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HISTORIA, TRADYCJA

Pamietamy o ofiarach
stanu wojennego
,

I wasz dzień kiedyś nadejdzie,
chłopcy z kopalni „Wujek”.
Anioł pod płaszczem skrzydła
ukryje, przez góry do Polski się
przedrze i głaz wam znad grobu
odsunie.
M. Sworzeń, Chłopcy z Kopalni „Wujek”

38. rocznica
śmierci
Józefa
Gizy

Krzysztofa Gizy.
Obecni byli także:
senator Jerzy
Chróścikowski, poseł
Beata Strzałka,
wojewoda lubelski
Lech Sprawka,
wicemarszałek
województwa
lubelskiego Michał
Mulawa, starosta
biłgorajski Andrzej
Szarlip, włodarze
gmin powiatu
biłgorajskiego:
Paweł Dec, Andrzej
Placek, Jarosław
Piskorski, Stanisław
Dyjak, Stanisław Kozyra
oraz zastępca burmistrza
Biłgoraja Jarosław Bondyra.
Wiązanki złożyły również
delegacje: Związek
Zawodowy SOLIDARNOŚĆ
KWK WUJEK w Katowicach,
Społeczny Komitet Pamięci
Dziewięciu z WUJKA,
Komisja Międzyzakładowa
WSK PZL Świdnik,

15 grudnia
w kościele pod
wezwaniem
Przemienienia
Pańskiego w
Tarnogrodzie
miały miejsce
uroczystości związane
z 38. rocznicą
tragicznych wydarzeń
w Katowicach. 16
grudnia 1981 doszło do
masakry górników w
Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek”
strajkujących przeciw
ogłoszeniu stanu
wojennego. Zginęło
wówczas 9 górników, a 23
zostało rannych. Jednym z
zamordowanych był Józef
Krzysztof Giza z Tarnogrodu.
W uroczystościach
uczestniczyła rodzina
zamordowanego Józefa
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w Gdańsku, Marek Hojło- członek Prezydium
Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ
Solidarność, Przewodniczący Związku
Zawodowego NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zakład
Gazowniczy w Lublinie Tadeusz Mysłowski oraz
Zastępca Roman Musiej, Tadeusz GAŁECKINSZZ SOLIDARNOŚĆ Lubelski Węgiel
Bogdanka, Tomasz Obszański – Lubelska Rada
Wojewódzka NSZZ SOLIDARNOŚĆ Rolników
Indywidualnych, Henryk Paska Zastępca
Kierownika KRUS – placówka terenowa w
Biłgoraju, Dorota Wójtowicz – Gmiterek – Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
placówka w Biłgoraju.
Solidarność Rolników
Indywidualnych
z Krzczonowa i
Wysokiego, Rejonowy
Komitet Obywatelski
Ziemi Biłgorajskiej,
Stowarzyszenie
Internowanych,
Gminny Komitet PIS w
Tarnogrodzie, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego
Witosa w Różańcu,
Tarnogrodzkie Towarzystwo

Po uroczystej mszy świętej miał miejsce
występ Zespołu Wokalnego Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury przygotowanego przez instruktorkę Grażynę
Barcicką. Grupa zaśpiewała pieśni patriotyczne, m.in.
„Śpiewa ci obcy wiatr”, „Taki kraj” oraz „Mury”. Otylka
Antolak – aktorka Teatru Młodszych Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury wyrecytowała przejmujący wiersz pt.
„Chłopcy z kopalni ,Wujek’”.

Patriotyczne, Koło
Radia Maryja w
Tarnogrodzie. Byli
również obecni: Marian
Król – Przewodniczący
Regionu Środkowo –
Wschodniego NSZZ
SOLIDARNOŚĆ Lublin,
Marcin Krzysztofik
– Dyrektor Oddziału
IPN w Lublinie,
Jerzy Klimczak –
Europejskie Centrum
SOLIDARNOŚCI

Po uroczystościach w kościele uczestnicy
obchodów z Orkiestrą Górniczą Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” na czele przeszli na cmentarz parafialny,
gdzie znajduje się
grób śp. Józefa
Krzysztofa Gizy.
Przy pomniku
zamordowanego
górnika odśpiewano
hymn Polski i hymn
górników. Modlitwie
za zmarłego oraz
wszystkich tych,
którzy zginęli 16
grudnia 1981 roku
w kopalni „Wujek”,
przewodniczył
ksiądz dziekan
Jerzy Tworek.
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NIEPODLEGŁOŚCI
za budynkiem byłego gimnazjum harcerki z 3.
Tarnogrodzkiego Szczepu ZHR „Infinitum” im. Róży
Zamoyskiej zorganizowały „Ognisko Niepodległościowe”
dla mieszkańców gminy i gości. Przy blasku ogniska i
przy dźwiękach gitar można było posłuchać wspomnień
o bohaterskich przodkach, którzy walczyli o wolną
Ojczyznę. Druhny opowiedziały również historię
symboli narodowych. Goście w skupieniu wysłuchali

W tym roku świętowanie obchodów 101.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
Tarnogrodzie trwało trzy dni.
W sobotę 9 listopada wieczorem na placu

wzruszających pieśni utrzymanych
w duchu patriotycznym.
10 listopada po mszy
świętej wieczornej w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego odbył się
Koncert patriotyczny. Tarnogrodzka
Orkiestra Dęta i Zespół Wokalny
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
zaprezentowały obecnym pieśni
patriotyczne nawiązujące do polskiej
walki o wolność. Koncert również
poprowadziły harcerki. Przypomniały
licznie zgromadzonym słuchaczom,

6

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

że dzisiejszy patriotyzm ma inny wymiar.
Dziś patriotyzm to praca, dawanie z
siebie tego, co najlepsze, pamięć o tych,
którzy służyli Ojczyźnie. To świadome
uczestnictwo w kulturze: poznawanie jej,
pielęgnowanie, kultywowanie, tworzenie na
miarę własnych możliwości.
11 listopada 2019 roku poczty
sztandarowe, przedstawiciele władz
samorządowych, instytucji i organizacji
społecznych oraz mieszkańcy miasteczka
i gminy przeszli do kościoła parafialnego,
gdzie złożyli wiązanki kwiatów przy
pomniku na dziedzińcu, następnie wszyscy
zebrani wzięli udział w uroczystej mszy
świętej w intencji Ojczyzny.
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KULTURA, OŚWIATA

Wiejskie teatry w swojej stolicy
Narodowego. Nagroda
została przyznana na
wniosek przewodniczącego
Wojewódzkiej Rady
Towarzystw Regionalnych w
Lublinie.

Od 25 do 27
października Tarnogród
po raz trzydziesty szósty
stał się stolicą wiejskich
teatrów.
Przez trzy dni
mieliśmy możliwość
obejrzenia 11 najlepszych
widowisk z całego
kraju wytypowanych
podczas pięciu sejmików
międzywojewódzkich. Na
uroczystym otwarciu pojawili
się znakomici goście, prasa,
telewizja. Była to doskonała
okazja do wręczenia
dziennikarce Radia Lublin
Bogumile Nowickiej odznaki
„Zasłużony dla kultury
polskiej” za propagowanie
muzyki ludowej. Wyróżnienie
przyznawane jest przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa

Tegoroczne prezentacje
ze względu na remont
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury wyjątkowo odbyły
się w hali sportowej szkoły
podstawowej w Tarnogrodzie.
Podczas trzech dni na
scenie zaprezentowały
się następujące zespoły:
Zespół GÓRALSKO BRAĆ
z Łopusznej („Syćko się
wraco”), Zespół RUMENOK
z Hołowna („Przyjmowanie
księdza po kolędzie”),
Zespół ŚWIĘTOKRZYSKIE
JODŁY ze Śniadki Drugiej
(„Ocepiny”), Zespół
Regionalny im.
Anny Markiewicz
z Bukówca
Górnego („Wesele
bukówieckie”),
Teatr Ludowy
TRADYCJA z
Okleśnej („Historia
żółtej ciżemki”),
Teatr sPokoLeń
z Dobronia („Nie
wszyscy złodzieje
przychodzą
kraść”), Zespół
Obrzędowy
ZAWSZE RAZEM
z Woli Gułowskiej
(„Okrężne
u sołtysa”),
Regionalny Teatr
Dramatyczny
z Luzina („Jak
Marian Surdacki-Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych,
Kaszubi święto
Bogumiła Nowicka, Paweł Dec-Burmistrz Tarnogrodu i Michał Mulawa-Przewodniczący Sejmiku
Marcina zapamiętali”),
Województwa Lubelskiego
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I częścią warsztatu
„Dla przyszłości,
czyli kadra dla teatru
wiejskiego”. Członkowie
Rady przekazali
syntetyczne spojrzenie
na najważniejsze
problemy dwóch typów
widowisk dominujących
w repertuarze
sejmików: obrzędowych
i dramatycznych.
Rozmawiano o zaletach
i błędach pokazanych
widowisk. Dużo
uwagi poświęcono
wykorzystaniu kultury
ludowej w pracy
teatralnej.
Hala sportowa w tarnogrodzkiej „podstawówce” zaadaptowana na potrzeby sejmikowych
prezentacji

Zespół
Regionalny
GORCE z
Kamienicy
(„Tarcie
lnu”), Zespół
CZEREMCHA
z Gromady
(„Darcie
pierza pannie
młodej na
wiano”), Grupa
Obrzędowa
ROCHY z
Sędziszowa
Małopolskiego
(„Zagorzycka
kolęda
z Herodem”).
Rada
artystyczna, w skład
której wchodzili:
dr hab. Katarzyna
Smyk, dr hab. Bożena
Suchocka, dr hab.
Tomasz Rokosz,
prof. Lech Śliwonik
– przewodniczący
i dr hab. Edward
Wojtaszek,
przeprowadziła
spotkania, które były

Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy w tarnogrodzkim kościele
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Dzięki patronom
i sponsorom
Rada
Artystyczna
mogła przyznać
nagrody
za szczególne
walory
spektakli.
Przyznano
Nagrody
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego,
Nagrody
Marszałka
Województwa
Lubelskiego,
Nagrodę
Starosty
Powiatu
Biłgorajskiego i
Nagrodę Burmistrza
Tarnogrodu.
W niedzielę w
kościele Przemienienia
Pańskiego w
Tarnogrodzie po
raz pierwszy odbyła
się msza w oprawie
góralskiej. Zespół
Regionalny „Gorce”
z Kamienicy w
strojach regionalnych
zaprezentował
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„Ojcowie sejmików” Władysław Dubaj /pierwszy z lewej/ i prof. Lech Śliwonik /w środku/

góralską muzykę i śpiew, a po mszy – tańce na placu
pod kościołem.
Podczas uroczystego podsumowania Burmistrz
Tarnogrodu Paweł Dec złożył w imieniu zebranych
życzenia urodzinowe dwóm „ojcom sejmików”: Lechowi
Śliwonikowi i Władysławowi Dubajowi. Były kwiaty, tort
i „Sto lat” wykonane również przez Zespół Regionalny
GORCE. Chwila bardzo podniosła i wzruszająca.
Kilka słów od Rady Artystycznej: Rada
Artystyczna serdecznie dziękuje Władzom Tarnogrodu,
Dyrekcji i Załodze Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz
Dyrekcji Szkoły Podstawowej za perfekcyjne działanie
w tworzeniu zastępczej przestrzeni Sejmiku – wynik
jest imponujący: wielkim nakładem pracy zapewniono
zespołom iście komfortowe warunki występu.
Poziom Sejmiku oceniamy jako wysoki i
wyrównany, co świadczy o wielkiej systematycznej
pracy, za którą szczerze dziękujemy kierownikom
zespołów, reżyserom, wszystkim wykonawcom. Raduje
nas pojawienie się nowych, autorskich form wypowiedzi
scenicznej. Zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na bogactwo
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rozwiązań choreograficznych. Widzimy w tym zapowiedź
szukania nowych myśli o teatrze, a nawet sygnał
narodzin nowego pokolenia twórców. (…)
Tradycyjnie składamy podziękowanie patronom
i sponsorom za życzliwą opiekę, za wspieranie
sejmików. Ujęło nas niekłamane zainteresowanie
Sejmikiem nowych władz Tarnogrodu – ich udział
w przedstawieniach, towarzyszenie sejmikowym
zdarzeniom, ich myślenie o przyszłości sejmików.
Brakuje nam słów na oddanie wdzięczności Renacie
Ćwik za jej trud włożony w spełnienie roli dobrego
gospodarza Sejmiku.
Podziękowania należą się Burmistrzowi Miasta
Biłgoraj oraz Dyrekcji Biłgorajskiego Centrum Kultury za
użyczenie sceny letniej, bez której organizacja sejmiku
w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nie byłaby
możliwa, a także pracownikom BCK-u, TOK-u i Urzędu
Miejskiego w Tarnogrodzie za trud włożony w montaż i
demontaż konstrukcji oraz adaptację sali.
Wybrane fotografie z widowisk na przedostatniej
stronie wydania
Redakcja
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ZWYKI 2019 W TEATRZE POLSKIM
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

VI Festiwal
Teatrów Wiejskich
ZWYKI to święto ludzi
teatru podsumowujące
całoroczne
sejmikowanie.
W październiku
w Tarnogrodzie odbył
się 36. Ogólnopolski
Sejmik Teatrów Wsi
Polskiej. Cztery
najlepsze zespoły otrzymały nominację do występu

Zespół CZEREMCHA z Gromady

profesora Lecha Śliwonika – prezesa zarządu głównego
Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie na
festiwal przybyła delegacja z Tarnogrodu – gospodarze
tarnogrodzkich sejmików: burmistrz Paweł Dec i
zastępca burmistrza Tomasz Legieć z małżonkami,
Renata Ćwik – dyrektor oraz animatorki Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury.
W sobotę po spektaklach odbyła się ZABAWA
LUDOWA z udziałem publiczności. Zagrały kapele
Zespołu Świętokrzyskie Jodły i Zespołu Góralsko Brać.
Goście ZWYKÓW mieli też okazję spróbować
tarnogrodzkiego jadła, które delegacja przywiozła,
aby promować lokalnych producentów żywności
ekologicznej: BARWY ZDROWIA z Tarnogrodu,
Zakłady Mięsne NIEŚCIOR z Księżpola i CZAR
NATURY z Różańca Drugiego. Warszawiacy zajadali
się ekologicznymi wędlinami,
owocami i warzywami, chlebem ze
smalcem i kiszonkami: kapustą,
kalafiorem, ogórkami, cukinią,
papryką i rzodkiewką.
Goście mogli również zabrać
do poczytania książki opisujące
tarnogrodzkie sejmikowanie,
egzemplarze „Kwartalnika
Tarnogrodzkiego” i monografię
Tarnogrodu.
Stoisko promocyjne cieszyło się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Ludzie wypytywali, gdzie można
zakupić te pyszności, notowali
adresy stron internetowych.
Chodziło nam o to, żeby w
świadomości goszczonych
Tarnogród zapisał się jako stolica
wiejskich teatrów i stolica żywności
ekologicznej. Mamy nadzieję, że się udało.

na scenie Teatru Polskiego w Warszawie podczas
ZWYKÓW 2019, które miały
miejsce 16 i 17 listopada 2019
roku. Wystąpiły następujące
grupy: Teatr TRADYCJA
z Okleśnej (województwo
małopolskie) ze spektaklem
„Historia żółtej ciżemki”,
Zespół ŚWIĘTOKRZYSKIE
JODŁY ze Śniadki Drugiej
(województwo świętokrzyskie),
który zaprezentował „Ocepiny”.
W niedzielę wystąpiły: Zespół
CZEREMCHA z Gromady
(województwo lubelskie)
z przedstawieniem „Darcie pierza
pannie młodej na wiano” i Zespół
Regionalny GÓRALSKO BRAĆ
z Łopusznej (województwo
małopolskie), który pokazał
spektakl „Syćko sie wraco”.
Na zaproszenie
Degustacja tarnogrodzkich przysmaków
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RADCY PANA RADCY
W TARNOGRODZKIM TEATRZE
W niedzielne wieczory 24 listopada i 1 grudnia
Teatr Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury zaprosił
miłośników Melpomeny na premierę spektaklu
„Radcy pana radcy” według Michała Bałuckiego w
reżyserii Heleny Zając.

To komedia napisana w 1869 roku. O jej popularności do
dziś decyduje swojskość poruszanych tematów i śmiech

jako narzędzie krytyki. W komediach Bałucki przedstawia
ludzkie typy, umiejętnie obnaża paradoksy i słabostki
społeczeństwa.
Piotr Dziszewski (Ryszard Kowal), pantoflarz i
nieudacznik, przypadkowo zostaje radcą miejskim. Nie
ma zielonego pojęcia o funkcji, którą ma
pełnić. Nic nie wie o romansie swojej żony
(Anna Kaczor) z intrygantem Zdzisławem
(Janusz Skubisz), który, chcąc łatwo
zdobyć majątek poprzez ożenek z Helenką
(Anna Konopka), niechcący zdobywa
względy małżonki radcy. Ostatecznie córka
Dziszewskiego związuje się z ukochanym
Karolem (Stanisław Golanko), a intrygant
uwodzi guwernantkę (Magdalena
Grabińska – Serek), sądząc, że wygrała
wielkie pieniądze na loterii.
W pozostałych rolach wystąpili
Irena Postrzech i Zenon Krasowski.
Scenografię przygotował Władysław Dubaj.
Komedia mimo upływu 150 lat od
jej powstania nie straciła na aktualności.
Bałucki jest nazywany pisarzem, który
śmiał się najgłośniej. Potwierdziła to
publiczność zgromadzona na sali.
Widzowie bawili się świetnie i wielokrotnie nagradzali
aktorów gromkimi brawami.

Od lewej: Helena Zając, Janusz Skubisz, Magdalena Grabińska-Serek, Anna Kaczor, Ryszard Kowal, Stanisław Golanko,
Halina Konopka, Irena Postrzech i Zenon Krasowski
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Teatr Młodszych

TOK SZOK

na XIII Przeglądzie Sztuki Rozrywkowej w Lubaczowie
29 października 2019 roku Teatr Młodszych TOK
SZOK reprezentował Tarnogród na XIII Przeglądzie
Sztuki Rozrywkowej w Lubaczowie.
Młodzi aktorzy – amatorzy pokazali spektakl
„Miłość przez wieki”, który w humorystyczny sposób
przedstawiał podejście kobiet i mężczyzn do miłości
od czasów prehistorycznych po współczesność.
Publiczność mogła zobaczyć miłosne perypetie ludzi
pierwotnych, bogiń greckich, średniowiecznych dam i
rycerzy, królewiczów oraz współczesnych bohaterów
kochających przeważnie „wirtualnie”. Spektakl podobał
się, na co dowodem były salwy śmiechu i częste
oklaski. Jury doceniło starania Teatru Młodszych
i wyróżniło grupę. Spektakl wyreżyserowała Monika
Komosa, opiekunka grupy.

Wystąpili (od lewej): Roksana Małek, Paweł Śmieciuch, Rafał Kita, Bartłomiej Obszański, Gabriela Fus, Magdalena Komosa, Otylia
Antolak, Malwina Bartosik, Kornelia Szmołda, Zuzanna Błaszkiewicz, Martyna Ubuszajew, Oliwia Olejnicka, Aleksandra Przytuła
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Dziecięcy Zespół Wokalny TOK
na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej

8 listopada w sali widowiskowej Biłgorajskiego
Centrum Kultury miała miejsce XXIV edycja
Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej,
połączona z obchodami 101. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zaprezentowało się w nim blisko 70 podmiotów
muzycznych. Organizatorami wydarzenia był
Młodzieżowy Dom Kultury i BCK. Patronat honorowy
i finansowy sprawował Starosta Biłgorajski.Celem
festiwalu jest propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i
młodzieży, rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią
i sztuką, stworzenie możliwości powszechnego udziału
dzieci i młodzieży w festiwalowych prezentacjach oraz
edukacja patriotyczna.

na to mnóstwo dowodów, często nieoczywistych.
Organizatorzy liczyli na inwencję i pomysłowość
recytatorów w doborze repertuaru, zachęcali do
poszukiwania utworów poetyckich i prozatorskich
nawiązujących – niekoniecznie wprost – do złożoności i
wieloznaczności natury.

4 listopada 2019r. W tymczasowej siedzibie TOK
odbyły się eliminacje gminne 23. Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego.
Tegoroczny temat konkursu „Pamiętajcie o ogrodach”
odsyłał do świata przyrody, zwracał uwagę na coraz
częstszą tęsknotę za kontaktem z naturą. Literatura daje
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Ewa Żukowska i nominowane do eliminacji powiatowych: Zuzanna
Błaszkiewicz i Karolina Staroń
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Uczestnicy konkursu oceniani byli według następujących
kryteriów oceny: wybór i dobór tekstu, dostosowanie
tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych
recytatora, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny
wyraz artystyczny.
Do konkursu przystąpiło 14 recytatorów ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie
i Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej. Komisja w
składzie: Ewa Żukowska – instruktor teatralny, Renata
Ćwik – Dyrektor TOK oraz Monika Komosa – instruktor
TOK do eliminacji powiatowych nominowała Zuzannę

Błaszkiewicz (SP Tarnogród) i Karolinę Staroń (SP
Tarnogród).Wyróżnienia otrzymały Magdalena Rój (SP
Wola Różaniecka) i Otylia Antolak (SP Tarnogród)
Komisja podziękowała wszystkim uczestnikom i
życzyła dalszych sukcesów w szerzeniu pięknego
słowa polskiego. Zachęciła do szerszych poszukiwań
repertuarowych i stałego doskonalenia warsztatu
instruktora i wykonawcy. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Osoby nominowane do
eliminacji powiatowych otrzymały upominki ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

„Para-buch! Książka w ruch!”
„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie
przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki
popularnonaukowej, rozbudzanie wśród dzieci
ciekawości świata, rozwój ich umiejętności
językowych i kształtowanie nawyku czytania.
Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w
ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją
Deutsche Telekom Stiftung.

znalazła się wśród niewielu bibliotek publicznych z pięciu
województw, które zostały zaproszone do realizacji tego
projektu.
W ramach realizacji projektu w bibliotece
odbywają się warsztaty mające na celu popularyzację
książek i wiedzy w zakresie dziedzin STEM (nauk
przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki).
Przeprowadzamy różne eksperymenty, takie jak:

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
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„Bąbelkowe gadżety”, „Zaczarowany deszcz”, „Tęcza na
mleku” czy „Kontrolowany wybuch wulkanu”. Spotkaliśmy
się również z wolontariuszkami, które od wielu lat
wykonują własnoręcznie biżuterię oraz koraliki z żywicy
epoksydowej.

informacji teoretycznych typu: światło, cień, obiekt do
sfotografowania były zajęcia praktyczne m.in. najlepiej
wykonane zdjęcie przez uczestników.
„Tajniki dziennikarstwa” – to warsztaty prowadzone
przez dziennikarkę Gabrielę Figurę i operatora z
Biłgorajskiej Telewizji Kablowej. Warsztaty miały na celu

„Fotografia jest moją pasją” – to kolejne warsztaty
prowadzone przez Grzegorza Piskorskiego, od
dwudziestu lat zajmującego się fotografią. Oprócz

zapoznanie dzieci z pracą dziennikarza i operatora,
pokazanie jak należy zachować się przed kamerą oraz
jak nagrywa się wywiady i reportaże. W ramach zajęć
praktycznych dzieci miały za zadanie przeprowadzenie
wywiadu i nagranie go. Na każdym naszym spotkaniu
korzystamy z książek popularnonaukowych odnoszących
się do danego tematu.
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Pracowity czas w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie
Okres przedświąteczny w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie jest czasem bardzo
intensywnej pracy w każdej pracowni.
Z pracowni kulinarnej roznoszą się zapachy na
cały budynek a treningi nabierają tempa. Uczestnicy
wraz z terapeutą przygotowują świąteczne potrawy
na uroczyste spotkanie wigilijne. Przygotowywane są
tradycyjne polskie potrawy . Lepione
są uszka z grzybami i pierogi z
kapustą. Gotowany jest także
barszczyk, kapusta z grochem,
wypiekana kasza do sosu
grzybowego. Na stole nie może
zabraknąć również śledzia, którego
przyrządza się na wiele sposobów.
Największa popularnością cieszy
się śledź po wiejsku z olejem
lnianym. Dużym zainteresowaniem
i atrakcją dla uczestników jest
przygotowywanie świątecznych
ciasteczek, w tym tradycyjnych
pierniczków, które później
uczestnicy pięknie ozdabiają.
Największą przyjemność daje
degustacja przygotowanych przez
siebie potraw
i wypieków.

wykonywane z różnorodnych tkanin, szyte przez
uczestników podczas treningu krawieckiego. Powyższe
ozdoby wykorzystywane są do dekoracji placówki
wewnątrz i na zewnątrz.
Jak co roku pracownia muzyczno – teatralna
przygotowuje jasełka, które będą wystawione na
uroczystym spotkaniu wigilijnym 19 grudnia. W trakcie
przedstawienia uczestnicy wykonają tradycyjne piękne

W pracowni plastycznej
w okresie przedświątecznym
uczestnicy wykonują różnorodne
polskie kolędy. Mamy nadzieję, że uroczysty nastrój
udzieli się również naszym zaproszonym na spotkanie
gościom. Nowością w terapii jest wprowadzanie
zajęć z elementami filmoterapii. Pozwalają one na
naukę wchodzenia w role społeczne oraz umożliwiają
spojrzenie na
własną osobę
z perspektywy.

ozdoby świąteczne. Zajęcia dają satysfakcję z
posiadanych umiejętności, jak również pozwalają na
nabywanie nowych, celem pełniejszej samorealizacji,
pomimo istniejących trudności i ograniczeń. Nowym
elementem zdobienia są krasnale świąteczne
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Pracownia
komputerowa także
prężnie działa.
Uczestnicy dużo
czasu poświęcają
na pracę
w edytorze
tekstu, tworząc
zaproszenia oraz
kartki świąteczne.
W Internecie
wyszukują
życzenia oraz
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sentencje, które później wysyłają mailowo swoim
bliskim. Podopieczni z większymi ograniczeniami chętnie
słuchają piosenek świątecznych i kolęd, a także oglądają
filmy o tematyce świątecznej. Satysfakcja z dobrze
wykonanych zadań wzmacnia u uczestników poczucie
własnej wartości i motywuje do dalszej pracy.
Oderwaniem od świątecznych przygotowań
jest pracownia rehabilitacji, w której uczestnicy chętnie
ćwiczą i przygotowują się do zawodów sportowych
w grudniu. Ich zaangażowanie widoczne jest w
wynikach konkursów sportowych m. in. I miejsce w

Turnieju Mikołajkowym organizowanym przez WTZ
Biłgoraj w grze w „2 ognie”, II miejsce w Turnieju Bocci
organizowanym przez Szkołę Specjalną oraz wiele
innych zwycięstw w indywidualnych kategoriach.
Podopieczni chętnie uczestniczą w zajęciach
terapeutycznych oferowanych w ŚDS, które
przeprowadzane są za pomocą różnych metod, technik
i form dostosowanych do indywidualnych potrzeb
każdego uczestnika. Pani dyrektor Elżbieta Kyc dodaje,
że jest bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w
terapii nowych osób niepełnosprawnych.

Mikołajkowe spotkanie w ZOL-u
w Tarnogrodzie

6.12.2019 r. uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz wolontariusze ze szkoły
podstawowej w
Tarnogrodzie wraz
ze Św. Mikołajem
jak co roku
odwiedzili Zakład
OpiekuńczoLecznicy i
chorych tam
przebywających.
Uczestnicy
ŚDS wystąpili
z koncertem
tradycyjnych
polskich kolęd i
pastorałek. Były
łzy wzruszenia
ale i radości osób
przebywających w
ZOL-u, że po raz
kolejny mogliśmy się
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spotkać w zaprzyjaźnionym gronie
ze Św. Mikołajem. Spotkanie miało
ważny wymiar integracyjny dla
podopiecznych ośrodka, ale także
dla chorych oczekujących tego
spotkania. Mamy nadzieję, iż dla
osób borykających się z chorobą
stało się ono chociaż chwilą
zapomnienia od codzienności.
Po spotkaniu z chorymi Św.
Mikołaj ruszył w drogę po pięknym
Tarnogrodzie i odwiedził inne
ważne instytucje, takie jak: Urząd
Miejski, przychodnię zdrowia,
Bibliotekę, TOK, oraz plebanię,
gdzie przyjął nas serdecznie
ksiądz proboszcz z naszej parafii.
Pragniemy również w tym miejscu
podziękować dyrekcji oraz
personelowi ZOL-u za ciepłe i
serdeczne przyjęcie tej inicjatywy, a także Św. Mikołajowi
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dziękujemy wolontariuszkom ze szkoły podstawowej w
Tarnogrodzie wraz z opiekunem panią Anną Kuziak.

za spotkanie z nami. Akcję zorganizowali Tarnogrodzki
Wolontariat „Pomocna Dłoń”, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Tarnogrodzie, TOK oraz inni wspaniali
sponsorzy , którym serdecznie dziękujemy, a także

Św. Mikołaj w TOK-u

5 grudnia dzieci z Tarnogrodu i okolic z
rodzicami i dziadkami zgromadziły się w sali
widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury,
gdzie z niecierpliwością oczekiwały na to jedno z
najważniejszych spotkań w roku.
Kiedy była już pora przybycia św. Mikołaja,

grupy taneczne zatańczyły tańce nowoczesne. Potem
wszystkie dzieci głośno powiedziały wierszyk i św. Mikołaj

niespodziewanie zadzwonił on i oznajmił, że ma awarię
sań i trochę jeszcze potrwa, zanim w serwisie nareperują
jego pojazd. Kazał znaleźć list, który zostawił dla dzieci za
kotarą, wykonać wszystkie zadania i wtedy on się zjawi.
Dzieci z przyjemnością wypełniły wszystkie polecenia.
Odpowiedziały na trudne pytania, nauczyły się wierszyka.
Dzieci z Zespołu Wokalnego TOK zaśpiewały piosenki,
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pojawił się w sali.
Miał wielki wór
z prezentami, bo
w Tarnogrodzie są
same grzeczne
dzieci. 6 grudnia
św. Mikołaj
z cukierkami
odwiedzał
tarnogrodzkie
urzędy i instytucje.
Nie zapomniał też o
ekipie remontującej
budynek
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury.

KONCERT DLA FILIPKA
15 grudnia 2019 roku w
Restauracji Sitarskiej w Biłgoraju
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Klub Kobiet Aktywnych z Tarnogrodu
z Zespołem Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących z Biłgoraja
zorganizowali koncert charytatywny
na rzecz sześcioletniego Filipka
Fiedora chorującego na ostrą białaczkę
limfoblastyczną typu B. W wyniku
działania chemioterapii zostały
uszkodzone nerwy i konieczna jest
specjalistyczna i kosztowna rehabilitacja
w celu zahamowania zaniku mięśni
i utrzymania sprawności ruchowej.
Rodzice Filipka robią
wszystko, żeby jak najmniej bolało,
ale rehabilitacja, leki i pielęgnacja są
bardzo drogie. I dlatego właśnie ludzie
o wielkich sercach zgromadzili się w
niedzielę w Sitarskiej. Zaangażowało
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się mnóstwo
osób… Paweł
Jaszek i Dorota
Balicka uruchomili
pół Biłgoraja.
Dziewczyny z Klubu
Kobiet Aktywnych
z Tarnogrodu
przygotowały piękne
ozdoby świąteczne
na kiermasz i
pakiety do licytacji.
Sponsorzy
przekazali wiele
obiektów na
aukcję. Można było
wylicytować m. in.
bony podarunkowe,
voucher na
weekend dla
dwóch osób, książki,
pakiety – niespodzianki
od KKA a nawet –
koszulkę reprezentacji
Polski z autografem
Lewandowskiego. Były
występy poetyckie,
kabaretowe, rockowe,
ludowe. Zaprezentowali
się artyści biłgorajscy i
tarnogrodzcy – starsi i
młodsi – uczniowie ZSZiO
z Biłgoraja, zespoły:
Magda Palinka i Maciek
Komosa, Kaldera, Fire
Over Limits, Fire LBL,
Rockout. Było mnóstwo
powodów do zachwytu,
zadumy i śmiechu.
Tarnogrodzka Orkiestra
Dęta z Grzegorzem
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Szteinmillerem na czele, która ledwie się zmieściła
na scenie w lokalu,
również zachwyciła
repertuarem i
perfekcyjnym
wykonaniem.
Dzięki hojności
zgromadzonych
udało się uzbierać
całkiem pokaźną
sumę, która została
przekazana mamie
Filipka. Organizatorzy
dziękują
WSZYSTKIM,
którzy w jakikolwiek
sposób pomogli
w przygotowaniu
koncertu. Uświadomił
on nam, że
ludzie są dobrzy
i bezinteresowni.
Wystarczy rzucić
hasło i rusza lawina…
Dziękujemy.Zwracamy się do Państwa z prośbą o
pomoc również poprzez podzielenie się 1% podatku w
okresie rozliczeniowym.

Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą
nowotworową

1% KRS 0000248546
cel szczegółowy:
„Filip FIEDOR”
Indywidualne konto
Filipka do wpłat
bezpośrednich.
FILIP KRZYSZTOF
FIEDOR
Bank: PKOBP SA
40 1020 5385 0000
9002 0151 6459
Tytuł wpłaty: Na
leczenie
/Klub Kobiet Aktywnych
Tarnogród/

WIEŚCI Z TARNOGRODZKIEGO KLUBU SENIORA
JESIENNE SPOTKANIE SENIORÓW
14 listopada Klub Seniora działający przy
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury zorganizował Jesienne
Spotkanie Seniorów w Bukowinie w zajeździe
Kary Mustang. Na imprezę zostały zaproszone
zaprzyjaźnione Kluby z Dołhobyczowa,
Józefowa, Zwierzyńca i Szczebrzeszyna.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00.
Gości powitali Burmistrz Tarnogrodu Paweł
Dec, Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Ćwik i opiekunka tarnogrodzkiego Klubu
Seniora Helena Zając.
Uczestnicy bawili się przy muzyce
zespołu PO PROSTU, który od lat uprzyjemnia
wspólne spotkania seniorom. Takie potańcówki
to wspaniała okazja do integracji z członkami
klubów z innych powiatów, rozmów, wymiany
doświadczeń i wspólnej świetnej zabawy. W
spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
Tarnogrodzki Klub Seniora zyskał
ostatnio nowych członków. Wszystkich
chętnych do działania w klubie zaprasza na
spotkania w każdy czwartek o godzinie 16.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury (dawne
gimnazjum). Cieszymy się z aktywności
naszych seniorów i mamy nadzieję, że ich
grono będzie się powiększać i że będą czerpać
radość ze wspólnego działania.
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WARSZTATY RĘKODZIEŁA
DLA SENIORÓW
W TARNOGRODZKIM OŚRODKU KULTURY
Co czwartek w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
spotykają się seniorzy, aby tworzyć różne piękne rzeczy,
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ale nie tylko. Spotykają się też po to, żeby porozmawiać
i spędzić miło czas.
5 grudnia 2019r. odbyły się warsztaty
wykonywania ozdób choinkowych, które poprowadziła
dla naszych seniorek i seniorów pani Justyna Żak.
Każdy z uczestników zajęć pod okiem mistrzyni
rękodzieła własnoręcznie wykonał przepiękne ozdoby.
Pracy towarzyszyły
rozmowy, herbata i coś
słodkiego.
Spotkanie
odbyło się w miłej
atmosferze. Seniorzy
wykazali się dużym
zaangażowaniem
i pomysłowością
podczas tworzenia
prac. Nie kryli swojego
zadowolenia, bowiem
mieli okazję aktywnie
spędzić czas wolny,
wykorzystując
swoje możliwości
i umiejętności.
Usatysfakcjonowani
i spełnieni artyści
amatorzy wykonane
przez siebie ozdoby
wzięli do domu.

BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Każdego dnia osoby starsze mogą paść
ofiarą wielu różnych przestępstw i wykroczeń. Aby
przeciwdziałać takim sytuacjom, 28 listopada 2019r.
Klub Seniora działający przy Tarnogrodzkim Ośrodku
Kultury zorganizował spotkanie z asp. szt. Markiem
Popowiczem z posterunku w Tarnogrodzie.

Podczas spotkania dzielnicowy
omówił podstawowe zasady,
których przestrzeganie może
pomóc nie stać się ofiarą
przestępstwa, np. kradzieży
czy kradzieży z włamaniem.
Dzielnicowy zwrócił uwagę
na prawidłowe zachowania,
jakie mogą ustrzec seniorów
przed kradzieżami w domu, na
ulicy czy w sklepie. Omówiono
sposoby działania sprawców
wykorzystujących nadmierną
ufność seniorów oraz korzyści
jakie daje wzajemna pomoc
sąsiedzka.
W ostatnim czasie oszuści
wyłudzają od starszych osób
pieniądze metodą na tzw.
„policjanta”. W większości
sytuacji sprawcy tego typu
oszustw są zatrzymywani
dzięki pomocy tych, którzy
mają świadomość tego, że mogą zostać oszukani.
Niestety, wciąż są tacy, którzy stają się ofiarami tego
typu przestępców. Kiedy odbierają telefon od rzekomego
„policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów
działających metodą na tzw. „wnuczka”, przekazują
często oszczędności całego życia.
Dzielnicowy rozmawiał z seniorami o tym, jak

skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu
zamieszkania, aby seniorzy wiedzieli, jak ustrzec się
przed zagrożeniami.
Seniorzy wysłuchali też innych porad dotyczących
bezpieczeństwa oraz otrzymali numer telefonu,
pod który należy dzwonić w razie problemów. Na
zakończenie wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie
spotkania uświadamiające różne zagrożenia pozwolą im
w przyszłości uniknąć przykrych sytuacji.
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Tarnogród 2019r.
08.12.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie odbyła się
akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”. Zbiórka odbywała się w godz. 9:00 – 14:00.
Mieszkańcy naszej miejscowości bardzo aktywnie
się w nią zaangażowali, a uczniowie z naszej szkoły
chętnie przychodzili w licznych grupach na dyżury.
Jak co roku panował świąteczny nastrój, a każdy
darczyńca dostawał symboliczną naklejkę akcji.
Lista uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Tarnogrodzie biorących udział w akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwać Zimę”
1. Kinga Matys
2. Amelia Dec
3. Paweł Korpal
4. Kinga Wasiowska
5. Emilia Wilczak
6. Oliwia Myszkowiak
7. Dominik Szuba
8. Amelia Szuba
9. Oliwia Detko
10. Julia Mołda
11. Wojciech Dec
12. Bartosz Szymanik
13. Patryk Bartosik
14. Marta Jaworowska
15. Aleksander Bucior
16. Szymon Kamieniec
17. Sandra Kurzawska
18. Mateusz Fus
19. Aleksandra Niziołek
20. Martyna Przybyłowicz
21. Julia Jonak
22. Nikola Kaproń
23. Michał Bucior
24. Kacper Adamowicz
25. Anna Wnuk
26. Karolina Bil
27. Nikodem Mulawa
28. Marcel Surmacz

29. Oskar Koza
30. Piotr Fus
31. Kinga Grząśko
32. Karolina Rzeźnik
33. Piotr Mróz
34. Stanisław Działo
35. Kamil Skobel
36. Patryk Mołda
37. Dawid Przeszło
38. Jakub Dołomisiewicz
39. Sylwia Bosek
40. Magdalena Maj
41. Oliwia Wlaź
42. Mikołaj Wlaź
43. Szymon Łysakowski
44. Rafał Kita
45. Mateusz Mulawa
46. Karolina Gałka
47. Bartłomiej Obszański
48. Wojciech Tabała
49. Oliwia Baszkiewicz
50. Marcin Zając
51. Maciej Gruca
52. Adrian Żuk
53. Oliwia Krasowska
54. Dworniczak Aleksandra
55. Magdalena Komosa

Lista nauczycieli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anna Skobel
Teresa Sereda
Małgorzata Glinianowicz
Joanna Karczmarzyk
Edyta Szuba
Krzysztof Tarnowski

7. Małgorzata Cich
8. Anna Niziołek
9. Jolanta Grelak
10. Teresa Obszańska
11. siostra Samuela
Zofia Prajsnar
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SPORT
Marcel Surmacz
szóstym kierowcą świata wśród juniorów
Marcel Surmacz sezon 2019 może
uznać za bardzo udany, o czym świadczą
niżej opisane wyniki. Dobra passa Marcela
trwa i oby trwała jak najdłużej.
Marcel w
tym roku brał udział
w następujących
międzynarodowych
zawodach
kartingowych: w
Mistrzostwach
Europy Centralno Wschodniej (CentralEastern-European),
Mistrzostwach Europy
(Euro Trophy) oraz
Mistrzostwach Świata
(Grand Finals) w
Sarno – Włochy.
Zawody
odbywały się na
wielu torach Europy:
Adria (Włochy),
Marcel z ojcem Andrzejem
Genk (Belgia),
Słomczyn (Polska),
Kristianstad (Szwecja), Kecskemet (Węgry),
Triniec (Czechy), Wackersdorf (Niemcy), Bruck
(Austria) i Sarno (Włochy).
Marcel Surmacz pomimo młodego
wieku (14 lat)
wywalczył tytuły:
Mistrza Polski
Młodzików, Mistrza
Polski, dwukrotnie
Międzynarodowego
Mistrza Węgier
i pięciokrotnie
Mistrza Europy
Centralno –
Wschodniej.
W 2019
roku Marcel
Surmacz odnotował
wiele osiągnięć.
W zawodach
Central Estern
Europe (CEE)
– Mistrzostwa
Europy Centralno
– Wschodniej (260

zawodników z 26 państw) Marcel po pięciu seriach
w kategorii Junior Rotax Max Challenge, w której
startowało 53 zawodników, zajął I miejsce, zdobywając
tytuł „Mistrza Europy Centralno – Wschodniej“ i tym
samym jako najlepszy zawodnik tej kategorii otrzymał
bilet na Grand Finals
(Mistrzostwa Świata)
Rotax Max Challenge,
który w tym roku odbył
się w Sarno (Włochy).
W Mistrzostwach
Europy (Euro Trophy),
które składały się
z trzech rund, zajął
wysokie 5. miejsce
wśród 43 zawodników z
Europy i spoza Europy.
Zawody odbywały
się w Adrii (Włochy),
Kristianstad w
Szwecji i Wackersdorf
w Niemczech. W
zawodach Grand Finals
Rotax Max Challenge
(Mistrzostwa Świata)
w Sarno wzięło udział 370 najlepszych zawodników z
całego świata. Zawody trwały 7 dni. W czasie zawodów
odbywały się treningi zapoznawcze, treningi oficjalne,
wyścigi kwalifikacyjne, przedfinały i finały. W każdym z
wyścigów jednocześnie startowało po 36 zawodników.
Zawodnicy
startowali na
wylosowanych
przez siebie
gokartach,
które wcześniej
przygotował
organizator
zawodów.
Marcel
Surmacz po
pięknej walce
w treningach
zajmował
czołowe 1. i
2. miejsca.
Niestety, w
pierwszym
biegu
eliminacyjnym

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

25

jeden z zawodników najechał na jego gokarta, w wyniku
czego Marcel doznał silnego stłuczenia i złamania z
przemieszczeniem palca prawej ręki. Z kontuzjowaną
prawą ręką kontynuował ten i następne wyścigi. Mimo
silnego bólu nie poddawał się i dzielnie walczył we
wszystkich pozostałych wyścigach. W klasyfikacji
generalnej Grand Finals Rotax Max Challenge w Sarno,
w której startowało w jego kategorii 72 zawodników,
zajął bardzo wysokie 6. miejsce i jest jedynym polskim
zawodnikiem, który zajął tak wysokie miejsce w
Mistrzostwach Świata w kategorii Junior.
Gdyby nie pechowa kontuzja tuż przed punktowanymi
wyścigami, końcowy wynik na pewno byłby jeszcze

lepszy. Niestety, kontuzje nie omijają zawodników
sportów wyczynowych, a jeszcze częściej zdarzają się w
sportach motorowych.
Marcel serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie
Spółce ORLEN OIL, Przewodniczącemu Sejmiku
Wojewódzkiego w Lublinie, Partnerowi Urzędowi
Marszałkowskiemu w Lublinie, Staroście i Wicestaroście
Biłgorajskiemu, Burmistrzowi Tarnogrodu, mieszkańcom
Tarnogrodu i tym wszystkim, którzy trzymali za niego
kciuki.Bardzo dziękuje również Dyrekcji i Nauczycielom
Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie za pomoc, zwolnienie z zajęć szkolnych i
umożliwienie wzięcia udziału w treningach i zawodach.

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ
Po trzech
miesiącach gry
runda jesienna
zamojskiej
klasy okręgowej
dobiegła końca.
Jedni się cieszą,
inni żałują, że
ten okres tak
szybko minął.
Drużyny zamojskiej
okręgówki mają ponad
cztery miesiące przerwy.
Jest to czas na to, aby
w jak najlepszy sposób
przygotować się do
wiosennej batalii, w
przypadku Olimpiakosu
o utrzymanie klasie
okręgowej. Na półmetku
rozgrywek Olimpiakos
zajmuje 12. pozycję
w tabeli, czyli jedną
pozycję nad strefą
spadkową. W 14
spotkaniach zdobyli 11
punktów. Zanotowali 3
zwycięstwa (Korona,
Pogoń, Cosmos), dwa
remisy (Potok, Victoria)
i aż dziewięć porażek.
Bilans bramkowy to
15 strzelonych i 28
straconych bramek.
Łatwo zauważyć, że
drużyna Olimpiakosu
punktowała tylko z
zespołami z dolnej
części tabeli, od
ostatniego piętnastego
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miejsca do miejsca dziesiątego.
Obecna runda jest jedną z najgorszych w ostatnich
kilku latach dla tarnogrodzkiego zespołu. Porównując
poprzednie sezony, przed rokiem z 22 punktami zajęli 10
miejsce, natomiast dwa lata temu jako beniaminek 24,
co dało 7. miejsce po rundzie jesiennej.
W rundzie jesiennej zagrało 23 zawodników. Najwięcej
minut na boisku spędził Roman Stetskiv (1170), który
zagrał w każdym z 14 spotkań. Po 1080 minut rozegrali
Mateusz Grabowski i Patryk Gałka. Na pierwszym
miejscu w klasyfikacji
strzelców jest Hryhorii
Bevza oraz Robert
Klecha. Obaj strzelili
po trzy bramki. Grisza
dołożył tyle ostatnich
podań co bramek do
klasyfikacji asyst. Drugi
był Robert Klecha
dwie asysty. Najwięcej
żółtych kartek (po4 ) w
rozgrywkach zobaczyli
Patryk Gałka, Mateusz
Grabowski, Szymon
Tatara i Grzegorz Cios.
W przeciągu całej
rundy Olimpiakos tylko
w dwóch meczach nie
stracił żadnej bramki.
Z Koroną Łaszczów
0:3 w Łaszczowie
oraz z Cosmosem
Józefów 2:0 na boisku
w Tarnogrodzie. Po
jednym czystym
koncie zanotowali nasi
bramkarze Marcin
Borek (z Koroną) i
Tomasz Kozak (z
Cosmosem).

Tabela Zamoijskiej Klasy „O” po rundzie jesiennej
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OD REDAKCJI
Z przykrością informujemy, że w wieku 97 lat odeszła od nas

śp. Elżbieta Święcicka
Synowi

Urodzona. 01. 02.
1922 w Piotrkowie
Trybunalskim.
Aktorka i
poetka. W
sezonie 1946/47
występowała
w Operze
Objazdowej w
Warszawie, w
latach 1947-49
w Operetce
w Lublinie. W
sezonie 1950/51
aktorka Teatru
Polskiego w
Szczecinie, w
latach 195153 Teatru im.
Mickiewicza w
Częstochowie, w
sezonie 1953/54
w Teatrze Polskim
w Bielsku-Białej.
W latach 1955-58 występowała w Teatrze Miejskim w Jeleniej
Górze, w sezonie 1958/59 w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie,
w sezonie 1959/60 w Bałtyckim Teatrze w Koszalinie, w latach
1960-63 w Teatrze im. Węgierki w Białymstoku. W latach 196378 aktorka Teatru im. Osterwy w Lublinie. Występowała także w
filmie. Najbardziej znaczącą rolę zagrała w dramacie Stanisława
Różewicza pt. Trzy kobiety (1956), opowiadającym historię byłych

Uwierz
Kiedy odejdę
w nieznaną inność,
może będzie ci brak
mego serca.
Wtedy uwierz,
że jestem z tobą.
Kiedy wiatr przyniesie ci
zapach lasu
i nagle nad głową
odezwie się ptak.
Kiedy na łąkę spadnie
tęcza
zachwyci kolorami
twoje oczy.
Kiedy wypięknieją
chmury
w ukośnych promieniach
wieczornego słońca,
a cisza nocna uspokoi
twoje myśli.
Kiedy w doniczce
nieoczekiwanie zakwitnie
kwiat,
albo gwiazda spadająca
zarysuje niebo,
wtedy uwierz,
że to są moje listy
do ciebie.

więźniarek obozu koncentracyjnego.
Elżbieta Święcicka była członkinią Rady Artystycznej pierwszych
edycji tarnogrodzkich sejmików od 1975 roku.
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Z tomiku MOJE PISANIE
Kraków 2001
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Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW
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Z DAWNEJ PRASY
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SAMORZĄD

Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą…
ks. Jan Twardowski

Tak właśnie szybko w wieku 68 lat 1 listopada
2018r. odszedł od nas Marian Mazurek, pierwszy
a zarazem ostatni Naczelnik Miasta i Gminy
Tarnogród.

Mimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej
w kraju i niedostatku środków finansowych Marian
Mazurek kontynuował rozpoczęte wcześniej a także
realizował nowe zadania inwestycyjne. Rozpoczęto
budowę przedszkola (obecnie budynek byłego
gimnazjum przy ul.
Kościelnej) i poczty.
Wybudowany został
budynek mieszkalny z
apteką przy ul. Rynek
dla pracowników służby
zdrowia, zakończono
budowę płyty stadionu
z pawilonem socjalnym
oraz rozpoczęto budowy
dwóch szkół w Różańcu
Pierwszym i Różańcu
Drugim.

W jednym z wywiadów prasowych powiedział, że
jest dumny z tego, że lata
dzieciństwa, młodości i
życia dorosłego spędził
w miejscu urodzenia, tj.
w Tarnogrodzie. Tutaj
też uczęszczał do szkoły
podstawowej i technikum
ekonomicznego, a po
ukończeniu Akademii Nauk
Społecznych w Warszawie
uzyskał tytuł magistra. Po
odbyciu służby wojskowej,
przez około pół roku
W tym też czasie były
pracował w Gminnej
prowadzone inwestycje
Spółdzielni „SCH” w
drogowe w Tarnogrodzie
Goraju. W 1973r. rozpoczął
i w okolicznych
pracę w Prezydium
Gromadzkiej Rady
wsiach. Zaczęto także
przygotowania do budowy
Narodowej jako urzędnik.
oczyszczalni ścieków,
Po kilku latach przeszedł
kanalizacji sanitarnej
do pracy w aparacie
w Tarnogrodzie oraz
partyjnym, piastując
Marian Mazurek (1950-2018)
w latach 1981-1985 stanowisko
gazyfikacji. Po ustąpieniu z funkcji
naczelnika rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole
pierwszego sekretarza Komitetu Gminnego PZPR. Po
Podstawowej w Luchowie Dolnym, w której pracował 9
rezygnacji Ryszarda Kowala z funkcji Naczelnika Gminy
lat.
Tarnogród z dniem 1 września 1985r. został nim Marian
Mazurek. Urząd ten sprawował do 15 lutego 1990r.
Z dostępnych dokumentów oraz z uzyskanych
informacji dowiadujemy się, że Marian Mazurek
To dzięki staraniom Ryszarda Kowala i Mariana
od najmłodszych lat przejawiał chęć działania na
Mazurka uchwałą Rady Państwa z 15 grudnia 1986r.
rzecz środowiska, w którym przebywał. Jako uczeń
Tarnogrodowi przywrócono prawa miejskie utracone
był aktywnym harcerzem, w latach późniejszych
na podstawie ukazu carskiego z 19 lutego 1864r. Ten
działał w Kole Młodzieży Wojskowej oraz w Związku
fakt zasługuje na szczególne podkreślenie, gdyż w
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Ta chęć aktywnego
ówczesnym województwie zamojskim Tarnogród był
społecznego działania towarzyszyła mu także w życiu
pierwszą osadą, której przywrócono prawa miejskie.
dorosłym. W wyborach samorządowych do rad gmin w
Tak więc Marian Mazurek został Naczelnikiem Miasta i
III Rzeczypospolitej Marian Mazurek uzyskał mandat
Gminy Tarnogród.
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Uroczystości z okazji odzyskania przez Tarnogród praw miejskich. Marian Mazurek pierwszy z lewej
W kręgu jego zainteresowań było utrzymanie i
radnego pierwszej (1990-1994) i drugiej kadencji (1994rozwój szkolnictwa średniego.
1998). Jako radny Rady Miasta i Gminy Tarnogród brał
aktywny udział w pracach
W kolejnych
samorządu. Po zmianach
wyborach
samorządowych
administracyjnych
w październiku 2002r.
państwa i ponownym
Marian Mazurek został
utworzeniu powiatów
ponownie wybrany na
w 1998 roku został
radnego powiatu. Zrzekł
wybrany na radnego
się tego mandatu na rzecz
powiatu biłgorajskiego.
stanowiska zastępcy
Rada Powiatu powierzyła
burmistrza Tarnogrodu.
mu funkcję członka
Ten urząd sprawował do
zarządu ze stanowiskiem
końca kadencji czyli do
Wicestarosty
listopada 2006r.
Biłgorajskiego. Tym
samym był on pierwszą
Poza pracą i
osobą z tarnogrodzkiego
działalnością społeczną,
środowiska na tak
mimo braku wykształcenia
eksponowanym
plastycznego, zajmował
stanowisku. Pracując w
się malarstwem. Oprócz
powiecie, nie zapomniał
tworzenia własnych
o swoim rodzinnym
obrazów wykonywał
Tarnogrodzie. Dzięki
reprodukcje znanych
jego zaangażowaniu
twórców malarstwa,
została wybudowana
takie jak: „Stańczyk”
Owarcie sali gimnastycznej przy Liceum Ekonomicznym
sala gimnastyczna
Jana
Matejki czy „Babie
w Tarnogrodzie. Na pierwszym planie Marian Mazurek,
przy ówczesnym Liceum
lato”
Chełmońskiego.
Michał Dec i Janusz Skubisz
Ekonomicznym (przy ul.
Inną jego pasja była
Kościelnej).
filatelistyka. Posiadał duży zbiór znaczków pocztowych.
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Starsi mieszkańcy Tarnogrodu pamiętają Go jako
aktora miejscowego amatorskiego teatru, grał między
innymi w „Moście” Jerzego Szaniawskiego i „Pannie
Maliczewskiej” Gabrieli Zapolskiej.

również uczniów. Do dziś ściany naszej szkoły zdobią
obrazy absolwentów wykonane pod jego kierunkiem.
Najbardziej cenną pamiątką po nim jest obraz olejny
przedstawiający kościół pw. św. Rocha w Tarnogrodzie.
Miał niebywałe
zdolności organizacyjne,
którymi wykazał się
w czasie pełnienia
obowiązków dyrektora
(przez okres sześciu
miesięcy). Angażował
się w życie szkoły.
Był życzliwym i
bezinteresownym
kolegą. Zawsze służył
pomocą. Często sam ją
inicjował.
Zapamiętałyśmy
go jako człowieka o
pogodnym usposobieniu
i z poczuciem humoru.

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym. Przemawia Marian
Mazurek. Po prawej dyrektor szkoły Grażyna Larwa
Podejmując próbę charakterystyki osobowości
Mariana Mazurka, na pierwszym miejscu dostrzega
się cechę otwartości w stosunku do ludzi. Był osobą
pełną optymizmu, nie zrażały Go przeciwności. Jako
dyskutant na różnych forach potrafił zawsze logicznie
argumentować swoje stanowisko. Był osobą błyskotliwą,
z poczuciem humoru. Stać go też było na ciętą ripostę w
stosunku do adwersarzy.
Swoją postawą i działalnością Marian Mazurek
wpisał się w historię Tarnogrodu i trzeba mieć
nadzieję, że pozostanie we wdzięcznej pamięci jego
mieszkańców.
Michał Dec, Ryszard Kowal

***
Trzydzieści lat bliskiego sąsiedztwa – drzwi w drzwi
– to czas codziennego życia i serdecznych spotkań.
Mariana wspominamy zawsze jako dobrego,
uczynnego i pogodnego człowieka.

Grażyna Larwa
Dyrektor Szkoły
Podstawowej
w Luchowie Dolnym

***
Mariana Mazurka poznałem, kiedy jeszcze pełnił
funkcję Naczelnika Miasta i Gminy Tarnogród. Pracując
razem z nim w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju,
ceniłem bardzo Jego umiejętności negocjacyjne i
zarządcze. Potrafił przekonać Lubelskiego Kuratora
Oświaty do wsparcia finansowego budowy sali
gimnastycznej przy Liceum Ekonomicznym w
Tarnogrodzie. Wiele wysiłku organizacyjnego włożył w
rozpoczętą wówczas budowę nowych obiektów szpitala
powiatowego w Biłgoraju.
Dzięki stworzeniu przez Wicestarostę
Mariana Mazurka wyjątkowej atmosfery pracy,
koleżeńskości i wzajemnego zaufania powstał
bardzo mocny merytorycznie zespół pracowników
i radnych Rady Powiatu w Biłgoraju. Należał on
do grona ludzi szanujących odmienne poglądy,
empatycznych, zorganizowanych w codziennym życiu,
odpowiedzialnych i wymagających odpowiedzialności od
innych.
Takim Go Pamiętam.

Grażyna i Piotr Księżyccy
***
Marian Mazurek pracował w Szkole Podstawowej w
Luchowie Dolnym jako nauczyciel od 1 września 1990r.
do 31 grudnia 1998r. Uczył matematyki i plastyki. Był
niezwykle uzdolniony plastycznie. Swoją pasją zarażał
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Jan Gałan
były Kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Biłgoraju
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MICHAŁ MULAWA Z TARNOGRODU
WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Pochodzący z naszego miasta Michał Mulawa (PiS)
został wybrany wicemarszałkiem województwa
lubelskiego.
Na początku grudnia
odbyła się sesja Sejmiku
Województwa Lubelskiego.
Radni na nowego
wiceprzewodniczącego
województwa lubelskiego
wybrali naszego krajana
Michała Mulawę. Zastąpił
on na tym stanowisku
Dariusza Stefaniuka,
który w wyborach
parlamentarnych uzyskał
mandat posła.
Chyba nie muszę szerzej
go przedstawiać. To
człowiek, który chyba
urodził się do tego, aby
być samorządowcem
- reklamował Michała
Mulawę marszałek
województwa Jarosław
Stawiarski.

Michał Mulawa jest absolwentem Wydziału Politologii
UMCS w Lublinie, specjalność samorząd terytorialny
i polityka lokalna. Swoje
doświadczenie zawodowe
zdobywał m.in. w
Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim,
Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego.
Jest ekspertem w zakresie
rozwoju regionalnego i
pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, a także
twórcą Fundacji Rozwoju
Polski Wschodniej,
która wspiera program
zrównoważonego rozwoju
Polski oraz idee solidarnego
państwa. Wykładowca
akademicki, w latach
2009-2010 związany z
Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim Jana Pawła
II i jego roztoczańskim
Wydziałem Zamiejscowym
w Tomaszowie Lubelskim.
Specjalista
w zakresie
komunikacji
społecznej i
współpracy z
mediami. W
latach 20152017 pracował
w Grupie Azoty
S.A. Pełnił tam
funkcję kierownika
Działu Komunikacji
Korporacyjnej
oraz rzecznika
prasowego
Grupy Azoty
Zakłady Azotowe
„PUŁAWY”.
Gratulujemy i
życzymy wielu
sukcesów na
nowym stanowisku.
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Rusza remont BIBLIOTEKI
w Tarnogrodzie
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie
22.07 2019r. podpisała Umowę
Nr 112/19/IB/IK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na realizację zadania
pn. „Modernizacja
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w
Tarnogrodzie
wraz z zakupem
wyposażenia
w ramach
Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa
Priorytet 2
Infrastruktura
Bibliotek 2016 –
2020”. Całkowita
kwota zadania to
2 602 000,00 zł.
Pierwszy
etap zadania
obejmują roboty
budowlane związane z modernizacją biblioteki,
zlokalizowanej w budynku synagogi, poprzez:

MIEJSKIEJ

- przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego,
- przebudowę antresoli wewnętrznej,
- roboty ogólnobudowlane,
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych
wewnętrznych instalacji sanitarnych
i elektrycznych,
- wykonanie instalacji
wentylacji,
- dostosowanie obiektu
do aktualnych wymagań
przepisów ochrony
przeciwpożarowej,
- remont elewacji,
prace renowacyjne
i modernizacyjne
wewnętrzne i zewnętrzne,
- roboty ogólnobudowlane
związane z aranżacją
wnętrz.
Wykonawcą w/w
wymienionych robót na

podstawie podpisanej w dniu 07.11.2019r. Umowy Nr
RI.272.12.2019 jest Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo
Budowlane „CEGPOL” z siedzibą w Biłgoraju ul. C.K.
Norwida 10, 23-420 Biłgoraj oraz Usługi ŚlusarskoSpawalnicze z siedzibą w Korczowie, Korczów 44, 23400 Biłgoraj. Wartość zadania to kwota 1.690.545,20
zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji
pierwszego etapu to kwiecień 2020 r.
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PANI SKARBNIK NA ZASŁUŻONEJ EMERYTURZE
Pani Stanisława Lis była Skarbnikiem Urzędu
Miejskiego w Tarnogrodzie od 18 grudnia 1991 do
29 lipca 2019r.
W tym roku pani Stanisława Lis po prawie 50 latach
pracy zawodowej odeszła na zasłużoną emeryturę.
Podczas uroczystości pożegnalnej podziękowała
ludziom, z którymi wykonywana profesja ją połączyła,
za współpracę, życzliwość i wyrozumiałość. Życzyła im

„50 lat minęło…”
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale
„Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są
ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta
piękna okazja była powodem spotkania, które odbyło się
24 listopada 2019 r., podczas którego wręczone zostały
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane
przez Prezydenta RP mieszkańcom gminy Tarnogród.
W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli się Państwo:
Danuta i Bronisław Dworniczakowie, Marianna i
Tadeusz Dyjakowie, Stanisława i Jan Dyjakowie, Alicja
i Stanisław Gmiterkowie, Janina i Tadeusz Graszowie,
Maria i Marian Korpalowie, Maria i Czesław Krasowscy,
Eugenia i Tadeusz Majchrowie, Krystyna i Władysław
Majcherowie, Antonina i Jan Mazurkowie, Marianna
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sukcesów i wytrwałości. Praca była dla niej prawdziwą
pasją, wykonywała ją bardzo sumiennie i zawsze dbała
o racjonalne wydawanie pieniędzy samorządu. Były
ciepłe słowa, kwiaty i podziękowania od burmistrza,
przewodniczącego rady, współpracowników i innych
gości zgromadzonych na imprezie. Życzono również
pani skarbnik odpoczynku na emeryturze, wielu chwil
wytchnienia i radości w gronie rodzinnym.

i Eugeniusz Pawlukowie, Anna i Henryk Rycerzowie,
Marianna i Janusz Świtałowie, Janina i Jerzy Zagdańscy,
Elżbieta i Czesław Żemłowie.
Na szczególne uznanie zasługują Państwo Katarzyna i
Jan Gurdzielowie, którzy w tym roku obchodzili 70 - lecie
pożycia małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00
mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym
pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, którą
poprowadził ks. proboszcz Jerzy Tworek. Następnie
szanowni Jubilaci, ich rodziny oraz zaproszeni goście
byli uczestnikami uroczystości wręczenia „Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, która odbyła się w sali
balowej Pensjonatu „Nad Złotą Nitką”.
Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał
Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec.
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życzeń dołączyli się
także: pan Tomasz Legieć
- Zastępca Burmistrza
Tarnogrodu, oraz ks. Jerzy
Tworek Proboszcz Parafii
Tarnogród.
Po uroczystości
wręczenia medali Jubilaci
obejrzeli widowisko słownomuzyczne w wykonaniu
młodzieży ze Szkoły
Podstawowej im. Marii
Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie, przygotowane
przez nauczycieli: Jolantę
Grelak, Bożenę Śmieciuch i
Andrzeja Kusiaka.
Przy symbolicznej
lampce szampana oraz
poczęstunku nie zabrakło
toastów i życzeń, a także
ciepłych słów
i wspomnień.
Wszystkim
parom
serdecznie
gratulujemy
i życzymy
dużo zdrowia
i miłości
na kolejne
wspólne lata.

Pod adresem
dostojnych
Jubilatów skierował
słowa uznania i
podziękowania
za godne i
długie pożycie
małżeńskie oraz
za piękny przykład
dla młodego
pokolenia. Oprócz
medali zostały
także wręczone
pamiątkowe listy
gratulacyjne i
okolicznościowe
upominki. Do

Paulina
Mazurek
Kierownik USC
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
18 listopada br. odbyła się XV w bieżącej kadencji sesja
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z
Porządek sesji:
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
b) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług
2. Przyjęcie porządku obrad.
związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2020,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
c) likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Gminie Tarnogród,
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu
sesjami.
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
e) przystąpienia
a) określenia wysokości
do sporządzenia
stawek podatku
miejscowego planu
od nieruchomości
zagospodarowania
obowiązujących na
przestrzennego
terenie Gminy Tarnogród
gminy Tarnogród,
na rok 2020 ;
terenów nieobjętych
b) określenia wysokości
miejscowym planem
rocznych stawek
zagospodarowania
podatku od środków
przestrzennego,
transportowych
f) wyrażenia zgody
obowiązujących na
na wydzierżawienie
terenie Gminy Tarnogród
w trybie
na 2020 rok;
bezprzetargowym
c) zmiany uchwały w
na okres 10 lat
sprawie udzielenia
nieruchomości
pomocy finansowej dla
gruntowej, nie
Powiatu Biłgorajskiego
zabudowanej
na przebudowę drogi
stanowiącej
powiatowej na trasie
własność Gminy
Biszcza – Tarnogród;
Tarnogród,
d) zmiany uchwały
Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz
g) zmiany Uchwały
w sprawie udzielenia
posiedzenia archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
Nr VIII/41/2019
pomocy finansowej dla
www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl
Rady Miejskiej w
Województwa Lubelskiego
Tarnogrodzie z 12
na zadanie Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi
kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Tarnogród;
Powiatu Biłgorajskiego,
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
h) uchylenia Uchwały Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w
f) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Tarnogrodzie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
6. Przyjęcie informacji o działalności podstawowej opieki
pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację
zdrowotnej na terenie Gminy Tarnogród.
zadania publicznego,
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
i) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
j) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
10. Zamknięcie sesji.
terenie Gminy Tarnogród,
k) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
4 grudnia br. odbyła się XVI w bieżącej kadencji sesja
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Porządek sesji:
8. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
9. Zamknięcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
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