Szanowni Państwo
W związku zaistniałą w kraju i regionie sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, co skutkowało
zmniejszoną aktywnością społeczno – kulturalną, niniejszy numer Kwartalnika Tarnogrodzkiego
oddajemy w Wasze ręce z opóźnieniem. Zawiera on zapis wydarzeń od stycznia do września 2020r.
Redakcja

HISTORIA, TRADYCJA
Historia Pomnika ku czci pomordowanych
ofiar przez okupanta hitlerowskiego
i pacyfikacji Tarnogrodu
Generalny Plan Wschodni przewidywał
wysiedlenie 80-85% ogółu Polaków. Zamojszczyzna
miała stać się ziemią niemiecką, stanowiła
teren doświadczalny dla tego typu akcji, które
w przyszłości planowano przeprowadzić na
szeroką skalę.
W sumie wysiedlono ok. 110 tys. Polaków, w
tym 30 tys. dzieci. 24 czerwca 1943r. zaczęto
pacyfikować powiat biłgorajski. Wysiedlono
kolejno wioski: Majdan Nowy, Smólsko Małe
i Duże, Wolę Różaniecką, Różaniec, Luchów
Dolny i Górny, Tarnogród, Krzeszów, Hutę
Krzeszowską. Potomkowie wysiedlonych,
wywożonych do Niemiec oraz zamordowanych
przez hitlerowców mieszkańców gminy
Tarnogród, chcieli oddać hołd tym, którzy zginęli
w różnych okolicznościach: podczas pacyfikacji,
w egzekucjach, w obozach koncentracyjnych
oraz na polu walki. Stąd zrodziła się potrzeba
wybudowania pomnika.
13 stycznia 1962 roku na posiedzeniu
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w
Tarnogrodzie został powołany Gromadzki
Komitet Obywatelski Upamiętnienia Walki i
Męczeństwa Narodu Polskiego w Tarnogrodzie,
w skład którego weszło 30 osób. Na czele
stanął Franciszek Mulawa. Komitet miał na
celu zebranie funduszy na budowę Pomnika
ku czci pomordowanych ofiar przez okupanta
hitlerowskiego i pacyfikacji Tarnogrodu i
pierwotnie planował wykonanie pomnika
do czerwca 1962 roku, tak aby uroczystość
odsłonięcia odbyła się w 19. rocznicę
pacyfikacji Tarnogrodu, 30 czerwca 1962r.
Zaczęto gromadzić fundusze. Postanowiono
wystosować apel do społeczeństwa i ogłosić
przez radiowęzeł, do zakładów pracy rozsyłano
listy, na których pracownicy deklarowali
dobrowolne sumy. Planowano przeprowadzenie
zbiórki ulicznej oraz zwrócenie się do zakładów
pracy o dofinansowanie. Na jednym z zebrań
postanowiono, że zostanie zorganizowana
zabawa taneczna, z której dochód zasili
fundusz budowy pomnika. Mimo wysiłków ze

strony członków komitetu i chęci pomocy mieszkańców
i zakładów pracy, w 1962 roku nie udało się zebrać
wystarczającej kwoty. W związku z tym zaplanowano,
że odsłonięcie pomnika musi nastąpić 30 czerwca
1963 roku, w 20. rocznicę wydarzeń. W dalszym ciągu
gromadzono fundusze. Wydelegowano osoby do
przeprowadzenia zbiórek na poszczególnych ulicach i
przedmieściach Tarnogrodu. Na zebraniu 17 marca 1963r.

Pismo z Wydziału Kultury przy Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie z 29 marca 1963r. w sprawie projektu pomnika
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odsłonięto tablicę pamiątkową na obelisku
wybudowanym w miejscu walki w setną rocznicę
walk powstańczych na tym terenie.
Rynek w Tarnogrodzie był świadkiem
niejednej zbrodni, widział wiele przyszłych
ofiar hitleryzmu. Pomnik odsłonięty 30 czerwca
1963 roku to dzieło wspólne mieszkańców
powstałe z głębokiej wewnętrznej potrzeby
złożenia hołdu męczeństwu bezbronnych i
bohaterstwu walczących. To tu spędzona została
30 czerwca 1943 roku ludność Tarnogrodu:
matki z dziećmi, mężczyźni i kobiety, zdrowi i
kalecy, starzy i młodzi… Tu zaczęła się długa,
przepełniona cierpieniem i łzami tułaczka…
Wcześniej w listopadzie 1942 roku z tego rynku
wywożono ludność pochodzenia żydowskiego
i rozstrzeliwano za starym cmentarzem. Z
przemówienia wygłoszonego w 20. rocznicę
pacyfikacji dowiadujemy się również, że
na tarnogrodzkiej targowicy znajdował się
obóz przejściowy, na terenie którego Niemcy
dokonywali egzekucji. Informacja ta nabiera
nowego znaczenia dzisiaj, po odnalezieniu na
placu targowym ludzkich szczątków. Okazało
się, że to zbiorowa mogiła, w której znajdowało
się dwadzieścia jeden ciał osób w rożnym wieku.
Wszyscy zginęli rozstrzelani.

Umowa na wykonanie pomnika zawarta 23 marca 1963r. z Pracownią
Artystyczną Fortunat Nowakowski z Lublina

ustalono, że część pomnika
zostanie wykonana przez
Pracownię Artystyczną w Lublinie,
a trepy i postument z dzikiego
kamienia komitet wykona we
własnym zakresie. Postanowiono,
że pomnik zostanie wykonany
z granitu szwedzkiego labardo.
Górną część stanowić będzie
godło państwowe. Pracowni
Artystycznej w Lublinie zlecono
również wykonanie tablicy
pamiątkowej, która została
umieszczona w miejscu straceń
na pomniku w wąwozie Siekane.
Wspólny wielomiesięczny
trud został uwieńczony
sukcesem. 30 czerwca 1963
roku, w 20. rocznicę pacyfikacji
Tarnogrodu i okolic, miało miejsce
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na społecznie wybudowanym
Pomniku ku czci pomordowanych
ofiar przez okupanta
hitlerowskiego i pacyfikacji
Tarnogrodu. W tym samym dniu
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Komitet społeczny i wszyscy
zaangażowani w budowę pomnika mieli na celu
upamiętnienie bliskich, sąsiadów, zwykłych
ludzi i bohaterów, którzy po wywiezieniu
w różne miejsca kaźni niejednokrotnie
nie powrócili już do domów… do wolnego
Tarnogrodu. Pamiętajmy o nich i nie pozwólmy
na dyskryminację, szerzenie
nienawiści i brak tolerancji
dla normalnych dobrych ludzi
tylko za ich pochodzenie,
kolor skóry czy orientację
seksualną. Przyzwalanie
na takie zachowania może
bardzo szybko doprowadzić
do wydarzeń, w których nikt
z nas na pewno nie chciałby
uczestniczyć. Wspomnijmy
słowa Ireny Sendlerowej:
Godzi się pamiętać, że aby zło
zapanowało, wystarczy, aby
ludzie dobrej woli wstrzymali
się od czynu i zatroszczmy się
o piękny, wolny i bezpieczny
świat dla wszystkich.
Monika Komosa

Pomnik ku pamięci wysiedlonych mieszkańców
Tarnogrodu
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Wykorzystano dokumenty
z archiwum Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury oraz fragment
wywiadu z Agnieszką Jaczyńską
Zamość: próba generalna
opublikowany na stronie: www.
polska1918-89.pl/pdf/zamoscproba-generalna,1742.pdf/

Z DAWNEJ PRASY
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77. ROCZNICA AKCJI WYSIEDLEŃCZO – PACYFIKACYJNEJ
24 czerwca 1943 roku zaczęto pacyfikować powiat
biłgorajski. Wysiedlono kolejno wioski: Majdan
Nowy, Smólsko Małe i Duże, Wolę Różaniecką,
Różaniec, Luchów Dolny i Górny, Tarnogród,
Krzeszów, Hutę Krzeszowską. W Tarnogrodzie akcja
wysiedleńcza rozpoczęła się 30 czerwca 1943 roku o
5.00 rano. Gestapowcy spędzili ludność na rynek.
Uczestnicy tamtych
wydarzeń wspominali, że
czuli się, jakby wydano
na nich wyrok śmierci,
przed oczami mieli sceny
zbrodni popełnianych
jesienią ubiegłego roku
na ludności żydowskiej.
Mieszkańców przewieziono
do Lubaczowa, skąd
wagonami towarowymi
zostali przetransportowani
do Bełżca, potem do
obozu w Zwierzyńcu.
Tam przebywali kilka
dni w bardzo ciężkich
warunkach, następnie
zawiezieni zostali do
obozu na Majdanku i
do Zamościa. Wielu
mieszkańców naszej gminy
zostało wywiezionych
na roboty przymusowe
do Rzeszy. Państwowe
Archiwum w Lublinie
dokumentuje wysiedlenie
z terenów miasta i gminy
Tarnogród 2629 osób.
Wsie Luchów Dolny i
Górny oraz Jastrzębiec
wysiedlono niemal
całkowicie. W Woli
Różanieckiej pozostały
tylko trzy polskie rodziny.

Obchody w Luchowie
rozpoczęły się o 17:30
od złożenia wiązanek i
zniczy pod pomnikiem
upamiętniającym
pomordowanych w
Luchowie Dolnym
i Górnym. W
uroczystościach
uczestniczyli: Tomasz
Legieć – zastępca
Burmistrza Tarnogrodu,
sołtys Luchowa Górnego
Jan Abramek, sołtys
Luchowa Dolnego i radni
RM w Tarnogrodzie –
Adam Pogorzelec i Łukasz
Krupczak, delegacje Kół
Gospodyń Wiejskich
z Luchowa Górnego
i Luchowa Dolnego
oraz przedstawiciele
Ochotniczej Straży
Pożarnej z Luchowa
Górnego i Luchowa
Dolnego.

29 czerwca 2020
roku w 77. rocznicę
akcji wysiedleńczo
– pacyfikacyjnej
delegacje odwiedziły
miejsca upamiętniające
walkę i męczeństwo mieszkańców Tarnogrodu,
Luchowa Górnego, Luchowa Dolnego, Różańca
i Woli Różanieckiej. W Tarnogrodzie wiązanki
przy pomniku ku czci pomordowanych ofiar przez
okupanta hitlerowskiego i pacyfikacji Tarnogrodu
złożyli: Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnogrodzie Paulina
Mazurek, Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Renata Ćwik, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej Agnieszka Fus, Dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy w Tarnogrodzie Elżbieta Kyc,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim Jadwiga Patro, radny
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Bronisław Misiągiewicz.
Bibliotekę Miejską reprezentowały: dyrektor Joanna
Puchacz i Anna Gałka. Po uroczystym złożeniu kwiatów
zebrani przeszli do kościoła
parafialnego, gdzie dziekan
Jerzy Tworek odprawił
uroczystą mszę świętą.

O godz. 18:00 rozpoczęła
się uroczysta msza,
której przewodniczył ks.
proboszcz Adam Siedlecki,
sprawowana w intencji ofiar
obozów koncentracyjnych,
pomordowanych
w Luchowie Dolnym
i Górnym, jak również
tych, którzy oddali
życie za ojczyznę podczas akcji pacyfikacyjnowysiedleńczej dokonanej przez hitlerowców 29.06.1943
r. W kościele nastąpiło również uroczyste złożenie
wiązanki i zniczy przy tablicy upamiętniającej ocalenie
mieszkańców Luchowa Górnego i Dolnego podczas
pacyfikacji.
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***
22 marca 2020 roku w kościele pw. św. Antoniego
w Różańcu odbyły
się uroczystości
upamiętniające 77.
rocznicę pacyfikacji wsi.
Organizatorami wydarzenia
były władze samorządowe
gminy Tarnogród, sołtys
wsi Różaniec, a także
miejscowa szkoła i parafia.
Pacyfikacja i wysiedlenie
różanieckiej ludności
cywilnej miało miejsce
18 marca 1943 roku.
Tego haniebnego
czynu dopuściły się
jednostki niemieckiego
Wehrmachtu, SS oraz
żandarmeria. Pacyfikacja
wsi była odwetem za
pomoc partyzantom oraz
zbiegłym z niewoli jeńcom
radzieckim. Niemieccy okupanci podpalili całą wieś,
włącznie z żywym inwentarzem. W sumie spłonęło
260 gospodarstw, zamordowano 70 osób. Ponadto
ofiary niemieckiego terroru z Różańca były wywożone
do obozów w Zamościu, Majdanku i Zwierzyńcu.
Dodatkowo kilkuset Polaków wywieziono wtedy na

roboty przymusowe do Niemiec. Niby tak dawno, a jakby
wczoraj. Dlatego musimy głośno wołać i mówić oraz
przypominać, kto był katem, a kto ofiarą, aby ktoś inny
nie pisał nam nowej historii
– mówił Czesław Larwa,
sołtys wsi Różaniec.
Uroczystości
upamiętniające pacyfikację
wsi rozpoczęły się
mszą św. sprawowaną
w intencji wszystkich
pomordowanych ofiar.
Sołtys przedstawił historię
tamtych okrutnych
czasów. Uczestniczący w
wydarzeniu Paweł Dec,
Burmistrz Tarnogrodu,
podkreślał, że jest to
uroczystość skromna ze
względu na zagrożenie
epidemiczne w Polsce,
ale będąca wyrazem
pamięci. Miejscowość
ta była kilkakrotnie
doświadczana podczas II wojny światowej. Kilkakrotnie
ją pacyfikowano. Oprócz tego, że zginęło 90 osób,
to Niemcy spalili 5 km wioski. To wieś mocno
doświadczona – mówił Paweł Dec, podkreślając, że
w Różańcu było wielu partyzantów, którzy walczyli z
wrogiem.

Maja w Gminie Tarnogród
Z uwagi na sytuację w kraju związaną z epidemią
i zawieszeniu wszelkich uroczystości masowych,
tarnogrodzcy samorządowcy postanowili kameralnie
uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 		

Kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kopcu Tadeusza
Kościuszki na Przedmieściu Błonie w Tarnogrodzie
złożyli Burmistrz Tarnogrodu Paweł Dec, jego zastępca
Tomasz Legieć, Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Dołomisiewicz i wiceprzewodnicząca Elżbieta Zań. Wiązanki
składali również radni Ryszard Szponar - reprezentujący

także Koło Gminne Prawo i Sprawiedliwość, Bronisław
Misiągiewicz w imieniu swoim i członków Społecznego
Komitetu Utrwalania Dziedzictwa Historycznego i
Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej, radny Daniel Mazurek
oraz Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Przedmieście
Błonie Irena Postrzech. W uroczystości uczestniczyła także
delegacja tarnogrodzkich strażaków ochotników.
Trzeciomajowe obchody zorganizowali również
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Luchowa
Górnego wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie Łukaszem Krupczakiem, sołtysem Janem
Abramkiem i włodarzami Tarnogrodu. Przy dźwiękach
hymnu narodowego na maszt przy remizie OSP wciągnięto
flagę, a następnie złożono kwiaty pod drugim znajdującącym
się na terenie Gminy Tarnogród kopcu imienia Tadeusza
Kościuszki usypanym przez mieszkańców.
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Dożynki w Gminie Tarnogród

13 września 2020 roku miało miejsce parafialnogminne święto plonów w Tarnogrodzie i w Woli
Różanieckiej, 20 września świętowano w Różańcu, a 23
sierpnia w Luchowie Górnym.
W tym roku ze względu na trudną sytuację związaną
z epidemią i obowiązujące obostrzenia uroczystości
dożynkowe miały skromniejszą formę niż zazwyczaj.

Grupa wieńcowa z Tarnogrodu

Msza w Tarnogrodzie

W Tarnogrodzie uroczystą mszę świętą dziękczynną
przy ołtarzu na placu przy kościółku św. Rocha odprawił
proboszcz ks. Jerzy Tworek. W Woli Różanieckiej mszę
Poświęcenie wieńca w Tarnogrodzie

tę pracę w imieniu wspólnoty samorządowej Gminy
Tarnogród chcę Wam podziękować. Za ten bochen
pachnącego chleba, który w tym roku jest wyjątkowo
ciężki. Bo najpierw go wysuszyło, potem przemroziło
a na koniec zalało. Ale Wam z bożą pomocą i ludzką
życzliwością udało się ten plon zebrać tak, aby tego chleba
na naszych stołach nie zabrakło, a ja jako włodarz naszej
gminy obiecuję, że będę go dzielił sprawiedliwie. Na
zakończenie życzył rolnikom, aby ich praca była doceniana
i odpowiednio gratyfikowana, a wszystkim obecnym, aby
chleba nigdy na ich stole nie zabrakło.

Pamiątkowe zdjęcie po mszy dożynkowej w Luchowie Dolnym

sprawował ks. Wojciech Suchowierz. W Różańcu Pierszym
uroczystość miała miejsce w kościele rzymskokatolickim
pw. św. Antoniego Padewskiego. W Luchowie Górnym
uczestnicy zebrali się na nabożeństwie w kościele pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie
mszę odprawił ks. proboszcz Adam Siedlecki. Oprócz
mieszkańców i władz naszej gminy wzięli w niej udział
także goście z Jasrzębca.
Wszyscy obecni dziękowali za plony i ciężką pracę
rolników. W trakcie mszy nastąpiło przekazanie chleba.
Burmistrz Paweł Dec obecny na wszystkich
uroczystościach w swoich przemówieniach podkreślał,
jak ważna – oprócz wielkości Boga i hojności ziemi – jest
ciężka praca rolnika, ogrodnika i pszczelarza. Wyraził
wdzięczność Bogu za plony i rolnikom za ich trud: I za
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Szczególne podziękowania za organizację uroczystości w
Tarnogrodzie należą się paniom: Teresie Szymanik i Adeli
Dec oraz panu Tadeuszowi Gałce.

Msza dożynkowa w Różańcu Pierwszym
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PAMIĘCI BOHATEROM
Co roku w ostatnią niedzielę
września mieszkańcy Tarnogrodu
spotykają się przy pomniku
w Bramie Korchowskiej, by
upamiętnić wydarzenia, które się
tam rozegrały we wrześniu 1939
roku. W ramach rocznicowych
obchodów sprawowana jest msza
święta oraz składane kwiaty
pod pomnikiem. W tym roku ze
względu na epidemię koronawirusa
uroczystości miały skromniejszy
przebieg niż dotychczas.
Mszę świętą sprawowaną w intencji
żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar
sowieckiego i niemieckiego okupanta
odprawił ks. dziekan Jerzy Tworek.
Rys historyczny wydarzeń, które
przed 81 laty dokonały się na

Msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar sowieckiego
i niemieckiego okupanta

Rys historyczny wydarzen przybliżyła Joanna Bartosz

obrzeżach Tarnogrodu w Bramie
Korchowskiej, przedstawiła
emerytowana nauczycielka Joanna
Bartosz: Wszyscy wzięci do niewoli
oficerowie Wojska Polskiego zostali
zamordowani w Katyniu w kwietniu
i maju 1940 roku przez radzieckie
NKWD. Na „liście katyńskiej”
wśród tysiąca nazwisk znajdują się
także nazwiska osób związanych
bezpośrednio z Tarnogrodem, w
tym major Kazimierz Kraczkiewicz,
podporucznik Edmund Seroka,
porucznik Arkadiusz Koźmiński
oraz starszy posterunkowy Feliks
Radomski.
Po mszy uczestnicy przeszli z
kościoła pod Pomnik Katynski
w Bramie Korchowskiej, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze
ku czci pomordowanych obrońców
Ojczyzny.

Delegacja tarnogrodzkich harcerek

Kwiaty składa delegacja Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
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Wystawa na 100-lecie urodzin Jana Pawła II
Rok 2020 został
ogłoszony
Rokiem św.
Jana Pawła II.
18 maja 2020 r.
obchodziliśmy
stulecie urodzin
Karola Wojtyły,
Ojca Świętego
Jana Pawła
II, „człowieka
pokoju i nadziei”.
Z tej okazji
parafia pw. św.
Jana Pawła II
w Biłgoraju,
Fundacja
Gaudium et Spes
oraz warszawskie
Centrum Myśli
Jana Pawła II
przygotowało wystawę
poświęconą życiu Papieża.

II w Biłgoraju oraz
Katolickie Przedszkole
im. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju.
Wystawa zabiera
w podróż po
przełomowych
momentach życia
Jana Pawła II.
Widz uczestniczy
w narodzinach
małego Lolka; poznaje
dorosłego Karola
z czasu studiów,
okupacji i pracy
fizycznej w zakładach
Solvay; z bliska

Mieszkańcy Tarnogrodu
mogli ją obejrzeć w lipcu
br. na placu przy pomniku
Jana Pawła II na Rynku.
Inicjatorem przedsięwzięcia
był tarnogrodzianin
ks. Krystian Bordzań –
wikariusz biłgorajskiej parafii
pw. św. Jana Pawła II.
Wystawa ma cel edukacyjny
i ewangelizacyjny a jej
partnerem edukacyjnym
jest Katolickie Liceum
Ogólnokształcące im.
Papieża św. Jana Pawła

obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo
i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera
się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe
z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty
wystawy, wita nowego papieża na balkonie
Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego
działalności w czasie pontyfikatu, w końcu
towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.
Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest
zarówno z osobistej perspektywy, jak i w
kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie
tylko Kościoła, ale również Polski i całego
świata. Celem wystawy jest przypomnienie
postaci, która wpłynęła na bieg historii,
pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz
bogactwa jego życia, osobowości i myślenia.
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Spotkanie z
Marią Działo –
magistrem historii
sztuki, pracującą
na Uniwersytecie
Papieskim
Jana Pawła II w
Krakowie, obecnie
doktorantką na
Uniwersytecie
Jagiellońskimi
współzałożycielką
Stowarzyszenia
Terra
Tarnogrodensis,
odbyło się 5
stycznia 2020 r. w
Bibliotece Miejskiej
w Tarnogrodzie.
Tematem spotkania
były skrzynie wianne ziemi tarnogrodzkiej.
Aby przybliżyć historię tego typu skrzyń,
autorka poruszyła kilka ważnych kwestii, a mianowicie:
genezę powstania, przeznaczenie, sposób wykonania
i zdobnictwa, a także tych, którzy przyczynili się do jej
stworzenia.
Każda skrzynia była związana z życiem danej
kobiety, która dostała ją w posiadanie oraz ze stolarzem,
który ją stworzył. To, co dokładnie znajdowało się w skrzyni
wiannej, zależało od tradycji regionu oraz zamożności
danej rodziny. Najczęściej taka skrzynia zawierała wiano,

do którego należały: chleb, książeczka do nabożeństwa,
gromnica, święty obrazek, czasem nawet jakieś pieniądze,
wiaderko kaszy gryczanej, pierzyna lub poduszka,
prześcieradło, obrus, trzy krążki płótna lnianego, drewniane
przyrządy kuchenne, chustka, spódnica.
Najstarsza taka skrzynia pochodzi z 1345
roku. Jej ornamentem są najczęściej sceny z zaślubin
pary młodej. Czasem skrzynie te trafiały do kościołów,
ponieważ zdarzało się, że kiedy panna była bogata, chciała
przeznaczyć jakieś dary na poczet parafii, w związku z tym
wkładała różne rzeczy do skrzyni wiannej. Ciekawostką
jest, że nie tylko panny młode dostawały skrzynie wianne,
ale także siostry zakonne, które wstępowały do klasztoru.

Geneza skrzyni wiannej wywodzi się od skrzyni
prostej, użytkowej, która służyła jako schowek na różne
rzeczy. Na przestrzeni dziejów skrzynie miały także
funkcje: relikwiarzowe, skarbcowe i funeralne. Ze względu
na niejasne przekazy, przypuszcza się, że skrzynie
malowane były używane na Lubelszczyźnie z końcem
XVIII wieku. Mimo iż pojawiły się znacznie później niż w
innych częściach Polski, istniały najdłużej szczególnie w
powiecie biłgorajskim i tomaszowskim. Pod koniec XIX
wieku skrzynie mazerowane wyparły skrzynie malowane.

Następnie ukazały się kufry malowane, które głównie
gościły wśród miasteczkowej ludności (w tym żydowskiej).
Tarnogród należał do dużych ośrodków skrzyniarskich,
dlatego nie było potrzeby, aby obcy stolarze przyjeżdżali
tam ze swoim towarem. Tradycja przekazywania skrzyń
wiannych w Tarnogrodzie była silnie utrzymywana nawet
po II wojnie światowej.
Najstarszym warsztatem rodzinnym, który
produkował skrzynie wianne, był warsztat rodziny
Korniaków, następnie warsztat rodziny Kukiełków,
Korpalów, Falandyszów, Kotlińskich i Larwów. Stolarze
tarnogrodzcy wykonywali luksusowe skrzynie dębowe
na zamówienie okolicznych dworów. Jedyną skrzynią,
która zachowała się do dziś w Tarnogrodzie jest skrzynia
autorstwa Szymona Korniaka – ostatniego cechmistrza
cechu stolarskiego w Tarnogrodzie:
Stwierdziłam, że warto opisać skrzynie wianne w
Tarnogrodzie, ponieważ jest to temat ważny i bardzo
obszerny, ale zupełnie nieznany. Jest dużo źródeł
archiwalnych na ten temat i to wcale nie w najbliższej
okolicy, bo w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, część
materiałów jest w Muzeum Etnograficznym w Warszawie
oraz we Wrocławiu. Dlatego warto zgromadzić te wszystkie
dane i opisać ten temat.
Dodatkową atrakcją słuchaczy wykładu na temat
skrzyń wiannych z ziemi tarnogrodzkiej było zapoznanie
się z tarnogrodzkim Muzeum Nożyczek, prezentującym
różnorodność przeznaczenia tych przedmiotów na
przestrzeni lat.
Spotkanie „Skrzynie wianne ziemi tarnogrodzkiej”
zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Terra
Tarnogrodensis oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w
Tarnogrodzie.
Joanna Puchacz
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Remonty, remonty…
(odcinek 1)

Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
NA LATA 20142020. Jako jeden
z elementów tego
przedsięwzięcia
została zaplanowana
renowacja budynku
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury:
remont pomieszczeń
i nawierzchni
przy budynku,
aranżacja sali widowiskowej z akustyką
wnętrza, wymiana instalacji c.o.,
instalacji wewnętrznych oraz wodnokanalizacyjnej, poprawa bezpieczeństwa,
higieny i funkcjonalności pomieszczeń
zaplecza, zakup wyposażenia, remont
poddasza a także konstrukcji dachu
na potrzeby centrali wentylacyjnej oraz
montaż instalacji solarnej. Przy okazji
poszperaliśmy w archiwum TOK-u
i prześledziliśmy historię istnienia
i remontów placówki. W kolejnych
numerach kwartalnika będziemy Państwu
opowiadać, jak to z TOK-iem było…

Od sierpnia 2019
roku trwa remont
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury.
Długo czekaliśmy
na tę chwilę,
aż po wielu
latach nadziei i
starań szeregu
zaangażowanych
osób udało
się uzyskać
dofinansowanie
ze środków
Europejskiego

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w
Tarnogrodzie rozpoczęła się w 1949
roku. Budynek oddano do użytku w 1956.
Pierwsze centralne ogrzewanie parowe
zostało wykonane w latach 1953 – 1954.
Z uwagi na złą konserwację instalacja
uległa tak silnemu zniszczeniu, że zaszła
konieczność całkowitej jej wymiany.
W 1963 roku przeprowadzono remont
kotłowni i sieci grzewczej, a w roku 1966
została wybudowana nowa kotłownia z
kotłami parowymi.

Protokół odbioru studia lokalnego do nadawania audycji z radiowęzła
Tarnogród, 2 II 1971r.
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10 lipca 1958 roku ukończono prace
związane z wykonaniem studia lokalnego
do nadawania audycji lokalnych w
radiowęźle Tarnogród. Studio wykonano
w domu kultury w Tarnogrodzie. Komisja
po próbach, które wykazały odbiór
dobry, słyszalność dobrą, zezwoliła na
eksploatację radiowęzła.
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Po kilku latach
starań i zabiegania
o fundusze udało
się 12 stycznia
1967 roku podpisać
umowę na remont
instalacji centralnego
ogrzewania i
wentylacji w budynku
domu kultury w
Tarnogrodzie.
Przy okazji tych
robót wykonano
naprawy instalacji
elektrycznych w
kotłowni budynku.
W trakcie prac

z dnia 14 lutego 1968
roku.
W latach
sześćdziesiątych
wykonano
również kotary dla
Gromadzkiego
Domu Kultury w
Tarnogrodzie, a
pod koniec 1970
roku udało się
zakupić pierwsze
profesjonalne
reflektory teatralne.
Na początku marca
1971 roku Prezydium
Gromadzkiej Rady
Narodowej zwróciło
się do Wojewódzkiego Zarządu Kin w
Lublinie z prośbą o wykonanie ekranu
dla Kina „Grunwald” w Tarnogrodzie.
Dokumentację opracował Wojewódzki
Związek Spółdzielni Pracy Ośrodek
Rozwoju Techniki w Lublinie.
W 1971 udało się zrobić kapitalny
remont domu kultury w Tarnogrodzie.
Wykonano wówczas mnóstwo
prac, między innymi: odnowiono
dach, mieszkanie służbowe,
wymieniono instalację elektryczną
sali widowiskowej, kotłowni,
pozostałych pomieszczeń oraz na
zewnątrz. Na korytarzach i części
ścian sali widowiskowej ułożono
dębową boazerię, pozostałe części
czterech ścian widowni pokryto
materiałem dźwiękochłonnym
(płótnem stoczniowym), wykonano
remont tarasu i schodów, wydzielono
pomieszczenie na kasę kina,
urządzono szatnię z wyposażeniem,
zakupiono sprzęt oświetleniowy na
scenę /reflektory/ oraz pierwsze w
historii naszego ośrodka krzesła
kinowe.

W czerwcu 1972 roku PGRN w
Tarnogrodzie zleciło wykonanie
kapitalnego remontu instalacji
elektrycznej. W grudniu tego roku
wykonano również nawierzchnię na
tarasie oraz urządzono wnętrze sali
Pismo do Zakładu Robót Elektrycznych i Sanitarnych o wykonanie remontu
widowiskowo – kinowej. Na rok 1973
centralnego ogrzewania, 14 II 1968r.
zaplanowano także przystosowanie
pomieszczeń po ośrodku zdrowia w
napotykano na wiele trudności, o czym świadczy pismo
budynku domu kultury dla potrzeb Biblioteki Gromadzkiej
do Zakładu Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Lublinie
w Tarnogrodzie.

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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W czerwcu 1972 roku
został zakupiony
pierwszy magnetofon
kasetowy, który był
niezbędny do pracy
studia radiowego.
W związku z
utworzeniem w
domu kultury
punktu propagandy
antyalkoholowej
konieczne było
przeprowadzanie
audycji w terenie.
Zamówienie
złożono w Zakładzie
Usług Radio –

Telewizyjnych w
Lublinie.
W grudniu 1972
roku zamówiono 208
foteli teatralnych
w Zakładach Mebli
Giętkich w Radomsku.
Zamówienie złożyła
Centrala Handlu
Meblami z Warszawy.
Ciekawostką jest fakt,
że obok Tarnogrodu
fotele zamówione były
m. in. do Państwowego
Teatru Polskiego w
Poznaniu, Domu
Kultury w Lublinie,
do kin w Zielonej
Górze, Gdańsku i w Krakowie, do
Państwowego Muzeum na Majdanku,
do Szkoły Muzycznej w Lublinie.
Fotele dostarczono pod koniec
lutego 1973 roku, a do użytku zostały
oddane po ukończeniu modernizacji
sali widowiskowo – kinowej. Były
to pierwsze fotele miękkie w domu
kultury w Tarnogrodzie. W roku
1973 zakupiono również 50 krzeseł
składanych.
W tym samym roku wykonano
instalację elektryczną w garderobie,
znajdującym się wówczas w budynku
gabinecie dentystycznym (!), kawiarni,
klubie, holu, szatni, w kancelarii. W
lipcu 1973 roku ukończono prace
związane z nakrapianiem budynku
terraboną, oczekiwano na wykonanie
cokołu przy budynku i schodów. W
sierpniu 1973 roku został ukończony
również remont instalacji wodno –
kanalizacyjnej i c.o.
W czerwcu 1975 roku poczyniono
starania o zakup desek sosnowych
i parkietu dębowego do
wyremontowania pomieszczenia
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Tarnogrodzie, które miało być
przeznaczone na kawiarnię.
/Ciąg dalszy nastąpi/

Pismo w sprawie zakupu magnetofonu, 28 VI 1972r.
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/Na podstawie materiałów
archiwalnych TOK
opracowała
Monika Komosa/

KULTURA, OŚWIATA

Umiłowała folklor…
13 czerwca 2020 roku odeszła Janina
Lembryk. Miała 96 lat. Ostatnia z pierwszego składu
Kapeli Ludowej z Tarnogrodu założonej w 1976 roku.
Całe dorosłe życie
związana z folklorem
ziemi tarnogrodzkiej.
Autorka i propagatorka
lokalnych pieśni
ludowych,
utalentowana solistka,
śpiewaczka zrzeszona
w Stowarzyszeniu
Twórców Ludowych.

województwa zamojskiego oraz w 1980r. na ostatnich
centralnych dożynkach w Zamościu. Swoimi występami
wzbogacała także inne widowiska obrzędowe
przygotowywane przez ośrodek kultury, m.in. „Chrzciny”,
„Jak to ze lnem było…” i
„Okrężne”

Janina Lembryk była
związana z kapelą od
początku. Interesowała
się folklorem, zbierała
od najstarszych
mieszkańców
Tarnogrodu i okolic
i zapisywała ludowe
Kapela Ludowa
pieśni, obrzędy i
z Tarnogrodu powstała
przyśpiewki. Chciała w
ponad czterdzieści lat
ten sposób zachować
temu. Od początku
je dla potomnych.
grała i śpiewała przede
Lata osiemdziesiąte
wszystkim utwory
i dziewięćdziesiąte
ze swojego regionu,
dwudziestego wieku
zebrane i spisane
to lata jej największej
przez członków. Wiele
aktywności. Jako
lat solistką kapeli była
twórca ludowy
Janina Lembryk. Na
(śpiewaczka) była
instrumentach grali
zapraszana na wiele
wówczas: Albin Korniak,
imprez i uroczystości.
Bolesław Piętak, Leon
Występowała
Rak i Jan Piętak. Kapela
podczas lokalnych i
koncertowała w różnych
regionalnych świąt
miejscowościach w kraju
plonów, konfrontacji
i uświetniała występami
artystycznych, na
imprezy lokalne.
kiermaszach ludowych,
Reprezentowała nasze
dniach miast, na
miasteczko w wielu
sejmikach, przeglądach.
konkursach, przeglądach
Śpiewała dla seniorów
i festiwalach, m.in.
i dla młodzieży,
Festiwalu Kapel i
dla ministrów, dla
Śpiewaków Ludowych
absolwentów szkół, dla
w Kazimierzu, Festiwalu
pracowników spółdzielni,
Folkloru i Sztuki Ludowej Janina Lembryk w widowisku Jak to ze lnem było…
klubów rolnika, dla
w Płocku, Konfrontacjach
nauczycieli, pracowników
Artystycznych Wsi Polskiej w Krynicy Górskiej i
domów kultury, dla artystów. Ówczesny dyrektor domu
Morskiej oraz w Mielnie. Brała udział w I Ogólnopolskim
kultury Władysław Dubaj wspomina: Nie było imprezy
Przeglądzie Twórczości Kulturalnej Wsi Gorzóww województwie, na której nie występowałaby Janina
Przytoczna w 1978r., gdzie pani Janina kreowała główną
Lembryk… Jej koncerty na sejmiku w Tarnogrodzie, w
rolę w „Weselu tarnogrodzkim” oraz prezentowała wraz
Muzeum Wsi Polskiej w Lublinie, w Zagrodzie Sitarskiej
z kapelą ludowe pieśni lokalne. Inne ważne wydarzenie
w Biłgoraju były rejestrowane i prezentowane w radiu i
to wodowanie statku „Ziemia Zamojska”, podczas
telewizji. Otrzymywała nagrody, wyróżnienia i dyplomy
którego zespoły artystyczne z Tarnogrodu i powiatu
za krzewienie i upowszechnianie kultury ludowej,
biłgorajskiego prezentowały program artystyczny.
popularyzację folkloru biłgorajsko-tarnogrodzkiego,
Tarnogrodzka kapela występowała na wszystkich
rozwijanie społecznego ruchu teatralnego i wiele innych
dożynkach wojewódzkich w czasie funkcjonowania
zasług. Jedną z najbardziej prestiżowych indywidualnych
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nagród był tytuł Laureata w kategorii „Duży
– Mały” w ramach XXIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą.
Córka pani Janiny Henryka Janina
Volker wydała zbiór pieśni pt. „Ze śpiewnika
mamy” (2004r.). W 2006r. ukazał się kolejny
tomik utworów zebranych i napisanych przez
panią Janinę „Z mojego śpiewnika”. Tomiki
ukazały się, jak wspomniała w jednym ze
wstępów córka, aby utrwalić i przekazać
następnym pokoleniom to, co nieubłagany czas
tak szybko odsunął w przeszłość. W tym samym
wstępie również czytamy: Śpiewanie w zespole
przynosiło Mamie dużo radości. Wstępował z
Nią jakby nowy duch, stawała się energiczna,
wesoła i mówiła: „Na scenie czuję się, jakbym
fruwała wysoko, wysoko, bliżej Boga…”
/TOK/

Janina Lembryk, Leon Rak i Jan Piętak

Wspomnienia z I Ogólnopolskiego
Przeglądu Twórczości Kulturalnej Wsi
1978 i z IV Ogólnopolskiego Przeglądu
Dorobku Kulturalnego Wsi

„Przytoczna 85”

8 lipca 1978r. we wsi Przytoczna w
województwie gorzowskim rozpoczął się I Ogólnopolski
Przegląd Twórczości Kulturalnej Wsi. Impreza ta miała
w założeniach organizatorów pokazać twórczość wsi

tekstami. W domu kultury odbywały się przesłuchania
konkursowe zespołów amatorskich, a w parku
odbywał się przegląd twórczości ludowej. Prace swoje
prezentował m.in. rzeźbiarz z Lubaczowa Jarosław
Furgała, który zmarł w styczniu tego roku w wieku 101
lat!
Zespół obrzędowy z Tarnogrodu wystawił
wówczas fragment Wesela Tarnogrodzkiego (ze względu
na regulaminowe ograniczenia czasowe) Udało się
wybrać odpowiednie fragmenty i zredukować ilość
osób tak, aby nie utracić autentyczności widowiska (z

Korowód zespołów uczestniczących w przeglądzie

w szerokiej gamie: gawędy, przedstawienia teatralne,
widowiska obrzędowe, zespoły pieśni i tańca oparte
na tradycji regionalnej, lecz współczesne, z własnymi
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dwóch godzin do pół godziny, z 70 wykonawców do
21!). Twórcom udało się to karkołomne zadanie i zespół
otrzymał wyróżnienie. Reżyserem i choreografem
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widowiska był
Władysław
Dubaj.
W realizację
przedstawienia
zaangażowana
była m.in.
Kapela Ludowa
z Tarnogrodu,
uczniowie
z zespołów
tańca ze szkół
w gminie.
Ciekawostką
jest fakt, że
scenariusz
został w całości
zatwierdzony
przez Główny
Urząd Kontroli
Prasy Publikacji
i Widowisk
Oddział w
Zamościu.

Od lewej: Albin Korniak, Bolesław Piętak, Janina Lembryk, Leon Rak i Jan Piętak

W IV Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego
Wsi „Przytoczna 85” Kapela Ludowa z Tarnogrodu (w
składzie: Albin Korniak, Janina Lembryk, Bolesław Piętak, Jan
Piętak, Leon Rak) otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości
30 000 złotych oraz wyróżnienie o wartości 10 000 zł.

/Wykorzystano archiwalny artykuł
Z kim się spotkamy za rok na Ziemi Gorzowskiej
opublikowany w numerze 85. czasopisma
Gromada – Rolnik Polski z 16 VII 1978r./

Z przykrością informujemy, że 30 lipca br.
w wieku 86 lat odszedł od nas

śp. Tadeusz Jeleń

akordeonista,
wieloletni członek
Tarnogrodzkiej Kapeli
Ludowej
Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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PO SEJMIKU W TARNOGRODZIE
Za nami jubileuszowy 45. Międzywojewódzki
Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na którym
zaprezentowały się zespoły z różnych województw:
świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i
podkarpackiego.
Były to: Zespół Obrzędowy z Hańska (spektakl pt.
Worożycha), Zespół SENIORZY z Urszulina (Na jagody),
Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy JARZĘBINA z Bukowej
(Kumie zróbcie mi gromnice), Zespół ZAKUKAŁA

Ogólnopolskiego Sejmiku
Teatrów Wsi Polskiej,
który odbędzie się w
październiku 2020
roku w Tarnogrodzie.
Województwo
Lubelskie było
sponsorem i partnerem

45. Jubileuszowego
Międzywojewódzkiego
Sejmiku Wiejskich Zespołów
Teatralnych. Wsparcia
udzielili także: Powiat
Biłgorajski, Ministerstwo

Sala teatralna utworzona w tarnogrodzkiej szkole podstawowej

KUKUŁECKA z Gałek Rusinowskich (Ocepiny
weselne), Zespół BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
z Dziennego Domu Pomocy w Sanoku (Smok
w Nieswarowie), Zespół ŚWITEŹ z Trzydnika
Dużego (Darcie pierza), Zespół Biesiadny
WIERZBIANIE z Wierzbnej (Wesele), Zespół
Ludowy JAWORZANKI z Jaworza (Nase pranie
pod lipą), Zespół ROZKAPRYSZENI z Piotrowic
(Igraszki z diabłem), Zespół WZDOLSKIE
KOŁOWROTKI z Bodzentyna (U powroźnika),
Zespół Pieśni i Tańca MORAWICA z Morawicy
(Jak to w chałupkach gorki wypalano).
To pierwszy z pięciu przeglądów, które
odbywają się w całym kraju. Jurorzy po
obejrzeniu wszystkich prezentacji wyłonią
zespoły, które zaprezentują się podczas 37.

Wieczór towarzyski: Teatr - film, muzyka, taniec.
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Zajecia warsztatowe z Radą Artystyczną w składzie: prof. Lech Śliwonik,
dr hab. Katarzyna Smyk, dr hab. Bożena Suchocka, dr hab. Tomasz
Rokosz i dr hab. Edward Wojtaszek

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Organizatorami imprezy byli: Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury, Towarzystwo Kultury
Teatralnej Ziemi Lubelskiej, Burmistrz
Tarnogrodu, Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne, Zarząd Główny TKT w
Warszawie. Po raz kolejny organizatorzy
bardzo dziękują Burmistrzowi Miasta
Biłgoraj oraz Dyrekcji Biłgorajskiego
Centrum Kultury za wypożyczenie
sceny letniej BCK-u. Dziękujemy
również wszystkim zaangażowanym w
organizację sejmiku, a w szczególności
wolontariuszom.
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Na łamach „Sceny”

Sejmiki 2020 – zapis walki o trwanie
Na początku był r e g u l a m i n. Taki sam jak co roku i jak co roku nowe było słowo wstępne,
czyli przesłanie. Tym razem jego treścią było przypomnienie o niezwykłej rocznicy.

Nasze własne Święto
Półwiecze teatralnego sejmikowania
Był maj 1970 roku, gdy pierwsze zespoły zjechały do Stoczka na wiejskie sejmikowanie. To zdanie
zawiera istotę sprawy: świętujemy pięćdziesięciolecie Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych. To zdanie,
w telegraficznym skrócie, przypomina miejsce i czas narodzin SPRAWY, która jest ważna do dzisiaj, którą
pielęgnowały przez kolejne dekady dziesiątki tysięcy wiejskich artystów, instruktorów, animatorów, której
służyły rzesze pracowników i działaczy kultury, którą opisywali badacze i publicyści. A skoro już wiemy kiedy
i gdzie, godzi się przypomnieć imiona tych, którzy byli autorami idei, a potem wcielali ją w życie. …grupka
pracowników Powiatowego Domu Kultury w Łukowie, z dyrektorem Bogusławem Słodkowskim i instruktorką
Maria Balińską na czele, przy współudziale Barbary Parobczak z Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie,
wystąpiła z propozycją organizowania corocznych przeglądów wiejskich zespołów teatralnych – odnotował we
wspomnieniach kierownik jednego z najwierniejszych imprezie zespołów. Żeby to minimum informacyjne
było kompletne, dopiszmy jeszcze nazwisko Barbary Kosil – najpierw jako pracownik Urzędu Miejskiego,
potem jako dyrektor ośrodka kultury w Stoczku Łukowskim, była przez pierwsze ćwierć wieku gospodarzem
sejmikowych spotkań. I tak oto mamy metrykę pioniera, dzisiejszego Jubilata.
Nie zdołamy opisać, nawet najbardziej zwięźle, pięćdziesięciu lat, nie zdołamy wspomnieć ludzi,
których trzeba pamiętać. Mamy zresztą nadzieję, że Jubileusz będzie wyzwaniem do stworzenia pełniejszego
zarysu całości. O dwóch niezwykłych mocach Stoczkowego wydarzenia wspomnieć przecież trzeba
koniecznie – o trwaniu i inspiracji. Najwyrazistszy znak mocy trwania dają liczby: do dzisiaj 46 sejmików
(były lata, wymuszonego przez rozmaite okoliczności, zawieszenia), ponad 450 widowisk na stoczkowej
scenie. Dowodem mocy inspiracji jest – sejmikowy r u c h wiejskich teatrów. Najpierw pobudziła ona do
działania Władysława Dubaja, co od 1975 roku owocowało sejmikami w Tarnogrodzie, potem zawładnęła
gronem zapaleńców, którzy w 1984 roku doprowadzili do spełnienia marzeń o ogólnopolskim sejmikowaniu.
*
Tu przejść by można – a nawet należało – do przynajmniej wyliczenia półwiekowych osiągnięć,
sukcesów, wzlotów. Do przypomnienia społecznych, artystycznych, edukacyjnych dokonań. Nie podejmiemy
tej próby, wszakże jednej niezwykłej i najbardziej w ł a s n e j, przez nas wspólnie stworzonej, wartości pominąć
nie wolno. Konwencja UNESCO z 2003 roku o ochronie dziedzictwa kultury niematerialnej przyjmuje, że
oryginalna twórczość artystyczna, która w czasie jednego pokolenia nie utraciła blasku, utrzyma swoje wyraziste
miejsce w kulturze. Trwamy dłużej, mocno przekroczyliśmy czasowy wymiar, przypisany kategorii pokolenia.
Już zatem sama nasza sejmikowa forma prezentowania teatru wiejskiego godna jest ochrony. Staliśmy się
ogniwem historycznego procesu, komponentem tradycji.
Styczeń 2020 r.								

Zarząd Główny T K T

*
W początkach roku 2020 machina ruszyła kolejny raz – 31 stycznia nastąpiło uroczyste
otwarcie międzywojewódzkiego sejmiku w Tarnogrodzie. Stawiło się 11 teatrów z 4 województw.
Mimo że przegląd odbywał się w przestrzeni „użyczonej”, zrealizowano cały rytuał utrwalonych przez
lata działań. Atmosferę podgrzewał, mocno podkreślany, fakt podwójnego jubileuszu. Dużo pogody i
niemało dobrych słów było w końcowym K o m u n i k a c i e Rady Artystycznej:
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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W lekko jubileuszowym klimacie odbywało się tegoroczne międzywojewódzkie spotkanie wiejskich
teatrów – i na początku, i na zakończenie przypomniano, że na rejonowy przegląd do Tarnogrodu zespoły
zjechały po raz 45., a przede wszystkim o tym, że 50 lat temu odbył się w Stoczku Łukowskim pierwszy
SEJMIK, który dał początki całemu sejmikowemu ruchowi w Polsce. Określenie „lekko jubileuszowy” użyte
zostało dlatego, że pamięci dochowano, ale świętowanie postanowiono przenieść na jesień, kiedy to Sejmikiem
Teatrów Wsi Polskiej otwarty zostanie, po wielkim remoncie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
45. sejmik kończymy w dobrym nastroju, był obiecującym otwarciem kolejnego roku sejmikowego. W
każdym z prezentowanych przedstawień Komisja znalazła artystyczne i poznawcze wartości, połowa widowisk
zasługuje na znak dobrej jakości. Optymizm budzi pojawienie się kilku teatrów debiutujących, a przecież
nieźle dających sobie radę w scenicznych realizacjach. Godzi się też odnotować „profilową” konsekwencję – i
tym razem zdecydowanie dominował nurt obrzędowy.
Sejmik realizowany był w „zastępczych” przestrzeniach Szkoły Podstawowej, ale dzięki życzliwości jej
Dyrekcji oraz mocnemu wsparciu ze strony władz Tarnogrodu i wielkiemu wysiłkowi Dyrekcji i pracowników
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, przebiegł bardzo sprawnie, w serdecznej atmosferze.
Tarnogród, 2 lutego 2020 roku						

Rada Artystyczna

*
Przyszłość jawiła się jako kolejny, dobrze przygotowany układ: 4 sejmiki międzywojewódzkie,
odświętny - bo w zmodernizowanym Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury - sejmik finałowy, a na
zakończenie roku VII Festiwal Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w
Warszawie. Ogłoszenie przez rząd stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowało szybką,
niepozbawioną optymizmu reakcję Zarządu Głównego TKT. K o m u n i k a t specjalny do gospodarzy
sejmików rejonowych zamykał taki akapit:

(…) Harmonogram Sejmików 2020 daje nam nieco czasu na przygotowanie rozwiązań adekwatnych
do sytuacji: najwcześniejszy planowany sejmik to początek czerwca. Sądzimy – a jak wynika z naszych
doraźnych kontaktów z Państwem, mamy w tym względzie poparcie – że możemy przez miesiąc w miarę
spokojnie czekać i obserwować rozwój wydarzeń. W połowie kwietnia prześlemy następny komunikat, w
nim przedstawimy do Państwa opinii plan działania, być może z projektem niezbędnych korekt.

Warszawa, 14 marca 2020 r,							

Zarząd Główny TKT

Kolejny komunikat pojawił się jednak nie w połowie, ale 30 kwietnia – Zarząd Główny
postanowił poczekać na wystąpienie Premiera, który zapowiedział ogłoszenie planu wychodzenia
ze stanu epidemii, czyli wskazanie etapów łagodzenia narzuconych obostrzeń. Oto najważniejsze
ustępy komunikatu.
		

PT Gospodarze
Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych

Stanęliśmy wobec konieczności podjęcia decyzji w sprawie SEJMIKÓW’20. Ta decyzja może być
definitywna, bądź „przejściowa”, czyli umożliwiająca próbę kontynuacji, po dokonaniu niezbędnych zmian w
regulaminie. W naszym przypadku zmianą jest odstąpienie od przyjętego kalendarza działań. Zarząd Główny
TKT – po analizie sytuacji i po kontaktach z partnerami na różnych szczeblach organizacyjnych –
postanowił podjąć próbę kontynuacji Sejmików’20.
20
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Najważniejsza motywacja - otrzymaliśmy od partnerów jednoznaczne sygnały, że właśnie „przejściowa”
decyzja będzie dobrze przyjęta – jako znak, że nie poddajemy się, że dopóki to możliwe staramy się ratować
wspólne dzieło, ogromny dorobek twórców i animatorów.
*
Regulamin Sejmików’20 ustanowił kalendarz przeglądów rejonowych: w czerwcu Stoczek Łukowski
(6 – 7) i Kaczory (14); w lipcu Bukowina Tatrzańska (4 – 5) i Ożarów (25 – 26). Niniejszym uznajemy ten
kalendarz za nieważny i przyjmujemy następujące ustalenia:
- Międzywojewódzkie Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych odbywają się w terminie do 30 września 2020
roku.
- Termin Sejmiku jego gospodarz ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym TKT
- Termin 37. Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej pozostaje niezmieniony (16 – 18 października)
Realizacja tych postanowień nie zależy tylko od nas, musimy podporządkować się ogólnym ustaleniom.
Fundamentem naszej postawy jest przyjęcie zasady – o konkretnym działaniu decydujemy wtedy, gdy będzie
mogli zapewnić bezpieczne uczestnictwo.
Generalne warunki określi rząd. Z dotychczasowych oświadczeń i zapowiedzi wynika, że w obszarze teatry,
koncerty odchodzenie od narzuconych obostrzeń może nastąpić w IV etapie.
Lokalne warunki precyzują właściwe władze samorządowe i sanitarne.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.						

Zarząd Główny TKT

●

Następny miesiąc wypełniły kontakty, rozmowy, zbieranie opinii – wszystko po to, by można
było przedstawić realny plan działań. Kolejny k o m u n i k a t zawiera ten plan.
Reakcja naszych Partnerów na kwietniowy komunikat była prawie natychmiastowa i pozytywna. Po
zebraniu wszystkich informacji, przedstawiamy n o w y k a l e n d a r z Sejmików 2020.
- Ożarów			

- 22 - 23 sierpnia 2020

- Bukowina Tatrzańska

- 5 – 6 września 2020

- Stoczek Łukowski

- 12 – 13 września 2020

- Kaczory 		

- 20 września 2020

- 37. Sejmik Teatrów Wsi Polskiej – Tarnogród, 16 – 18 października 2020.
Zasady organizacyjno-porządkowe, przedstawione w poprzednim komunikacie, pozostają nienaruszalne.
27 maja 2020 roku								

Zarząd Główny TKT

*
Kilka zdań na zakończenie
Piszemy te zdania w połowie czerwca 2020 roku. Stawiamy kropkę na zakończenie, ale jest
to zakończenie tylko pierwszego etapu – najtrudniejszego w 50-letniej historii Sejmików i choćby
dlatego godnego opisania. Nie wiemy, czy będzie drugi etap. Dlatego dwa słowa wydają się dzisiaj
najtrafniej oddającymi stan ducha: niepokój i nadzieja.
						Materiał opublikowany w „Scenie” 2020 nr 1-2
					

(Skróty uzgodniono z redakcją „Sceny”)
KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Honorowy Obywatel Tarnogrodu

Lech Śliwonik

z Nagrodą im. Oskara Kolberga
Profesor Lech Śliwonik to
człowiek teatru od wielu lat
związany z Tarnogrodem.
Tym milej nam poinformować,
że jest jednym z laureatów
tegorocznej 45. edycji
Nagrody im. Oskara Kolberga
„Za zasługi dla kultury
ludowej”.
Nagroda, której patronem
jest Oskar Kolberg - etnograf,
folklorysta, kompozytor,
- została ustanowiona w
1974 r. i jest przyznawana
w sześciu kategoriach:
w dziedzinie twórczości
artystycznej indywidualnej
(sztuk plastycznych, literatury
ludowej, muzyki instrumentalnej,
śpiewu, tańca), kapel i zespołów
folklorystycznych, w dziedzinie
działalności badawczej,
dokumentacyjnej, animacji
i upowszechniania kultury
ludowej. Wyróżnienia honorowe
są przyznawane instytucjom
i organizacjom szczególnie

zasłużonym dla rozwoju i
popularyzacji polskiej sztuki
ludowej i folkloru.

Prof. Śliwonik podczas wręczenia honorowego
obywatelstwa Tarnogrodu

W piątej kategorii nagrodzeni
zostali naukowcy, badacze i
animatorzy. Laureatem w tej
właśnie grupie jest prof. Lech
Śliwonik - teatrolog, profesor
Akademii Teatralnej im. A.
Zelwerowicza w Warszawie,
prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Kultury Teatralnej,
badacz i znawca polskiego
teatru amatorskiego, teatru
ludowego; inicjator i koordynator
dokumentalista Sejmików
Wiejskich Teatrów. Profesor
Lech Śliwonik związany jest
z tarnogrodzkimi sejmikami
od 1981 roku, kiedy to po raz
pierwszy przyjechał na sejmik
międzywojewódzki. Od 1984
roku był obecny na każdym
sejmiku o zasięgu ogólnopolskim,
pełniąc wielokrotnie funkcję
przewodniczącego Rady
Artystycznej.

Jako Przewodniczący Rady Artystycznej tarnogrodzkich sejmików

KWARTALNIK TARNOGRODZKI
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Wyróżnienie przyznawane
przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
zostało wręczone
wybitnym przedstawicielom
środowiska kultury podczas
uroczystej gali, która odbyła
się 18 września 2020 roku
w Arkadach Kubickiego
na Zamku Królewskim w
Warszawie. Przyznawał
je minister Piotr Gliński,
który zwrócił uwagę że,
wieloletnie istnienie nagrody
podkreśla znaczenie sztuki
ludowej dla narodowej
kultury. Tegoroczni laureaci
Nagrody im. Oskara Kolberga

Gala w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie

prof.Lech Śliwonik przypomniał słowa
Jerzego Grotowskiego:
Jeżeli zrobiliśmy dobrą studnię,
we właściwie wybranym miejscu,
głęboko wykopaną, umiejętnie
ocembrowaną i jest w niej świetna
woda, to i tak zalęgną się w niej
ryby i woda zepsuje się, jeśli nie
będziemy stale z niej czerpali.
/TOK, źródło: PAP, e-teatr.pl/
Ceremonia wręczenia nagrody

kultywują i chronią
autentyczne wartości
kultury regionalnej.
Wyróżnieni za działalność
twórczą, badawczą,
dokumentacyjną i
popularyzatorską
przyczyniają się
do zachowania
podstawowego kanonu
sztuki ludowej, który w
czasach dominującej
kultury masowej musi być
konsekwentnie chroniony
i umacniany.
Obecni na gali byli
przyjaciele profesora
Śliwonika z Tarnogrodu:
burmistrz Paweł Dec,
dyrektor TOK-u Renata
Ćwik oraz prezes TTR-u
Władysław Dubaj
Odbierając nagrodę
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Paweł Dec-Burmistrz Tarnogrodu

Prof. Piotr Dahlig

Prof. Lech Śliwonik
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Renata Ćwik-Dyrektor TOK

NARODOWE CZYTANIE 2020

Tarnogród czyta „Balladynę” Juliusza Słowackiego

Miejska
Biblioteka
Publiczna w
Tarnogrodzie
oraz Szkoła
Podstawowa
im. Marii CurieSkłodowskiej w
Tarnogrodzie, już po
raz dziewiąty organizowały NARODOWE
CZYTANIE. Wydarzenie, które odbywa
się pod patronatem Pary Prezydenckiej,
w tym roku przypomniało o „Balladynie”
Juliusza Słowackiego.
Z uwagi na pandemię koronawirusa SARSCov-2 tegoroczna edycja NARODOWEGO
CZYTANIA odbyła się on-line. Wszyscy,
Czytają Marta i Paweł Dec
którzy chcieli wziąć udział w akcji, przesyłali do
biblioteki lub szkoły podstawowej nagrania z wybranym
fragmentem utworu Słowackiego. Przesłane nagrania
zostały opublikowane 5 września 2020 r. na fejsbukowym
profilu biblioteki i szkoły podstawowej.
Okolicznościowy list od Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, poświęcony tegorocznej edycji
„Narodowego Czytania” przeczytał Burmistrz Tarnogrodu
- Paweł Dec. Prezydent wyraził nadzieję, że - wzorem lat
ubiegłych - i tym razem podczas Narodowego Czytania
każdy z Państwa odkryje swoją „Balladynę”, oddając się
refleksji nad uniwersalnym przesłaniem tego utworu, który
obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada
się po stronie zgody, porozumienia i ukazuje zwycięstwo
dobra nad złem.Corocznie w akcję NARODOWEGO
CZYTANIA włącza się Wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala.

Tomasz Rogala

Czytają: Magdalena Komosa, Bartłomiej Obszański, Martyna Bazan i Otylia Antolak
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Mimo pandemii
mieszkańcy naszej gminy
aktywnie uczestniczyli
w NARODOWYM
CZYTANIU „Balladyny”
Juliusza Słowackiego,
m.in. Środowiskowy
Dom Samopomocy w
Tarnogrodzie, Szkoła
Podstawowa w Woli
Różanieckiej, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wincentego
Witosa w Różańcu
Pierwszym, Szkoła
Podstawowa im. Marii
Curie-Skłodowskiej w
Tarnogrodzie, dyrektorzy
szkół, nauczyciele, czytelnicy
biblioteki.
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WAKACYJNA SZKÓŁKA LETNIA 2020

Tegoroczna edycja Wakacyjnej Szkółki Letniej
przebiegała w nieco odmiennej formie. W związku z
epidemią jej organizacja wymagała uwzględnienia
zasad, których przestrzeganie miało zagwarantować
bezpieczeństwo
uczestników i
prowadzących. W tym
roku po raz pierwszy
zajęcia nie miały
charakteru otwartego,
obowiązywały zapisy i
ograniczona liczba osób.

kreatywności i nieszablonowych sposobów myślenia i
patrzenia na świat. Uczestnicy warsztatów przy pomocy
pasteli odkrywali nieznane planety, lepili z gliny, rysowali
kolorową kredą, na dużym formacie malowali swoje
planety spełnionych
marzeń, prowadzili
wakacyjne dzienniczki,
malowali maski i abstrakcje,
mandale na plastrach
brzozowych, tworzyli
postaci.

Różnorodność
zakupionych materiałów
Warsztaty odbywały się w
plastycznych umożliwiła
dużej sali gimnastycznej,
dzieciom i młodzieży
aby zapewnić odpowiednie
poeksperymentowanie z
odległości pomiędzy
nowymi technikami oraz
uczestnikami. Mimo tych
wybranie ulubionych.
wszystkich obostrzeń
Wykorzystano też
zabawa, jak co roku, była
materiały przeznaczone do
fantastyczna. Trzynasty
recyklingu. Powstały istne
już raz zajęcia prowadzili
dzieła sztuki. Uczestnicy
artyści z Gdańska –
Inauguracja zajęć. Szkółkę otwierali: Renata Ćwik - Dyrektor TOK,
Tomasz Legieć - Zastępca Burmistrza Tarnogrodu oraz instruktorzy
zaskakiwali pomysłowością,
Jovanka TomaszewskaJovanka Tomaszewska i Wojciech Kołyszko
kreatywnością i
Kołyszko – socjolożka i
zaangażowaniem a ich dzieła oryginalnością i estetyką.
Wojciech Kołyszko – malarz, ilustrator, autor książek dla
dzieci.
Wsparcia finansowego udzielili Powiat Biłgorajski i
Gmina Tarnogród, wsparcia rzeczowego – firma MODEL
Warsztaty plastyczne, według autorskiego projektu
z Biłgoraja i Nadleśnictwo Biłgoraj-Leśnictwo Luchów.
rozwijania kreatywności i wyobraźni, trwały od 27 lipca
Organizatorzy warsztatów: Towarzystwo Kultury Teatralnej
do 5 sierpnia. Prowadzący zatroszczyli się o to, żeby
Ziemi Lubelskiej i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
każdego dnia zaskoczyć uczestników inną formą pracy,
zaproponowali szereg doświadczeń artystycznych
Więcej foto. na przedostatniej stronie wydania
pozwalających przetestować rozmaite narzędzia i podłoża
tworzenia prac plastycznych. Dużą uwagę przywiązywali
też do zabaw i ćwiczeń wymagających uruchomienia
/Monika Komosa/

LET NIA SZKOŁA MALARST WA

					

z profesorem Edwardem Sytym

W ramach
Wakacyjnej Szkółki
Letniej została
po raz kolejny
zorganizowana Letnia
Szkoła Malarstwa dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych. Zajęcia
prowadził pochodzący
z Tarnogrodu
malarz, rysownik
i wykładowca
akademicki profesor
Edward Syty.
Na co dzień związany
jest z Pracownią
Rysunku i Malarstwa
na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu
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Opolskiego oraz z Katedrą Architektury i Urbanistyki
na Politechnice Opolskiej. Na warsztaty mógł
zgłosić się każdy, kto miał potrzebę rozwinąć swój
malarski talent. Zajęcia odbywały się 3 i 4 sierpnia
w plenerze. Pierwszego dnia uczestnicy malowali
zabytki Tarnogrodu, a kolejnego wyruszyli na łono
natury, gdzie powstały zapierające dech w piersiach
pejzaże. Profesor udzielił lekcji każdemu artyście amatorowi, zasugerował sposób malowania dzieła oraz

podpowiadał, jak i gdzie szukać inspiracji. Letnią Szkołę
Malarstwa zorganizowały Towarzystwo Kultury Teatralnej
Ziemi Lubelskiej i Tarnogrodzki Ośrodek Kultury przy
wsparciu finansowym Powiatu Biłgorajskiego i Gminy
Tarnogród oraz przy wsparciu rzeczowym firmy MODEL
z Biłgoraja i Nadleśnictwa Biłgoraj – Leśnictwa Luchów.
/Monika Komosa/
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Wieści o Tarnogrodzkiej Orkiestrze Dętej
Próba w plenerze
W związku z epidemią
i brakiem możliwości
występów dla
szerszej publiczności
kapelmistrz i członkowie
Tarnogrodzkiej Orkiestry
Dętej, którzy kochają
grać dla swoich fanów,
postanowili sprawić
przyjemność mieszkańcom

instrumentów. Niektórzy zakupili słodycze dla artystów,
chcąc chociaż w taki sposób podziękować młodym
pasjonatom muzyki i ich mentorowi Grzegorzowi
Szteinmillerowi.

Przegląd Orkiestr Dętych
– Biłgoraj 2020
20 września 2020 roku na scenie letniej Biłgorajskiego
Centrum Kultury odbył się Przegląd Orkiestr Dętych. Miał
on formę prezentacji. Na początku wszystkie zaproszone
grupy zagrały wspólnie dwa utwory:
Happy Marsching Band i Orkiestry
Dęte. Następnie każda formacja
zaprezentowała przygotowany na
tę okazję – trwający około godzinę
– repertuar. Pierwsza wystąpiła
Orkiestra Dęta Cementowni
Chełm, następnie zaprezentowała
się Orkiestra Dęta Miejskiego
Domu Kultury ze Stalowej Woli,
jako trzecia zagrała Tarnogrodzka
Orkiestra Dęta, ostatni występ
należał do Biłgorajskiej Orkiestry
Dętej im. Czesława Nizio. Występy
były na bardzo wysokim poziomie,
słuchacze mieli okazję przez kilka
godzin podelektować się wspaniałą
muzyką – przeważał repertuar
tradycyjny: polki, walce, muzyka
patriotyczna, utwory rozrywkowe.
Po występach wszyscy uczestnicy
zostali zaproszeni na obiad do
restauracji. Wszystkie orkiestry
otrzymały nagrody pieniężne za
udział w przeglądzie.

i sobie i zorganizowali
nieoficjalną plenerową
próbę na rynku w
Tarnogrodzie, chcąc w ten
sposób zaprezentować się
słuchaczom „od kuchni”.
18 lipca o 9.00 tarnogrodzki
rynek rozbrzmiał znakomitymi
dźwiękami nowych przebojów
przygotowanych przez naszych
młodych utalentowanych
artystów pracujących od
czerwca w reżimie sanitarnym.
Przechodnie i obecni na
zakupach przystawali na
chwilę, a wtedy magia chwili
powodowała, że nie byli
w stanie opuścić miejsca
koncertu. Słuchali urzeczeni
do końca, wyłapywali każdą
nutę wydobywającą się z
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Wieści
teatralne
45. Zamojskie
Lato Teatralne
19 sierpnia 2020 roku członkowie młodzieżowej
grupy teatralnej obejrzeli spektakl Komedianci
Teatru Pantomimy MIMO z Warszawy w ramach
45. Zamojskiego Lata Teatralnego. Przedstawienie

rozpoczęło się o 20.30 na zamojskim rynku. Niemi
sztukmistrze swoim występem przypomnieli widowiska,
jakie dawniej podziwiano na ulicach miast i miasteczek.
W spektakl wkomponowano sceny z filmu Enfants
du Paradis z 1945 roku. Mieliśmy okazję zobaczyć
rodzaj pantomimy, który można obejrzeć bardzo
rzadko. Aktorzy zabrali nas w świat niemal magicznych
sztuczek i zadziwiających umiejętności, ożywili w sobie
pasje, zaprezentowali niesamowite talenty. Byliśmy
oczarowani ich grą i wirtuozerstwem. To nie tylko
wspaniali aktorzy, ale też niezwykle zręczni gimnastycy,
porywający tancerze, tajemniczy prestidigitatorzy.
Spektakl wyreżyserował Bartłomiej Ostapczuk.

Łączy nas teatr…
- projekt młodzieżowych grup
teatralnych działających przy
Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
Młodzi pasjonaci teatru pracujący w Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury marzyli o wyjeździe do Krakowa na
warsztaty teatralne, których uwieńczeniem byłoby
obejrzenie spektaklu na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza
Słowackiego. Taki projekt od dawna kiełkował nam w
głowie, potrzebne były sprzyjające okoliczności, a takie
pojawiły się, kiedy firma Model Opakowania po raz kolejny
ogłosiła nabór wniosków w ramach programu AKTYWNI z
MODELEM. Niezmiennym celem polityki sponsoringowej
firmy Model Opakowania
jest wspieranie inicjatyw,
które służą rozwojowi pasji
i talentów dzieci i młodzieży
oraz działań służących
aktywizacji lokalnej
społeczności. Wystąpiliśmy
z wnioskiem i udało się
uzyskać dofinansowanie
do naszego projektu.
Wyjazd w najdrobniejszych
szczegółach był
zaplanowany na marzec
2020 roku. W programie
znalazły się warsztaty
teatralne, spektakl Zemsta
w Teatrze Słowackiego
oraz Lekcja interpretacji
i zwiedzanie Muzeum
Sztuki Współczesnej
MOCAK. Z niecierpliwością
oczekiwaliśmy dnia
wyjazdu… No i właśnie
wtedy zostały wprowadzone
ograniczenia w związku
z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, aż
w końcu całkowicie
zakazano organizowania
zajęć w grupach, wstrzymano spektakle w teatrach.
Zmuszeni byliśmy odwołać wyjazd. Na szczęście po
kilku miesiącach obostrzenia uległy złagodzeniu i znów
wyczekiwaliśmy momentu, kiedy na Dużej Scenie
Teatru Słowackiego zaczną się spektakle. No i wreszcie
się udało! 8 października obejrzymy Hamleta a 9
października weźmiemy udział w warsztatach improwizacji
prowadzonych przez trenera z Akademii Teatralnej.
Wybieramy się również do Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK. Wyjazd dofinansowali: firma Model Opakowania
oraz Tarnogrodzki Ośrodek Kultury. Teraz pozostaje tylko
trzymać kciuki, żeby COVID-19
nie pokrzyżował nam planów.
Mamy nadzieję, że wyjazd
dojdzie do skutku.

/Monika Komosa/
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RADCY PANA RADCY
TARNOGRODZKI TEATR
Z GOŚCINNĄ
WIZYTĄ W
HARASIUKACH

23 lutego 2020r. w sali
widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w
Harasiukach gościliśmy
grupę teatralną z
Tarnogrodzkiego Ośrodka
Kultury w Tarnogrodzie, która
zaprezentowała spektakl w
reżyserii pani Heleny Zając
„Radcy pana radcy”.
Widowisko Michała
Bałuckiego to komedia
napisana w 1867 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.
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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
spektaklu
przygotował
Władysław Dubaj.
Aktorzy
z Tarnogrodu
zostali ciepło
przyjęci przez
publiczność, o
czym świadczyły
owacje
po zakończonym
spektaklu.
GOK Harasiuki

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
odbyły się eliminacje gminne 53.
Wojewódzkiego Turnieju Poezji
Dziecięcej, którego organizatorem
jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod
Akacją” w Lublinie.

Zgłoszenia
przyjmowane
były on – line.
Uczestnicy
nagrywali wiersze
lub fragmenty
prozy, a jury

oceniało ich, oglądając przesłane filmiki.
Do 53. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej zostały
nominowane następujące uczestniczki eliminacji gminnych:

• Oliwia Huppental (lat 7)
• Maja Kurzydło (lat 7)
• Wiktoria Zając (lat 7)
Miło nam poinformować, że reprezentantka
naszego miasteczka WIKTORIA ZAJĄC (7 lat) została
wyróżniona w 53. Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej!
Spośród 90 nadesłanych recytacji Jury wyłoniło 12 laureatów
oraz wyróżniło 20 uczestników konkursu. W tym gronie
znalazła się Wiktoria.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Spójrz okiem artysty - Vincent van Gogh
W MDK „Śródmieście” we
Wrocławiu 22 stycznia 2020
odbyło się podsumowanie
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Spójrz okiem
artysty – Vincent van Gogh”.
W wernisażu znalazły się
też prace podopiecznych
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
Aleksandry Przytuły i Roksany
Małek, których opiekunką
artystyczną jest Magdalena
Grabinska-Serek. Otrzymały one
wyróżnienia za wysoki poziom
artystyczny prac konkursowych
oraz twórcze zaangażowanie.
Gratulujemy!
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23. Konkurs Wielkanocny w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
(online)

Z uwagi na sytuację w kraju związaną z pandemią
konkurs wielkanocny odbył się w tym roku w
przestrzeni wirtualnej. Zaproponowaliśmy dzieciom,
młodzieży i dorosłym uczestnictwo w nim na stronie
na Facebooku. Artyści udostępniali zdjęcia swoich
prac w komentarzach pod postem konkursowym.
W ocenie jury będzie brało pod uwagę zgodność z
tradycją, technikę i wartość artystyczną dzieła a także
ilość polubień pod zdjęciem.
Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.
Nagrodzeni zostali:
W kategorii II (klasy II – III SP) Aleksander Antolak
W kategorii
III (IV – VIII
SP) Otylia
Antolak
Ponadto
wyróżniono
dorosłą
uczestniczkę
konkursu
– panią
Jolantę
Zygmunt.
Wszyscy
zwycięzcy

W kategorii I (klasy 0 – I SP) Fabian Krzychowiec

otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy
zaprezentowali swoje piękne dzieła. Gratulujemy i
zapraszamy na kolejne edycje.
FERIE Z KULTURĄ to cykl zajęć i warsztatów
dla dzieci, które odbyły się w tymczasowej siedzibie
Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w dniach 13-17
stycznia 2020 roku.
Pierwszego dnia dzieci uczestniczyły w
zajęciach tanecznych prowadzonych przez Małgorzatę
Zając, a następnie obejrzały film animowany

We wtorek z Moniką Komosą pobawiły się
w teatr, wykonując grupowe i indywidualne zadania
aktorskie. Po zajęciach teatralnych ponownie mogły
obejrzeć seans filmowy.
Do zaginionej wyspy na której ukryty jest
skarb, wraz z piratką Kirą dzieci dotarły w środowe
przedpołudnie. Jak sobie tam poradzić bez WiFi ? Jak
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człowiekiem na całej planecie. Ten przekazuje jej pewien
rebus. Kira próbuje rozwiązać go wraz z dziećmi. Na
papirusie widnieje napis książnica. Cóż to jest? Co to
za miejsce... I gdzie ukryty jest skarb? Na wszystkie
te pytania odpowiedzieli aktorzy krakowskiego Teatru
„Maska” który przyjechał do Tarnogrodu ze spektaklem
„Prastara książnica-Skarb i Tajemnica - bo mądrość
tkwi nie tylko w Wi-Fi”. Po spektaklu odbyły się w „Ferie
z plastyką” prowadzone przez Magdalenę GrabińskąSerek.

rozpalić ognisko? Jak rozbić obóz? Z pomocą przybywa
nowy znajomy - Tygrys. Prowadzi Kirę do Starszego
Wyspy - Szamana, który podobno jest najmądrzejszym

W czwartek odbyła się kolejna odsłona zajęć
tanecznych, a po tańcach dzieci również obejrzały film.
Tarnogrodzkie „FERIE Z KULTURĄ 2020”
zakończyły się w piątek zajęciami plastycznymi i
teatralnymi.

„O Gwiazdo Betlejemska”
W niedzielę 12 stycznia w sali gimnastycznej szkoły
podstawowej w Tarnogrodzie odbył się IV Przegląd
Kolęd i Pastorałek
pod hasłem
„O Gwiazdo
Betlejemska”
zorganizowany
przez Przedszkole
Miejskie w
Tarnogrodzie.
Wzięło w nim
udział osiem
grup. Pierwsza z
nich zaśpiewała
pastorałkę pt. „Hejże
ino dyna, dyna”
pod kierownictwem
nauczycielek
M. Serek i E.
Wancisiewicz.
Grupa druga
zaprezentowała piosenki świąteczne „Gwiazdka” i

„Ubierzemy dziś choinkę” pod okiem B. Borowej i A.
Szteinmiller. Kolejna grupa wykonała „Pastorałkę od
serca do ucha”
pod nadzorem
V. Łukaszczyk.
Pastorałki „Skrzypi
wóz” oraz ponownie
„Pastorałkę od
serca do ucha”
wykonała czwarta
grupa pod okiem E.
Skotnickiej. Grupa
piąta zaśpiewała
świąteczną piosenkę
„Jest taki dzień” oraz
kolędę „Narodził
się Jezus w stajni”
(opiekunki: A. Sidor
i A. Szteinmiller).
Ponadto w
przeglądzie wzięły
udział Oddział Przedszkolny z Woli Różanieckiej i
Różańca II, które przygotowały M. Hadacz
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Zebrane środki zostały
przeznaczone na
pokrycie kosztów jego
leczenia i rehabilitacji.
Odbyła się licytacja
trzech obrazów, które
przekazała dyrektor
Miejskiego Przedszkola
w Tarnogrodzie Iwona
Kamieniec.

i M. Szcząchor, prezentując następujące pastorałki: „W
lichej stajni”, „Pastuszek bosy” oraz „Pastorałkę od serca
do ucha”.
Dodatkową atrakcją przeglądu kolęd i pastorałek były
jasełka, które zaprezentowała grupa szósta. Dzieci
zostały przygotowane przez Małgorzatę Grabias oraz
Monikę Olejnicką.
Niedzielne spotkanie przy wspólnym kolędowaniu
najmłodszych było okazją do zgromadzenia dużej
ilości osób, które zostały zachęcone do zbiórki dla
chorego Filipka. 6-letni chłopiec pochodzi z Rzeszowa
i zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną typu B.

Podczas koncertu
można było również
nabyć ozdoby
bożonarodzeniowe
wykonane przez dzieci
i rodziców. Dodatkowo
przybyli goście mogli
wziąć udział w loterii
fantowej i wrzucić symboliczną złotówkę do puszki.
W przeglądzie kolęd i pastorałek wzięli udział burmistrz
Tarnogrodu Paweł Dec, zastępca burmistrza Tomasz
Legieć, przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz
Dołomisiewicz, proboszcz parafii Przemienienia
Pańskiego w Tarnogrodzie ks. Jerzy Tworek,
przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Magoch,
dyrektor Miejskiego Przedszkola w Tarnogrodzie
Iwona Kamieniec, Agnieszka Borek, Barbara Lembryk,
Ewa Dworniczak, a także rodzice, dziadkowie dzieci i
nauczyciele.
kapela ludowa, której
instruktorką jest pani Helena
Zając, zespoły taneczne
pracujące pod kierunkiem
Małgorzaty Zając i zespół
wokalny przygotowany przez
Grażynę Barcicką. Wystąpili
również Magdalena Palinka
i Maciej Komosa, zespoły
FIRE LBL i ROCKOUT z
Biłgoraja oraz FIRE OVER
LIMITS z Tarnogrodu. W
przerwach między występami
trwała II Tarnogrodzka Aukcja
z Serduszkiem prowadzona
przez Monikę Komosę i
Grzegorza Szteinmillera,
podczas której zlicytowaliśmy
prawie 100 atrakcyjnych
obiektów. Była świetna
zabawa, bezinteresowność,
niepowtarzalny klimat, wielka
hojność i solidarność.

28. FINAŁ WOŚP
W TARNOGRODZIE

Po raz kolejny Tarnogród
wsparł Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Dzięki niezwykłemu
zaangażowaniu
wolontariuszy, opiekunów,
Klubu Kobiet Aktywnych
z Tarnogrodu, harcerek,
sponsorów, darczyńców,
licytujących, wrzucających
do puszek udało się zebrać
niebagatelną kwotę 23
448,92 zł.
W zarejestrowanym w tym
roku sztabie pracowało 18
wolontariuszy. Kwestowały
z nimi nauczycielki ze
szkoły podstawowej: Anna
Kuziak – szefowa sztabu
w Tarnogrodzie i Bożena
Śmieciuch. Tarnogrodzki
Ośrodek Kultury
zorganizował imprezę, na
której zaprezentowały się
zespoły pracujące przy TOK:
orkiestra dęta pod batuta
Grzegorza Szteinmillera,
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Dziękujemy wszystkim,
dla których pomaganie jest
ważne, którzy wsparli naszą
akcję. Nie sposób wszystkich
wymienić. Szczególnie
dziękujemy darczyńcom,
licytującym, zespołom, na
które zawsze możemy liczyć,
niezawodnym harcerkom
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z 5. Tarnogrodzkiej Drużyny Harcerek „Agape” im.
Ireny Sendlerowej, które miały pod opieką dziesiątki
rozbrykanych dzieci i perfekcyjnie się spisały, ogarniając

całe to zamieszanie i zapewniając dzieciakom świetną
zabawę. Dziękujemy firmom i osobom prywatnym, które
zapewniły posiłki i napoje strudzonym wolontariuszom

oraz młodzieży ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w
Tarnogrodzie, która cały dzień opiekowała się kolegami
i koleżankami oraz dorosłymi zaangażowanymi w akcję.
Dziękujemy wszystkim dla których ten dzień był ważny.
Dzięki Wam po raz kolejny Tarnogród złapał wiatr w żagle.
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Z radością informujemy, że Biblioteka Miejska w
Tarnogrodzie otrzymała piętnaście tysięcy złotych ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na zakup nowości wydawniczych
w ramach Programu Wieloletniego ,, Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup
nowości wydawniczych do biblioteki publicznych.
Zapraszamy do naszej biblioteki, gdzie czeka na
Państwa bogaty księgozbiór oraz najnowsze pozycje
literackie.
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dzięki czemu mogłyśmy uszyć setki masek. Burmistrz
również wspomógł nasze działania, dofinansował zerowy
już w pewnym momencie budżet, a to pozwoliło nam nie
ustawać w produkcji. Choć nasze moce przerobowe były
ograniczone, starałyśmy się docierać tam, gdzie, według

Co nowego
u członkiń KKA?
Kiermasz wielkanocny on-line
Mimo niesprzyjających okoliczności z powodu pandemii
koronawirusa w Klubie Kobiet Aktywnych od wiosny
bardzo pracowicie. Zanim jeszcze ogłoszono obostrzenia
spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19,

Nasze maseczki dla mieszkańców Tarnogrodu

nas, maseczki były najbardziej potrzebne, ale każdy
mógł się do nas zgłosić i nikt nie został odprawiony z
kwitkiem. Szyłyśmy także maseczki ochronne dla szpitala
biłgorajskiego we współpracy z Widzialną ręką Biłgoraj.

Lubelskie Lokalnie
Mikrodotacje FIO 4
Na początku roku Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych ogłosiły konkurs grantowy w ramach
projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”.
Głównym celem złożonego przez nas wniosku było

przygotowywałyśmy stroiki i ozdoby
wielkanocne z zamiarem sprzedania ich na
kiermaszu wielkanocnym organizowanym
rokrocznie przez Tarnogrodzki Ośrodek Kultury.
Niestety, wprowadzono zakaz organizowania
tego typu wydarzeń, więc nasz kiermasz odbył
się on-line.

Akcja – Maseczki dla
mieszkańców Tarnogrodu

Namiot zakupiony w ramach projektu

W związku z szalejącą epidemią pojawiła się potrzeba
szycia maseczek. Poprosiłyśmy mieszkańców o wsparcie
w postaci materiałów i gumek. Odzew był ogromny,
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zwiększenie potencjału organizacyjnego Klubu Kobiet
Aktywnych. Udało się nam pozyskać fundusze na
wyposażenia klubu w namiot wystawowy oraz stroje, które
pozwolą nam działać w sposób bardziej profesjonalny i
estetyczny.
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zakupy wielorazowego użytku, warsztaty dla młodzieży,
których celem będzie przekazanie naszych umiejętności
kolejnemu pokoleniu, rozbudzenie w młodzieży
kreatywności, odpowiedzialności za środowisko.
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego

W ramach działań zaprojektowałyśmy i zamówiłyśmy
eleganckie koszulki z haftem tarnogrodzkim, nasza
utalentowana krawiecko koleżanka Justyna Żak, z
ogromną pomocą w krojeniu i fastrygowaniu Joanny
Magoch i Weroniki Chmielewskiej, uszyła eleganckie
sukienki z lnu dla wszystkich członkiń koła. Teraz
będziemy mogły godnie się
prezentować na każdej imprezie.
Zaprojektowałyśmy także i
zakupiłyśmy namiot wystawowy z
naszym logo. Cel osiągnęłyśmy.
Projekt został dofinansowany
ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej.

Rajd rowerowy

Działaj lokalnie 2020
- Wiedza i sŻycie
1 lipca 2020 roku rozpoczęłyśmy realizację kolejnego
projektu „Wiedza i sŻycie”, na który pozyskałyśmy
fundusze w ramach dotacji w konkursie grantowym
„Działaj lokalnie 2020”. Za cele postawiłyśmy sobie:
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członkiń
naszego klubu w zakresie krawiectwa, edukowanie
dzieci, młodzieży i mieszkańców Tarnogrodu w temacie
ekologii, ochrony środowiska i ponownego wykorzystanie
pozornie niepotrzebnych
rzeczy, budowanie
międzypokoleniowych
więzi. Mamy
zaplanowanych
mnóstwo działań
proekologicznych,
m. in. konkurs dla
uczniów z naszej
gminy na eko-logo
Tarnogrodu (zwycięski
projekt będzie
wydrukowany na
płóciennych torbach
wielorazowego
użytku), szkolenie
z profesjonalną
krawcową, szycie
worków na warzywa i
owoce z firanek oraz
Sukienki w trakcie szycia przez naszą
płóciennych toreb na
niezastapioną krawcową Justynę Żak

W jedną z pięknych wrześniowych niedziel
postanowiłyśmy zregenerować siły, zadbać trochę o
ciała i dusze i wybrałyśmy się na rajd rowerowy. Pogoda
nam sprzyjała, pedałowałyśmy solidnie i podziwiałyśmy
uroki Roztocza. W gospodarstwie agroturystycznym
Malina w miejscowości Pisklaki zrobiłyśmy sobie postój,
korzystając z gościnności gospodyni (jednej z członkiń
naszego klubu) Celiny Malinowskiej, rozpaliłyśmy ognisko

i posilałyśmy się przywiezionymi w koszach smakołykami.
Wyprawa była bardzo wesoła i udana. Przy ognisku
snułyśmy plany na kolejne miesiące. Będzie się działo!
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Wieści z ŚDS
Wielka radość w ŚDS-ie
w Tarnogrodzie. Mamy nowy
samochód do przewozu osób
niepełnosprawnych!
Bardzo serdecznie chcemy podziękować za pomoc
w pozyskaniu
nowego samochodu
polegającą na
dofinansowaniu
do „Programu
wyrównywania różnic
między regionami
III” w obszarze D
Państwowemu
Funduszowi
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
(PFRON) w
Lublinie. Starostwu
Powiatowemu
w Biłgoraju za
bezpośrednie
zaangażowanie w
realizację Programu
(duże podziękowania
za pomoc dla Pana
Tomasza Rabieja).
Szczególne podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie na ręce Pana Burmistrza Pawła Deca
oraz gminom ościennym tj. Gminie Obsza i Gminie
Biszcza za wsparcie finansowe, dzięki któremu został

Środowiskowy Dom Samopomocy
nie daje się pandemii!
Pomimo okresu pandemii
zajęcia terapeutyczne w
ŚDS Tarnogród odbywają
się zgodnie z planem
rocznym. Poszczególne
formy terapii zostały
jednak zmodyfikowane
i dostosowane do nowych
trudnych warunków.
Zachowując zasady
bezpieczeństwa,
uczestnicy terapii
odbywają treningi
umiejętności społecznych
wzbogacone o elementy
oddziaływań z zakresu
filmoterapii i teatroterapii.
Film może znacząco
wpływać na sferę
emocjonalno-wolicjonalną
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zrealizowany projekt „Poprawa funkcjonowania
Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie”.
Dzięki zebranym funduszom przez wyżej wymienione
jednostki uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy będą mogli bezpiecznie dojeżdżać z
okolicznych miejscowości na zajęcia terapeutyczne
prowadzone w ŚDS w Tarnogrodzie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ze szczególnym podziękowaniem
Dyrektor Elżbieta Kyc
człowieka, powodując zmianę postępowania jednostki,
której podstawą są zinternalizowane przez jednostkę
normy przejęte od bohatera filmu. Nagrywanie krótkich
form filmowych w
postaci instrukcji
(np. higienicznych)
z udziałem naszych
podopiecznych ma
również na celu
edukację zdrowotną.
Nowym pomysłem
jest też tworzenie
słuchowisk, na wzór
słuchowisk radiowych,
w których aktorami
są niepełnosprawni
artyści. Efekty ich pracy
będzie można wkrótce
podziwiać na naszej
facebookowej stronie zapraszamy!
Terapeuta Piotr Pacyk
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OSTATKI 2020

Klubu Seniora w Tarnogrodzkim ośrodku Kultury
20 lutego 2020 roku
w tłusty czwartek
tarnogrodzki
Klub Seniora
zorganizował imprezę
ostatkową mającą
na celu integrację
uczestników.
Wszyscy członkowie
włączyli się w
przygotowania, więc
stoły zastawione były
słodkimi i wykwintnymi
smakołykami.
Uczestnicy imprezy
tańczyli przy muzyce
współczesnej, którą
zaproponował pracownik
TOK Piotr Majcher.
Małgorzata Zając –
instruktorka prowadząca
zajęcia aerobiku dla
klubu – wraz z seniorami
przedstawiła przygotowane podczas gimnastyki układy.
W imprezie uczestniczyło około 30 osób. Wszyscy
świetnie się bawili. Ten wieczór zostanie w ich pamięci
na długo.
/TOK/
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Tarnogrodzki Klub Seniora w Biłgorajskiej Inicjatywie Senioralnej
Ksiądz Krystian Bordzań w imieniu Fundacji
Gaudium et Spes działającej przy parafii
św. Jana Pawła II w Biłgoraju zaprosił
tarnogrodzkich seniorów do udziału
w projekcie „BIS, czyli Biłgorajska Inicjatywa
Senioralna”, którego celem jest ułatwienie
osobom starszym bezpiecznego poruszania
się po świecie finansów i bankowości
elektronicznej, a także poszerzenie
kompetencji w zakresie obsługi komputera,
wyposażenie w elementarną wiedzę
na temat nowych technologii, mediów
cyfrowych.
W ramach projektu trwającego od 1
czerwca 2020 roku organizowane są
warsztaty komputerowe, zajęcia artystyczne
i ruchowe, szkolenia z zakresu ABC
bezpieczeństwa zdrowotnego. Zaplanowano
również treningi pamięci, które osobom
starszym bardzo ułatwiają codzienne
życie. Projekt będzie realizowany do końca
grudnia 2020 roku.

Z ARCHIWUM MIESZKAŃCÓW

Dzisiejsza ul. Jana Pawła II w Tarnogrodzie. 1896 rok. Z lewej cerkiew pw. św Trójcy.

42

KWARTALNIK TARNOGRODZKI

ZDROWIE
KORONAWIRUS – PODSTAWOWE INFORMACJE
W dwudziestym wieku wyprodukowanie wielu
antybiotyków, wprowadzenie szczepień przeciwko
najgroźniejszym chorobom oraz wyeliminowanie
lub ograniczenie wielu groźnych dla życia chorób
zakaźnych doprowadziło do rozpowszechnienia
przekonania, iż te choroby już nam nie zagrażają.
Okazało się jednak, że patogeny zaczęły ulegać
zmianom, które doprowadziły do lekooporności na
dotychczasowe medykamenty. Lekarze obawiają się,
że w naturze powstaną nowe genotypy, z którymi
medycyna sobie nie poradzi. Kolejnym problemem
jest powstanie ruchów antyszczepionkowych
kwestionujących skuteczność szczepień. Przekonanie
ludzi o możliwościach terapii spowodowało, że spadła
czujność. Szybkie przemieszczania się ludzi i częste
kontakty spowodowały, że zagrożenie przenoszenia
infekcji znacznie wzrosło.

Rozprzestrzenianie się wirusa w znacznym stopniu
ogranicza przestrzeganie podstawowych zasad
zachowania się, czyli:
- dezynfekcja rąk
- noszenie masek ochronnych
- zachowanie dystansu pomiędzy ludźmi
- unikanie zgromadzeń, np. wesel, pogrzebów, imprez
okolicznościowych
- rezygnacja z wyjazdów do krajów i miejsc, w których
występuje zwiększona zachorowalność
- wietrzenie pomieszczeń
- rygorystyczne przestrzeganie
zasad kwarantanny i izolacji.

Potwierdziło się to w tym roku.
Pod koniec 2019 roku infekcje
koranawirusem zaobserwowano
w Chinach, do dzisiaj nie wiemy,
jak doszło do pierwszych
zakażeń. Wystarczyły dwa
miesiące i ten bardzo zjadliwy
wirus praktycznie rozprzestrzenił
się na cały świat, docierając też
do Polski.

W ostatnim czasie wiele ognisk
infekcji spowodowanych jest
tym, że osoby z bezobjawowym
przebiegiem lub z początkowymi
objawami nie przestrzegają
tych podstawowych zasad.
Wprowadzenie ograniczenia
dostępności do obiektów
służby zdrowia jest związane
z koniecznością ograniczania
kontaktowania się chorych
pacjentów na poczekalniach oraz
zminimalizowania możliwości
przeniesienia infekcji na
pracowników służby zdrowia.
Nieroztropność pacjentów lub
ich rodzin, zatajenie informacji
o zakażeniu koronawirusem
skutkuje zamknięciem placówki,
kwarantanną lub zachorowaniem
personelu. Takie przykłady mamy
już na terenie naszego powiatu .

Z uwagi na drogę przenoszenia
(droga kropelkowa) zakażenie
koronawirusem między ludźmi
przebiega bardzo szybko. Infekcja
u człowieka może przebiegać
od postaci bezobjawowej do
ciężkiej niewydolności, głównie
oddechowej, mogącej skończyć
się śmiercią.
Pierwszymi objawami mogącymi
sugerować zakażenie
koronawirusem są;
- wysoka temperatura

Na rycinie mamy
przedstawionego „Doktora śmierć”
– jest to strój, jaki zakładali lekarze
w średniowieczu, idąc do chorych na dżumę. Był to duży
kapelusz z rondem, maska nazywana dziobem ptaka
(bo ptaki nie chorowały) wypełniona pachnącymi ziołami,
żywicą, które miały zapobiec oddychaniu morowym
powietrzem oraz zniwelować zapach zmarłych osób.

Kolorowany miedzioryt Paula Fürsta, Der Doctor
Schnabel von Rom, ok. 1656r.

- suchy męczący kaszel
- duszność
- bóle kostno-mięśniowe
- nagła utrata smaku i węchu.
Powyższe objawy mogą też być objawami grypy, dlatego
dla rozstrzygnięcia wątpliwości przeprowadza się
odpowiednie testy, które różnicują te choroby wirusowe.
Daje to możliwość podjęcia odpowiednich decyzji co do
leczenia, kwarantanny czy izolacji pacjenta.

Do tego długi płaszcz, wysokie buty oraz rękawice. W tym
czasie wprowadzono kwarantannę dla osób z kontaktu
oraz izolatoria dla chorych. Wiele tych zasad stosujemy
również i dzisiaj i jest to jak najbardziej zasadne.
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Nie pozwólmy aby komuś
zabrakło krwi
Pod takim hasłem 23
lutego 2020 roku odbyła
się akcja honorowego
krwiodawstwa w
Tarnogrodzie zainicjowana
przez Tomasza Mazurka,
trenera i zawodnika LKS
Olimpiakos Tarnogród,
nauczyciela wychowania
fizycznego w ZSCKR w
Różańcu, zorganizowana
przez Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Udało się pobrać krew od 16
krwiodawców. Do zorganizowania
niedzielnej akcji przyczynili się
również sponsorzy: Paweł Dec Burmistrz Tarnogrodu, Urząd Miasta i
Gminy Tarnogród, Bank Spółdzielczy
w Tarnogrodzie, Trans-Typ Patryk
Typek, Salon kosmetyczny „Kaprys”
Marta Bartosik.
Kolejna akcja poboru krwi była
zaplanowana na czerwiec, ale z
uwagi na pandemię COVID-19 nie
została przeprowadzona.

SPORT
Sukcesy Marcela Surmacza
w międzynarodowych zawodach kartingowych
Marcel Surmacz, pięciokrotny mistrz Europy
Centralno-Wschodniej (CEE) oraz szósty kierowca
w Mistrzostwach Świata w 2019 r., zawodnik
Uczniowskiego Klubu Sportowego Moto-Kart
„Energetyk” działającego przy Regionalnym Centrum
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w dniach od 16.07
do 19.07.2020 r. startował w
zawodach kartingowych II serii
Central Estern Europe (CEE) w
Trincu w Czechach.
W zawodach udział wzięło 81
zawodników z 18 państw. Marcel
Surmacz uzyskiwał w treningach
zapoznawczych bardzo dobre
wyniki, zajmując 1., 2. i 3. miejsca.
W treningu oficjalnym był 6.
w swojej kategorii Rotax Max
Senior. W finale zajął 2. miejsce,
w superfinale – 1. miejsce. W
superfinale starszym kolegom nie
dał żadnych szans. Ostatecznie
w klasyfikacji końcowej zawodów
zajął 2. miejsce. Jest to duży
sukces młodego zawodnika z
Tarnogrodu. Należy również dodać,
że Marcel Surmacz w tym roku
zaczął startować w kategorii senior
i tu jest jednym z najmłodszych
zawodników.

Austrii, które odbyły się w Brucku w Austrii, a w dniach
28-30 sierpnia 2020 r. w III Rundzie CEE. Zawody
odbywały się przy upalnej pogodzie. W zawodach CEZ
Zone/RMC Austria/SSC organizowanych pod patronatem
Międzynarodowej Federacji Kartingowej (CIK – FIA)
udział wzięło 92 czołowych zawodników z 20 państw.
Marcel Surmacz uzyskiwał w
treningach zapoznawczych bardzo
dobre wyniki, zajmując czołowe
miejsca. W treningu oficjalnym był
6. w swojej kategorii Rotax Max
Senior. W pierwszym wyścigu był
6., w drugim 3. i w trzecim wyścigu
3. Ostatecznie w klasyfikacji
końcowej w zawodach CEZ Zone/
RMC Austria/SSC zajął 3. miejsce,
a w Rundzie Międzynarodowych
Mistrzostw Austrii zajął 2. miejsce
Tydzień później odbyła się III
Runda CEE Central-EasternEuropean w Brucku w Austrii, w
której startowało 86 czołowych
zawodników z Europy i spoza
niej. Marcel Surmacz w treningu
oficjalnym zajął 5. miejsce. W
przedfinale i finale był 3., natomiast
w superfinale zajął 2. miejsce.
Udział w zawodach naszego
zawodnika byłby niemożliwy, gdyby
nie wsparcie finansowe ORLEN
OIL, Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie, starosty biłgorajskiego
oraz burmistrza Biłgoraja.

21-23 sierpnia wystartował w
zawodach CEZ Zone/RMC
Austria/SSC oraz w Rundzie
Międzynarodowych Mistrzostw
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Dobry początek sezonu Olimpiakosu
Ze względu
na sytuację
epidemiologiczną
w Polsce 11
marca Olimpiakos
zawiesił zajęcia
treningowe
wszystkich grup
wiekowych.
Do tego czasu
drużyny zamojskiej okręgówki przygotowywały się
do rundy jesiennej sezonu 2019/2020, która miała
wystartować za niespełna dwa tygodnie.
7 maja Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował
odwołać dalszą
części rozgrywek
sezonu 2019/2020.
W komunikacie
PZPN poinformował,
że nie będzie
spadków z ligi,
a tylko awanse.
Do wyższej klasy
rozgrywkowej
awansował STS
Gryf Gmina Zamość
oraz w związku z
powiększeniem
IV ligi z drugiego
miejsca Grom
Różaniec.
Dopiero po długiej
trzymiesięcznej
przerwie zawodnicy
mogli wrócić do
trenowania. Drużyna
Olimpiakosu okres
przygotowawczy do
sezonu 2020/2021
rozpoczęła 23 maja, podczas którego trenowała dwa
razy w tygodniu i rozegrała sześć sparingów. Bilans
rozegranych meczów to trzy zwycięstwa i trzy porażki.
Wyniki:
1.Olimpiakos 2-4 Rotunda Krzeszów
2.Olimpiakos 2-1 LKS Brzyska Wola
3.Tarpan Korchów 3-2 Olimpiakos
4.Sokół Zwierzyniec 3-1 Olimpiakos
5. Olimpiakos 7-3 Łada Biłgoraj (juniorzy)
6. KS Wola Różaniecka- Luchów 1-4 Olimpiakos
Do drużyny w letnim okienku transferowym dołączyło
trzech zawodników Dawid Skica (Wrzos Szyszków), Igor
Mosurets (Korona Łaszczów) oraz Mateusz Szczerba
(Sparta Rejowiec Fabryczny).

Z drużyny odszedł Paweł Obszański (Piorun Warszawa),
Dominik Skubisz i Hryhorii Bevza (Łada Biłgoraj).
Nowy sezon 2020/2021 bardzo dobrze rozpoczął się
dla drużyny Olimpiakosu. Zwycięstwo na inaugurację na
trudnym terenie w Miączynie 1:3, udany rewanż za mecz
pucharowy z Tarpanem Korchów 4:1, szalony mecz w
Sitnie 0:2 oraz wywalczone zwycięstwo w Łaszczówce
0:1 niezmiernie ucieszyło wszystkich sympatyków
Olimpiakosu. Mecz piątej kolejki rozgrywany był
pomiędzy wiceliderem, a liderem rozgrywek. Licznie
zgromadzona publiczność na stadionie przy ulicy
Targowej w Tarnogrodzie była świadkiem wysokiej
porażki Olimpiakosu z Roztoczem Szczebrzeszyn 0:4.
W kolejnych spotkaniach Olimpiakos szczęśliwie
pokonał Metalowiec
Goraj 2:3 w
ostatnich minutach
meczu, uległ
po raz drugi na
własnym boisku
0:3 Victorii Łukowa
oraz zwyciężył na
trudnym terenie w
Majdanie Starym
0:2.
Po 8 rozegranych
kolejkach
Olimpiakos zajmuje
7 miejsce ze stratą
jednego punktu
do 3. miejsca
oraz czterech
punktów do
lidera rozgrywek.
Bilans meczów
to 6 zwycięstw
oraz dwie
porażki. Drużyna
Olimpiakosu jest
do tej pory niepokonana w meczach wyjazdowych. W
pięciu spotkaniach wywalczyła komplet 15 punktów.
Niestety bilans na własnym boisku jest mniej korzystny,
ponieważ tylko jedno z trzech spotkań zakończyło się
zwycięstwem.
Kolejny mecz na stadionie w Tarnogrodzie odbył się w
sobotę 26 września o godzinie 16:00. Przeciwnikiem
Olimpiakosu był Igros Krasnobród aktualny wicelider
rozgrywek, który zwycieżył 1:0.
Mecze w rundzie wiosennej na stadionie w Tarnogrodzie:
Olimpiakos- Igros 26 września
Olimpiakos – Błękitni 1-2 października
Olimpiakos- Orzeł 24-25 października
Olimpiakos- Tur 7-8 listopada
Olimpiakos- Sokół 14-15 listopada
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Świetna postawa orlików starszych
Najmłodsza grupa Olimpiakosu, która bierze udział w
lidze okręgowej, rozgrywa mecze turniejowo. Do tej pory

Wyniki:
Olimpiakos Tarnogród 7:1 Victoria Łukowa
Olimpiakos Tarnogród 6:1 Tanew Majdan Stary
Olimpiakos Tarnogród 6:3 Tur Turobin
Olimpiakos Tarnogród 2:1 Grom Różaniec

U góry od lewej: Wojciech Dec, Michał Jonak, Kacper Krasowski, Michał Teterycz, Dawid Gurdziel, Krystian Krasowski,
Aleksander Magoch i trener Tomasz Mazurek
Z dołu od lewej: Wojciech Borek, Aleksander Antolak, Karol Bartosik, Ignacy Magoch, Jakub Mazurek, Paweł Mróz i Maciej Leśniak

zostały rozegrane trzy z pięciu zaplanowanych turniejów.
W sobotę 12 września turniej orlików rozgrywany był
w Tarnogrodzie. Zawodnicy grali mecze 2x 10 minut na
dwóch boiskach: orliku i płycie stadionu Olimpiakosu. W
zawodach wzięło udział pięć drużyn: Victoria Łukowa,
Tur Turobin, Grom Różaniec, Tanew Majdan Stary oraz
Olimpiakos Tarnogród.

Młodzi zawodnicy naszej drużyny świetnie spisują się w
bieżących rozgrywkach, wygrywając niemal wszystkie
swoje mecze. W jedenastu spotkaniach zanotowali 9
zwycięstw, 1 remis oraz 1 porażkę. Kolejne turnieje
orliki rozegrają w Majdanie Starym, a rundę wiosenną
zakończyły w Turobinie 3 października.
Ł.G.

Grom Różaniec w IV lidze lubelskiej

Kilka poprzednich sezonów, w
których LKS GROM Różaniec
występował w zamojskiej
klasie „Okręgowej”, gdzie
systematycznie zajmował
jedno z czołowych miejsc na finiszu rozgrywek,
zapowiadało, że awans do wyższej klasy rozgrywkowej
to tylko kwestia czasu.
I tak też w sezonie 2020/2021 awans do IV ligi lubelskiej
klubu z Gminy Tarnogród stał się faktem. Pod wodzą
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trenera
Bogdana
Antolaka
LKS GROM
Różaniec,
wraz z
mistrzem
klasy
okręgowej
Gryfem
Gmina
Zamość,
awansował
do IV ligi
lubelskiej. Jak podkreśla prezes klubu Robert Kupczak, to
ogromny zaszczyt i satysfakcja, coś co kiedyś wydawało
się nieosiągalne, stało się faktem. Szkielet drużyny to
wciąż głównie nasi wychowankowie. Dzięki stabilnej
sytuacji w klubie, bardzo dobrej atmosferze i współpracy
z Burmistrzem Tarnogrodu, udało nam się to, o co kilka
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lat walczyliśmy. Również dzięki
pomocy burmistrza stadion został
zmodernizowany, wybudowane
zostało nowe ogrodzenie wokół
płyty boiska, zamontowano
nowe bramki ewakuacyjne, a
wszystko po to, aby spełnić
wymogi licencyjne do udziału w
rozgrywkach IV ligi. W samych
rozgrywkach klub z Różańca
zanotował w pierwszych trzech
meczach komplet punków,

co przy licznym dopingu wielu
kibiców, i tych miejscowych, i
przyjezdnych, spotkało się z
wielkim uznaniem. Obecnie klub
zajmuje 6. miejsce z dorobkiem
16 pkt. Zapowiada to ciąg dalszy
emocji z udziałem przedstawiciela
naszej gminy na szczeblu IV ligi
lubelskiej. Klubowi z Różańca
życzymy powodzenia w kolejnych
odsłonach czwartoligowych
zmagań!

W górnym rzędzie od lewej: Kacper Działo, Przemysław Kozyra, Volodymyr Halych, Przemysław Krzyszycha, Jakub Paćkowski,
Kamil Kaproń. Środkowy rząd od lewej: Kamil Przybysławski, Janusz Birut, Wojciech Markowicz, Grzegorz Wlizło, Grzegorz Działo, Kacper
Świtała. Siedzą od lewej: Wojciech Lis, Jacek Podolak, Piotr Przeszło, Bogdan Antolak (trener), Arkadiusz Kwiatkowski, Patryk Grelak,
Michał Mielniczek

IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Tarnogrodu

W czwartek 6 lutego w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim odbył się IV
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Tarnogrodu. W rywalizacji w Różańcu Drugim
uczestniczyło siedem zespołów, w skład których
wchodziło po około 10 zawodników, łącznie ponad
60 zawodników.

Były drużyny z Biłgoraja, Luchowa Dolnego,
Tarnogrodu, Woli Różanieckiej, Babic, Obszy i
Różańca Drugiego. Otwarcia turnieju dokonał
zastępca burmistrza Tomasz Legieć wraz z dyrektorką
szkoły Jadwigą Patro. Po ich wystąpieniach o
sprawach organizacyjnych i regulaminie rozgrywek
poinformował Bogdan Antolak. Uczniowie rywalizowali
w kategorii dziewcząt i chłopców.
Po raz kolejny uczestnicy zawodów byli
bardzo zadowoleni, ponieważ oprócz rywalizacji w

przyjaznej atmosferze mogli nasycić się smacznym
posiłkiem przygotowanym przez radę rodziców. Na
każdego uczestnika czekały pamiątkowe dyplomy
wraz z drobnym upominkiem przygotowanym przez
burmistrza. W organizację turnieju zaangażowało
się wiele osób, dzięki czemu sześcioro najlepszych
uczestników w dwóch kategoriach otrzymało cenne
nagrody. Za wsparcie należą się podziękowania
sołtysowi Czesławowi Larwie, a na ręce Anny
Gurdziel składamy serdeczne podziękowania
dla całej rady rodziców. W organizację turnieju
zaangażowanych było również wielu nauczycieli ze
szkoły. Podziękowania należą się również opiekunom
przybyłych dzieci ze szczególnym wyróżnieniem
Małgorzaty Zając.
Podsumowania uroczystości oraz wręczenia
cennych nagród dokonał Burmistrz Tarnogrodu Paweł
Dec i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim Jadwiga
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Patro. Zwycięzcą w kategorii dziewcząt została
Julia Wurszt z Obszy, która w finale pokonała Otylię
Antolak z Tarnogrodu. Trzecie miejsce zajęła Ewa
Spustek ze szkoły podstawowej w Różańcu Drugim.
W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Eliasz
Peryga z Woli Różanieckiej, pokonując Kacpra

Droździela z Biłgoraja. Trzecie miejsce zajął Michał
Bukowiński z Woli Różanieckiej.
Do zobaczenia za rok!
Ze sportowym pozdrowieniem,
Bogdan Antolak

OD WYDAWCY
19 maja 2020
roku odbyło się
walne zebranie
sprawozdawczo
– wyborcze
Tarnogrodzkiego
Towarzystwa
Regionalnego.
Na spotkaniu
przedstawiono
sprawozdanie z działalności TTR za rok 2019
oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
Jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium.
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne pozyskało
z Urzędu Marszałkowskiego 15 000 zł i 3000
zł z Powiatu Biłgorajskiego na organizację 37.
Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, który
odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2020r.

stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej, wybrano Zarząd i Komisję
Rewizyjną na kadencję 2020-2023r.
Do Zarządu zgłoszono następujących kandydatów:
Renatę Ćwik, Katarzynę Smyk, Andrzeja Sara,
Mirosława Majewskiego i Czesława Smolaka.
W głosowaniu jawnym nowy zarząd przyjęto
jednogłośnie. Prezesem została wybrana Renata
Ćwik. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda
Kowala, Halinę Głażewską i Annę Kuziak.

***
2 lutego 2020 roku odbyło się zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Towarzystwa Kultury
Teatralnej Ziemi Lubelskiej, podczas którego między
innymi przedstawiono sprawozdanie finansowe
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W 2020 roku udało się
pozyskać następujące
fundusze na działania
towarzystwa:
9000 zł z Urzędu
Marszałkowskiego
na organizację 45.
Międzywojewódzkiego
Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych
oraz 1000 zł z Powiatu
Biłgorajskiego na Wakacyjną
Szkółkę Letnią.

SAMORZĄD

Dzien Kobiet

w gminie Tarnogród

Gmina Tarnogród
świętowała Dzień
Kobiet z Kulturą
przez wielkie „K”.
W Tarnogrodzkim
Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie
przy ciastku i kawie,
na które przybyły
kobiety zaproszone
przez burmistrza
Pawła Deca.
Po życzeniach
włodarza gminy
pani Krystyna Kita
zaśpiewała piosenkę
z repertuaru Violetty
Villas „Szczęście”,
a następnie Teatr
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury
zaprezentował spektakl
„Radcy pana radcy”
w reżyserii Heleny
Zając. Mistrzowska gra
aktorów, częste zwroty
akcji, żarty dotyczące
relacji damsko –
męskich spowodowały,
że zgromadzonym
na widowni komedia
Bałuckiego bardzo
się podobała, o czym
świadczyły częste i
długie salwy śmiechu.
Po przedstawieniu
kobiety zostały
obdarowane przez
burmistrza i zastępcę
pięknymi tulipanami.
W Luchowie Górnym
również odbyła się
kobieca impreza
zorganizowana przez
Koło Gospodyń
Wiejskich. Dzięki
uprzejmości
instruktorki tańca

Burmistrz Paweł Dec i Z-ca Burmistrza Tomasz Legieć

Małgorzaty Zając
uroczystość rozpoczęła
grupa taneczna z
Tarnogrodzkiego
Ośrodka Kultury.
Następnie przemówili:
burmistrza Paweł Dec,
zastępca burmistrza
Tomasz Legieć, sołtys
Jan Abramek oraz
proboszcz Adam
Siedlecki. Organizatorki
gościły zarząd OSP w
Luchowie Górnym –
Ryszarda Zająca oraz
Łukasza Krupczaka,
będącego również
radnym.
Gospodarzem Dnia
Kobiet w Luchowie
Górnym był Henryk
Bryła.

Występ Krystyny Kity

Każda z przybyłych pań
otrzymała od panów
drobny upominek.
Mieszkanki wsi dopisały
swoją obecnością oraz
dobrym humorem i
wspólnie świętowano
do samego wieczora
przy suto zastawionych
stołach.
Wszystkie potrawy
oraz wypieki zostały
przygotowane przez
członkinie koła
gospodyń.
Dziękujemy
wszystkim za wspólne
świętowanie!

Uroczystości w Luchowie Górnym
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Rewitalizacja centrum Tarnogrodu
Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr
00941-6935-UM0311889/18 z dnia 22 marca 2019 r.
zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem, a Zarządem
Województwa Lubelskiego, zrealizowało zadanie
pn. „Rewitalizacja centrum Tarnogrodu poprzez
zagospodarowanie terenu
po byłych obiektach
komunalnych na cele
rozwoju turystyki ETAP
I” ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego
przez społeczność”,
w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”,
w zakresie 4.6 „Rozwój
ogólnodostępnej
i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej”, Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 –
2020.
Celem projektu
(zgodnie z Umową o
dofinansowanie) jest
podniesienie dostępności
oraz atrakcyjności
turystycznej Tarnogrodu
poprzez zagospodarowanie

terenów wm centrum Tarnogrodu na miejsce obsługi
ruchu turystycznego m.in. poprzez wykonanie miejsc
postojowych - w tym miejsc z możliwością podłączenia
pojazdu do instalacji elektrycznej - dedykowanych do
kamperów, miejsca (stacji) obsługi rowerzystów, zdroju
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wodnego, altany - wiaty rekreacyjnej oraz obiektów
architektury ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery
itp. Dodatkowo na placu wykonano oświetlenie terenu
i zamontowany system monitoringu wizyjnego. Osoby
korzystające z infrastruktury dzięki zamontowaniu tablic
informacyjnych będą mogły poznać plan miasta i gminy,
lokalną historię, najważniejsze
- warte odwiedzenia
miejsca. Zakres prac w
ramach zadania obejmował
między innymi wykonanie
miejsc postojowych,
ciągów komunikacyjnych,
posadowienie obiektów
architektonicznych tj.:
altany wypoczynkowej z
wyposażeniem, stojaków
na rowery, ławek, stolików
rekreacyjnych, których
blaty stanowią planszę do
gry w szachy i warcaby, a
także tablic informacyjnych
z informacją turystyczną o
zabytkach Gminy Tarnogród,
planem miasta itp. Na
placu zlokalizowana jest
ponadto samoobsługowa
stacja naprawy rowerów
wyposażona w podstawowe
narzędzia, oraz zdrój uliczny.
Innowacją w projekcie
jest wydzielenie wśród
miejsc postojowych dwóch
miejsc dedykowanych do
postoju kamperów wraz
z zlokalizowaną skrzynką
zasilania elektrycznego.
Wartość zadania to kwota
310.000,00 zł brutto, z czego
dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 to kwota
298.637,00 zł.

TTR składa podzękowania Panu Robertowi Siciarzowi
za udostępnienie fotografii z drona wykorzystanych w
w/w instalacjach.
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Podziękowanie dla sołtysa Luchowa Dolnego

Adama Pogorzelca

Na jednej z
ostatnich sesji Rady
Miejskiej w ubiegłym
roku radni podziękowali
sołtysowi Luchowa
Dolnego Adamowi
Pogorzelcowi za 35
lat pełnienia funkcji
gospodarza wsi. Z rąk
przewodniczącego rady
Dariusza Dołomisiewicza
i burmistrza Pawła Deca
otrzymał on w dowód
uznania pamiątkowy
grawer.

swojej wsi. Między
innymi wyremontowano
kawiarenkę internetową,
zbudowano chodnik
wzdłuż drogi powiatowej,
wybudowano boisko
sportowe przy szkole
podstawowej, plac
zabaw, położony
został nowy asfalt na
drodze powiatowej
biegnącej przez wieś,
przeprowadzono
oczyszczenie i meliorację
rzek Luchówka i Złota.

Jak sam twierdzi,
sołtysem został za
namową mieszkańców.
Wcześniej urząd ten
piastował ojciec, a przed
nim dziadek. Jako włodarz
wsi Adam Pogorzelec
działał bardzo intensywnie.
Zostało zrealizowanych
wiele jego planów, m. in.
wybudowano most na rzece
Luchówka, rozbudowano
remizę i salę na zebrania
wiejskie, stworzono
zaplecze kuchenne z
wypożyczalnią naczyń,
rozbudowano drogę na
Słobodę, wybudowano
drogę asfaltową na Kolonię
i do Leśnictwa, wykonano
wiele remontów wygonów,
mostów i przepustów; we
wsi powstał wodociąg
i sieć gazowa. Oprócz
tego rozbudowana została
szkoła podstawowa i
kotłownia. W 1992 roku
Luchów Dolny zajął I
miejsce w konkursie na
najładniejszą wieś w
województwie zamojskim i
otrzymał nagrodę pieniężną
w wysokości 150 tysięcy
złotych, a sołtys Adam
Pogorzelec otrzymał
Złotą Odznakę Ochrony
Środowiska. Po tym
wyróżnieniu nie spoczął na
laurach. W dalszym ciągu
dbał o poprawę warunków
życia mieszkańców

Pan Adam
Pogorzelec wraz z żoną
prowadzili gospodarstwo
rolne, które teraz
przejął ich syn. Bardzo
pozytywnie wypowiada się
o mieszkańcach Luchowa
Dolnego. Lubi swoją wieś i
ma ogromną satysfakcję z
powodu realizacji tak wielu
planów. W dalszym ciągu
jako sołtys działa na rzecz
wsi i jej mieszkańców.
Daje mu to zadowolenie i
poczucie spełnienia.
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z Tarnogrodu
15 lutego 2020 roku
w Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie
odbyła się XXI
Gala Ambasadora
Województwa
Lubelskiego, na której
wyłoniono laureatów zaszczytnego certyfikatu
Marka „Lubelskie”.
Zastrzeżony znak
towarowy – Markę
Regionalną „Lubelskie”
otrzymał m.in.
przedsiębiorca z
Tarnogrodu Tomasz
Obszański ze swoją
firmą Barwy Zdrowia.
Głównym celem projektu
Marka Lubelskie jest
promocja produktów i
usług wytwarzanych na
terenie województwa
lubelskiego poprzez
nadawanie im
zastrzeżonego znaku
towarowego – Marki Regionalnej „Lubelskie”, będącego
symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko..
Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski
serdecznie gratulował laureatom. Podkreślał, że to
właśnie oni są wizytówką Lubelszczyzny. Wspomniał
również, że to dobre duchy tego regionu, które
reprezentują Lubelskie zarówno w Polsce, jak i za
granicą.

Projekty z udziałem
środków Funduszu Dróg
Samorządowych

Barwy Zdrowia Tomasz Obszański z Tarnogrodu to
firma, która od 1998 roku zajmuje się ekologicznym
gospodarstwem ogrodniczym o powierzchni 21 ha.
Na początku na 8 hektarach uprawiano ekologiczne
zboże, rośliny okopowe oraz malwę. Wraz z rozwojem
gospodarze rozpoczęli specjalizację w uprawie roślin
jagodowych, warzyw oraz roślin oleistych. W 2007
roku powstała chłodnia, w której można przechowywać
owoce, warzywa, a także tłoczone oleje. Domeną tej
firmy jest oferowanie wysokiej jakości produktów EKO,
dbanie o czystość środowiska i ochronę przyrody, a
także promowanie polskiej zdrowej
i ekologicznej żywności. Produkty,
które gospodarstwo posiada w
ofercie, to m.in.: oleje lniane i
rzepakowe, siemię lniane, mąki
i kasze, minikapusty, syrop
klonowy, olej tarnogrodzki czy
nawet mydło wyprodukowane z
naturalnych składników.
Cieszymy się bardzo, że
zostaliśmy zauważeni i docenieni.
Atmosfera na Gali Ambasadora
była bardzo przyjemna. W
sumie było 7 laureatów plus 3
ambasadorów – mówi Tomasz
Obszański, właściciel firmy Barwy
Zdrowia w Tarnogrodzie. –Firma
funkcjonuje już 10 lat, zajmujemy się produkcją żywności
ekologicznej. Wdrażamy w inne gospodarstwa ten sam
system produkcji, który pozwala tym gospodarstwom
lepiej funkcjonować. Jesteśmy firmą rodzinną, która
ma pewne tradycje i stara się sprostać wymaganiom
rynku. Dodatkowo w 2008 roku zarejestrowaliśmy 200
produktów tradycyjnych – dodaje.
https://gazetabilgoraj.pl/marka-lubelskie-z-tarnogrodu/

Koszt inwestycji to 3.131.329,09 zł, z czego
dofinansowanie w ramach Funduszu to kwota
1.398.847,00.
•

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109524L
ul. Przedmieście Bukowskie w Tarnogrodzie”.

Zakończone zostały roboty
budowlane związane z
budową dróg gminnych
przy współudziale
środków z Funduszu Dróg
Samorządowych na rok 2019,
tj:
•
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Zadanie pn. „Budowa
drogi gminnej Nr 109519L
w m. Tarnogród od
km 0+023,00 do km
0+993,70” ul. Ogrody w
Tarnogrodzie. Wykonawcą
prac budowlanych była
firma PBI Infrastruktura
S.A z siedzibą w Kraśniku.
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Wykonawcą prac budowlanych była firma
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Spółka z o.o. w Lublinie. Koszt inwestycji to
963.692,04 zł, z czego dofinansowanie w ramach
Funduszu to kwota 551.113,00 zł

•

•

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na roku
2020 Gmina Tarnogród otrzymała dofinansowanie
na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

•

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109527L
ul. Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie”.
Wykonawcą prac budowlanych jest firma MOLTER
z siedzibą w Rudnej Małej. Koszt inwestycji to
1.160.035,35 zł, z czego dofinansowanie w ramach
Funduszu to kwota 580.017,00 zł. Zadanie zostanie
zrealizowane do końca 2020 r.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109491L
w miejscowości Luchów Górny” (Pierogowiec).
Wykonawcą prac budowlanych była firma PBI
Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku. Koszt
inwestycji to 757.898,27, z czego dofinansowanie w
ramach Funduszu to kwota 412.788,00 zł.
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•

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109494L
w miejscowości Wola Różaniecka”. Wykonawcą
prac budowlanych jest firma MOLTER z siedzibą w
Rudnej Małej. Koszt inwestycji to 678.559,29 zł, z
czego dofinansowanie w ramach Funduszu to kwota
339.270,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do
końca 2020 r.

•

W ramach wsparcia z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I
Powszechny dostęp do internetu, Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach, Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego oraz drugiego
naboru wniosków w ramach Zdalna Szkoła +
Gmina Tarnogród w roku 2020 otrzymała łącznie
kwotę 135.000,00 zł na zakup 55 szt. laptopów
przeznaczonych do nauki zdalnej dla dzieci ze

Tarcza 4.0 i program
chodnikowy dla Gminy
Tarnogród

Gmina Tarnogród
znalazła się wśród
samorządów
z powiatu
biłgorajskiego,
do których trafią
środki finansowe
w ramach
rządowego
programu
wsparcia
inwestycji. Środki
przekazane
przez rząd będą
wykorzystane
na realizację
inwestycji na
terenie naszej
gminy.
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szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnogród,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Dofinansowanie stanowiło 100% kwoty wydatków
kwalifikowalnych projektu. Sprzęt zgodnie z
wytycznymi programu „Zdalna Szkoła” został
przekazany do szkół podstawowych na terenie
Gminy Tarnogród.

Pieniądze będą przyznawane samorządom w formie
przelewów na wniosek samorządów - bez zbędnej
biurokracji. Wnioski będzie można składać od
pierwszego sierpnia br., natomiast pieniądze będą
wypłacane od połowy do końca sierpnia - wyjaśnia poseł
Beata Strzałka. Jak
dodaje - rozwiązania
w ramach tarczy
4.0, to także
usprawnienie
wykonywania
budżetów i
uelastyczniają
reguły fiskalne,
obowiązujące w
samorządach.
Gmina Tarnogród
w ramach tarczy
4.0 otrzymała
kwotę w wysokości
1.941.975,00 zł.
Dodatkowo
w ramach
Pilotażowego
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Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych
Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach
Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 r.,

Gmina Tarnogród znalazła się w gronie ośmiu gmin,
które otrzymają wparcie finansowe na budowę
chodników wzdłuż dróg powiatowych. W ramach
pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa
pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach
powiatowych powiatu biłgorajskiego tzw. program
chodnikowy nabór 2020 Gmina Tarnogród dostała
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju:
Wartość zadania po procedurze przetargowej: 226
320,00 zł brutto

Remont oczyszczalni
w Tarnogrodzie zakończony
Na terenie Tarnogrodu prowadzone były prace
związane z remontem oczyszczalni ścieków.
Inwestycja już została ukończona. Zadanie
pochłonęło prawie 4,8 mln zł.
Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o. o.
w Tarnogrodzie informuje, że zakończyły się prace
związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tarnogród” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego w Lublinie na lata 2014 - 2020,
Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie
6.4. Gospodarka wodno-ściekowa.

Wartość dofinansowania z uwzględnieniem procedury
przetargowej: 94 262,00 zł brutto
Wkład własny Gminy Tarnogród: 132 058,00 zł brutto
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2958L
na odcinku od km 5+223 do km 5+580 w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Różaniec

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe „PRIMA -BUD” Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa
5A, 27-600 Sandomierz
Przedmiotowy chodnik (357 mb) jest kontynuacją ciągu
chodnika, który został wybudowany w 2019 r. (304
mb) również w ramach tzw. programu chodnikowego,
realizowanego w ramach wspólnego zadania Starostwa
Powiatowego w Biłgoraju z Gminą Tarnogród.
internetowy, za pośrednictwem którego użytkownicy
będą mogli dokonywać transakcji on-line (w tym odczyty
liczników, pobieranie opłat, stan rozliczeń, dostępność
dotychczasowych i nowych usług itp.).
Projekt realizowany był w latach 2019-2020.
Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania
rozstrzygnieto pod koniec 2018 roku, jedyna oferta,
wybrana w postępowaniu opiewała na kwotę prawie 4,8
mln zł.

Przebudowa oczyszczalni ścieków była
kluczową dla miasta inwestycją, mającą na
celu poprawę jakości środowiska naturalnego.
Zakres prac obejmował rozbudowę oraz
modernizację oczyszczalni poprzez
zwiększenie jej przepustowości, a także
poprawę skuteczności oczyszczania ścieków
komunalnych. W ramach projektu powstał również portal
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad i
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej za
udział w pracach jednostek pomocniczych Miasta i Gminy
Tarnogród,
f) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów
podroży służbowych na terenie kraju,
g) uchylenia uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej

30 grudnia 2019 r. odbyła się XVII w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza
Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wieloletniej prognozy
finansowej,
b) uchwalenia Budżetu Gminy
Tarnogród na 2020 r.
1) przedstawienie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem
Burmistrza Tarnogrodu,
2) przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii
komisji stałych,
4) przedstawienie stanowiska
Burmistrza Tarnogrodu w sprawie
opinii (wniosków komisji),
5) dyskusja,
c) uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 r.,
Bezpośrednie transmisje z obrad Rady Miejskiej w Tarnogrodzie oraz posiedzenia
d) uchwalenia Gminnego
archiwalne na stronie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie
Programu Przeciwdziałania
www.tarnogrod.pl http://sesjeonline.tarnogrod.pl
Narkomanii na 2020 r.,
w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
zarządzenia poboru podatków i opłaty targowej w drodze
Tarnogród, w roku szkolnym 2019/2020,
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
za inkaso,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej:
Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
a) Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
b) Społecznej,
Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
c) Rewizyjnej.
j) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
7. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
2020 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Zamknięcie sesji.
10. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
11. Zamknięcie sesji.
27stycznia 2020 r. odbyła się XIX w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
13 stycznia 2020 r. odbyła się XVIII w bieżącej kadencji
Porządek sesji:
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Porządek sesji:
2. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
sesjami.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
sesjami.
a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
a) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym
terenie Gminy Tarnogród,
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im.
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
Kardynała Wyszyńskiego w Różańcu Drugim;
odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz
b) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
zwolnienia z części tej opłaty,
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
c) zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
właściciela nieruchomości;
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
d) uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru
6. Przyjęcie informacji o działalności Miejskiej Biblioteki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
Publicznej oraz programu pracy na 2020 r.
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
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7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.
3 marca 2020 r. odbyła się XX w bieżącej kadencji sesja
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie,
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020-2022,
c) zmiany uchwały Nr XVIII/112/2020 Rady Miejskiej
w Tarnogrodzie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Tarnogród”,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
e) odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywny
Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności
rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych,
f) zmiany uchwały Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży
służbowych na terenie kraju,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnogród, terenów nieobjętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego,
h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Przyjęcie informacji:
a) z działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz
kalendarza imprez i uroczystości na 2020 r.,
b) z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przemocy w rodzinie,
c) o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy
Tarnogród.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.
16 marca 2020 r. odbyła się XXI w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2020 r.
5. Zamknięcie obrad sesji.
14 maja 2020 r. odbyła się XXII w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza
Tarnogrodu,
b) przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości,
c) zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2020 roku,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
9. Zamknięcie sesji
27 maja 2020 r. odbyła się XXIII w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Tarnogród w roku szkolnym 2020/2021,
b) odrzucenia w całości stanowiska Związku NSZZ
„Solidarność” Region Środkowo-Wschodni dotyczącego
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez likwidację
Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
c) odrzucenia w całości stanowiska Związku
Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania
projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia
27 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Różańcu Drugim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w
Różańcu Pierwszym podporządkowanej organizacyjnie
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Różańcu Drugim,
d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez
likwidację Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
e) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( Stop zagrożeniu
zdrowia i życia),
f) zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii
elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej,
g) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie,
h) zmiany Uchwały Nr XVIII/122/2020 z dnia 13 stycznia
2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Lubelskiego na realizację zadania
publicznego,
i) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego
na realizację zadania publicznego,
j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
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k) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Przyjęcie informacji z działalności:
a) Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2019.
8. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy
społecznej za 2019 rok.
9. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Spółki
Wodnej.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
12. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
13. Zamknięcie sesji.
16 lipca 2020 r. odbyła się XXIV w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Tarnogród za 2019
r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z
wykonania Budżetu Gminy za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Tarnogrodu wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z
wykonania budżetu za 2019 r.,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r.,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Tarnogród oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia
1 września 2020 roku,
e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Tarnogród od dnia 1 września 2020 roku,
f) wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki
udzielonej Stowarzyszeniu „Tarnogrodzkie Towarzystwo
Regionalne”,
g) uchylenia Uchwały Nr XVIII/122/2020 z dnia 13 stycznia
2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIII/153/2020 z dnia 27
maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

DRUKARNIA HELVETICA
Oferujemy Państwu:

• ulotki, foldery, wizytówki, plakaty,
etykiety samoprzylepne, książki, papiery
firmowe, druki samokopiujące, teczki
firmowe, pieczątki, zaproszenia ślubne

dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania
publicznego,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
Radnych.
11. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
12. Zamknięcie sesji.
5 sierpnia 2020 r. odbyła się XXV w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
4. Zamknięcie obrad sesji.
28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXVI w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między
sesjami.
5. Przyjęcie informacji o pracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
6. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia
roku szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2020 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
11. Zamknięcie sesji.
10 września 2020 r. odbyła się XXVII w bieżącej
kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2020 r.
5. Zamknięcie obrad sesji.
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