświetnieniu uroczystości przez Tarnogrodzką
Orkiestrę Dętą było chęcią podkreślenia wartości pracy
wykonywanej przez młodych ludz i - członków Orkiestry
- którzy (co sam Autor zaznaczył w powyższym liście)
występują „pro publico bono”.
Przepraszamy Mariana Kucharczuka za zaistniałą
sytuację.
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Redakcja „Kwartalnika Tarnogrodzkiego”

SAMORZĄD
Niedziela Gminy Tarnogród
W ostatnią sierpniową niedzielę na scenie letniej
Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie
zaprezentowały się zespoły pracujące przy Tarnogrodzkim

w Radawie

wystąpiły na scenie grupy taneczne Sweet&Perfect,
NotPerfect oraz grupa ze szkoły podstawowej w Luchowie
Dolnym pod kierunkiem instruktora tańca Małgorzaty Zając.
Zaprezentowały się w układach tańca nowoczesnego i
ludowego. Jako ostatnia wystąpiła Tarnogrodzka Kapela
Ludowa przygotowana przez instruktorkę Helenę Zając.

Wypoczywający nad zalewem w Radawie mieli okazję
obejrzeć występy i spróbować pysznych potraw
regionalnych i słodkości przygotowanych przez panie z
kół gospodyń wiejskich z Luchowa Dolnego i Różańca
Pierwszego. Grupom towarzyszył Burmistrz Tarnogrodu
Paweł Dec z małżonką.
Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym
posiłkiem i przepysznymi radawskimi lodami.
Ośrodku Kultury. Grupy zostały ciepło
powitane przez Wójta Gminy Wiązownica
Mariana Jerzego Ryznara, który w kilku
słowach przedstawił uroki naszej gminy.
Po jego wystąpieniu rozpoczęły się
występy. Na początku zaprezentowała
się Tarnogrodzka Orkiestra Dęta pod
batutą Grzegorza Szteinmillera, która
dziarsko maszerowała dookoła zalewu,
grając polskie utwory marszowe. Dalszy
ciąg koncertu miał miejsce na scenie.
Widzowie mieli okazję posłuchać utworów
orkiestrowych, standardów jazzowych
i muzyki rozrywkowej. Potem wystąpił
Zespół Wokalny TOK przygotowany
przez Grażynę Barcicką. Jako następne
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Z INWESTYCJI GMINNYCH

Trwają intensywne prace budowlane związane
z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie
Tarnogród” w ramach Osi Priorytetowej
13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja

obszarów miejskich Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
W chwili obecnej trwa remont
budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury, polegający między innymi
na aranżacji sali widowiskowej z
akustyką wnętrza, wymianie instalacji
co, instalacji wewnętrznych oraz
wodno-kanalizacyjnych, poprawie
bezpieczeństwa, higieny i funkcjonalności
pomieszczeń zaplecza oraz ich
przebudowa, a także remont poddasza,
konstrukcji dachu na potrzeby centrali
wentylacyjnej. Zakończenie tego etapu
prac zaplanowane jest na wrzesień 2020
r. Koszt całkowity tego zadania to 5 mln
374 tys. zł brutto. W ramach projektu
„rewitalizacyjnego” zakończyły się prace
związane z wykonaniem systemu odwodnieniowego
oraz izolacji poziomej i pionowej ścian budynku synagogi
– Etap II. Wykonawcą zadania była firma ZAWPOL.
Wartość robót budowlanych to kwota 166 tys. zł brutto.
W ramach zadania realizowanego wspólnie
z Tarnogrodzkim Towarzystwem Regionalnym, na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr
00941-6935-UM0311889/18 z dnia 22 marca 2019 r.
zawartej pomiędzy w/w Stowarzyszeniem a Urzędem
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Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
na realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum
Tarnogrodu poprzez zagospodarowanie terenu po
byłych obiektach komunalnych na cele rozwoju
turystyki ETAP I” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014 – 2020. Projekt obejmuje
wykonanie miejsc postojowych,
ciągów komunikacyjnych,
posadowienie obiektów
architektonicznych tj.: altany
wypoczynkowej
z wyposażeniem, stojaków
na rowery, ławek, stolików
rekreacyjnych, których blaty
stanowić będą planszę do gry w
szachy i warcaby, a także tablic
informacyjnych z informacją
turystyczną o zabytkach gminy
Tarnogród, planem miasta itp.
Na placu zlokalizowana będzie
ponadto samoobsługowa stacja
naprawy rowerów wyposażona w
podstawowe narzędzia, wykonany
zostanie zdrój uliczny zasilany w
wodę z sieci gminnej. Innowacją
w projekcie jest wydzielenie

wśród miejsc postojowych dwóch miejsc dedykowanych
do postoju kamperów wraz ze zlokalizowaną skrzynką
zasilania elektrycznego. Wartość projektu to kwota 310
tys. zł brutto, z czego dofinansowanie w ramach PROW
2014-2020 to 298 tys. zł. Wykonawcą zadania jest Firma
Usługowo-Produkcyjno–Handlowa TARBEX Józef Bucior.
Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2019 r.
Trwają prace związane z przebudową ciągu
pieszego na odcinku ul. Jaśminowa – parking przy
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W miejscowości Różaniec Drugi trwają prace
związane z kontynuacją budowy chodników na terenie
gminy Tarnogród. W ramach inwestycji powstanie nowy
chodnik o długości 304 m. W zakres robót budowlanych
wchodzą między innymi: roboty przygotowawcze i
ziemne, wykonanie przepustów pod zjazdami, umocnienie

Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie (od strony budynku
synagogi). Wartość robót budowlanych to kwota 192
tys. zł brutto. Przebudowa ciągu pieszego polegała
będzie na robotach przygotowawczych i ziemnych,
wykonaniu podbudowy, ułożeniu kostki brukowej,
robotach wykończeniowych i oznakowani przejścia
wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (poręcze
i balustrady). Planowany termin zakończenia robót to
31.10.2019 r.

Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ
Dnia 29 lipca 2019r. odbyła się XI w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności
między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Biłgoraju;
b) odwołania Skarbnika Gminy Tarnogród;
c) powołania Skarbnika Gminy Tarnogród;
d) zmiany statutu Gminy Tarnogród;
e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnogród od dnia 1 września
2019 roku;
f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnogród oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od

rowów i ustawienie obramowań, wykonanie nawierzchni
chodnika z kostki brukowej oraz zjazdów do posesji,
a także wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma Mariusz
Naklicki Specjalistyczne Roboty Budowlane. Wartość
inwestycji to kwota 189 tys. zł brutto.
dnia 1 września 2019 roku;
g) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Tarnogród;
h) wieloletniej prognozy finansowej;
i) uchwały budżetowej na 2019 r.
6. Przyjęcie informacji o zatwierdzonych arkuszach
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.
Dnia 23 sierpnia 2019r. odbyła się XII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Przyjęcie informacji Burmistrza z wykonania Budżetu
Gminy za I półrocze 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
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warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
prowadzącym jest Gmina Tarnogród, dodatków: za
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
8. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
ponadwymiarowe i
9. Zamknięcie sesji.
godziny doraźnych
zastępstw;
Dnia 3 października
b) zmiana uchwały o
2019r. odbyła się XIV
udzieleniu pomocy
w bieżącej kadencji
rzeczowej dla Powiatu
sesja Rady Miejskiej w
Biłgorajskiego;
Tarnogrodzie
c) wieloletniej prognozy
finansowej;
Porządek sesji:
d) zmiany uchwały
1. Otwarcie sesji i
budżetowej na 2019 r.
stwierdzenie kworum.
7. Interpelacje,
2. Przyjęcie porządku
zapytania i wnioski
obrad.
Radnych.
3. Przyjęcie protokołu z
8. Odpowiedzi na
poprzednich sesji.
interpelacje, zapytania i
4. Informacja
wnioski Radnych.
Burmistrza Tarnogrodu
Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz
9. Wnioski i wypowiedzi posiedzenia archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie o działalności między
mieszkańców.
www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl
sesjami.
10. Zamknięcie sesji.
5. Podjęcie uchwał w
sprawie:
Dnia 6 września 2019r. odbyła się XIII w bieżącej
a) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Gimnazjum w Tarnogrodzie;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego
Porządek sesji:
na realizację zadania publicznego;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
2. Przedstawienie porządku obrad.
d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
e) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Biłgoraju do
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
orzekania w latach 2020-2023;
sesjami.
6. Przyjęcie informacji o działalności TZK sp. z o. o.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
7. Przyjęcie informacji o działalności klubów sportowych.
a) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
przedszkolnego uczniów Przedszkola Miejskiego w
i wynikach egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalnych w
Tarnogrodzie oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych
Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2018/2019.
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Tarnogród;
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
b) zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w
Radnych.
Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
11. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
12. Zamknięcie sesji.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.;
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