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Drodzy Mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski!
Życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w gronie rodzinnym,
licznych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz spełnienia
najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
składają
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, Sekretarz Gminy Waldemar Miller,
Skarbnik Gminy Grzegorz Gałan, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Babiarz oraz Pracownicy Urzędu Gminy.

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski!
Przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne Święta, z bogatą
tradycją i pięknymi śpiewami. Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Tomaszów Lubelski życzę, aby atmosfera nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały 2018 rok. Niech
zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą małą
Ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, pokoju ducha, optymizmu
i wzajemnej życzliwości.
Wszystkim życzę Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj-Gancarz

Podsumowanie roku Wójta
Gminy Tomaszów Lubelski
Szanowni Państwo,
Mijający rok 2017 był rokiem wielu
inicjatyw kulturalnych i sportowych, rok
zmian w oświacie, ale przede wszystkim
wielu inwestycji infrastrukturalnych w
naszej Gminie. W roku bieżącym przede
wszystkim postawiliśmy na poprawę
infrastruktury drogowej. 			
Można tu wymienić prawie 7 kilometrów
wybudowanych lub przebudowanych
dróg o nawierzchni asfaltowej, prawie 3,5
tysiąca metrów kwadratowych nowych
chodników, kilka inwestycji oświetlenia
ulicznego, prace przy utrzymaniu
przejezdności dróg dojazdowych do
pól. Szczegółowe informacje zostaną
Państwu przedstawione na początku
przyszłego roku, po rozliczeniu wszystkich
tegorocznych inwestycji.
Niestety przy tak wielu inwestycjach
prowadzonych równolegle występują
czasowe trudności w przejezdności
dróg, za co przepraszam. Proszę jednak
o wyrozumiałość a ze swojej strony
deklaruję, że jeszcze bardziej będziemy
zwracać uwagę, aby te niedogodności
były jak najmniejsze.
Wartym podkreślenia jest fakt, że
inwestycje w naszej Gminie nie są
finansowane wyłącznie ze środków
własnych. Tylko na inwestycje drogowe
pozyskaliśmy ponad 2,5 mln złotych
dotacji ze źródeł zewnętrznych.
Dbając o rozwój fizyczny oraz
potrzeby rodziców budujemy nowe place
zabaw oraz siłownie zewnętrzne głównie
ze środków unijnych.
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Dużym wyzwaniem dla nas była
reforma oświaty. Było wiele obaw oraz
niepewności. Na szczęście wszystkie
działania przewidziane w nowym Prawie
oświatowym zostały w porę wykonane.
Na ocenę tej reformy przyjdzie czas za
kilka lat i wtedy to ponownie ocenimy
stan edukacji w Gminie.
Realizując tak wiele inwestycji
równocześnie staramy się o pozyskanie
nowych środków finansowych ze źródeł
Unii Europejskiej jak i krajowych. Efekty
tej pracy zobaczycie Państwo już na
wiosnę po rozstrzygnięciu przetargów na
zadania, na które mamy już przyznane
dofinansowania. Jestem przekonana,
że następny rok będzie równie dobrym
rokiem dla Gminy Tomaszów Lubelski
jak rok bieżący. W bieżącym biuletynie
możecie się Państwo zapoznać z
głównymi zapisami projektu budżetu
na rok 2018. Będzie to kolejny rok
proinwestycyjny, o czym świadczy
założona kwota ponad 10 mln zł na
inwestycje.
Z okazji zbliżających sie Świąt
Bożego Narodzenia raz jeszcze
życzę Państwu szczęścia i spełnienia
marzeń, wytchnienia i wspólnego
radosnego kolędowania. Niech nowy
2018 rok przyniesie zdrowie, wiarę,
nadzieję i miłość.

W numerze

INWESTYCJE
KULTURA
SPORT
5 Nowe drogi w Gmine.

Rekordowy budżet na
2018 r.
7 Nowa umowa na odbiór
odpadów
10 10-lecie Środowiskowego
Domu Samopomocy w
Szarowoli
11 IV Gminny Kiermasz
rozmaitości
17 Sport
KONTAKT
Serwis internetowy:

www.tomaszowlubelski.pl
Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 Listopada 9, 22-600
Tomaszów Lubelski,
tel. 84 664 30 85 wew. 21,
biuletyn.tomaszow@gmail.com

REDAKCJA
TEKSTY I ZDJĘCIA
-Gmina Tomaszów Lubelski, 			
-Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach
-nadesłane
REDAKCJA I SKŁAD:
Małgorzata Miecznik-Borkowska,
Joanna Pawelczyk, Kinga Łuczak,
Małgorzata Bartoszek-Miszczyszyn

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj-Gancarz
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Spotkanie opłatkowe w Jezierni
W świetlicy w Jezierni 14 grudnia odbyło się Gminne
Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych.
Wspólne łamanie się opłatkiem, modlitwę i kolędowanie poprzedziły Jasełka

w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Jezierni, występ Zespołu
Śpiewaczego “Jezioranki” oraz podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Szarowoli. Liczne, tradycyjne potrawy wigilijne przygotowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jezierni.

Jest zielone światło na przebudowę
drogi Górno – Justynówka - Podhoce –Typin
W dniu 27 października w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Warszawie odbyły się kolejne konsultacje w zakresie przebudowy drogi
nr 3516L na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 850 do miejscowości Wola
Gródecka. W spotkaniu uczestniczyli: Konrad Tomaszewski – Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych w Warszawie, Agata Borowiec - Poseł
na Sejm RP, Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Pani Poseł i Pani Wójt. Konrad Tomaszewski
zadeklarował wsparcie dla tak ważnej dla mieszkańców Naszej Gminy
inwestycji drogowej. Mamy nadzieję, że budowa drogi ruszy już w następnym
roku.
październik - grudzień 2017 - Biuletyn informacyjny
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Nowe drogi w Gminie
Mieszkańcy Rudy Żelaznej oraz Kolonii Zagrządki w Jezierni mogą już
korzystać z nowowybudowanych dróg gminnych. Obydwie inwestycje
wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie
Lubelskim.
W Rudzie Żelaznej wybudowano blisko 2,5 km nowej drogi o nawierzchni
asfaltowej wraz ze ścieżką rowerową, przepustami i zjazdami za kwotę 3 230

Również w listopadzie zakończono realizację utwardzenia ciągu drogi
gminnej z Sabaudii do Wieprzowego Jeziora. W tym roku wykonano
nawierzchnię z płyt betonowych na długości 355 m za kwotę 436 227,84
zł, w tym pozyskano dotację w wysokości 274 000 zł w ramach Programu
zabezpieczenia wąwozów lessowych. Prace na dalszym odcinku tej drogi
będą prowadzone w roku przyszłym, co pozwoli na połączenie tych dwóch

820,96 zł, z czego 1 615410,00 zł pozyskano z budżetu państwa w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Natomiast
w Jezierni oddano do użytku 1,5 km drogi asfaltowej za kwotę 1 089 770,24
zł, z czego 654 000,00 zł pozyskano z programu usuwania skutków klęsk
żywiołowych.
Na realizację tych inwestycji mieszkańcy oczekiwali ponad dwadzieścia lat,
dlatego też należy się cieszyć, że w końcu udało się je zrealizować.

miejscowości.
Nowe nawierzchnie asfaltowe położono również na ul. Ks. Skorupki w
Rogóźnie na długości 572 m oraz w Wieprzowym Jeziorze na długości 332 m.
Obie inwestycje sfinansowano ze środków własnych.

REKORDOWO WYSOKI BUDŻET GMINY NA 2018 r.
W dniu 14 listopada 2017 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski pani
Marzena Czubaj – Gancarz przyjęła projekt budżetu na 2018 r. Projekt
został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Budżet został ostatecznie zaakceptowany oraz uchwalony w dniu 15
grudnia 2017 r.

W 2018 r. wykupione zostaną przez gminę obligacje na kwotę 1.500.000,00
Dług gminy na koniec 2018 r. będzie wynosić kwotę 5.100.000,00 zł.
Nie planuje się dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek,
zaś stopniowe ograniczanie długu gminnego wynika z zawartych umów
i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego gminy.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada wzrost nakładów w stosunku do roku
poprzedniego na następujące sfery życia społecznego gminy:

W 2018 roku realizowane będą zadania inwestycyjne na kwotę
ogółem 10.916.671,69 zł, co stanowi 23,96% planowanych wydatków,
w tym:
„Budowa sieci kanalizacyjnej ulica Józefowska w Rogóźnie”
– planowany okres realizacji to lata 2017-2018 r.
Limit wydatków na 2018 – 1.741.496,19 zł.
Przedsięwzięcie jest realizowane z środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. 18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie
w wysokości planowanej 443.846,00 zł (tj. 63,63% planowanych kosztów
kwalifikowanych). Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łaszczówka
– Kolonia” – planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r.
Limit wydatków na 2018 to kwota: 767.521,18 zł,
Przedsięwzięcie jest realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
18 lipca 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie I etapu przedsięwzięcia
w wysokości planowanej 736.781,00 zł (tj. 63,63% planowanych kosztów
kwalifikowanych). Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce”
– 60.000,00 zł. Planowany okres realizacji to lata 2018-2019 r.
Limit wydatków na 2018 – 60.000,00 zł.

Budżet gminy na 2018 rok obejmuje realizacją zadań bieżących oraz zadań
inwestycyjnych wynikających z opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt budżetu uwzględnia
wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, zapewnia realizację
wszystkich zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz
innych ustaw i jest następujący:
Planowane dochody budżetu: 47.063.561,77 zł.
Planowane wydatki budżetu: 45.563.561,77 zł.
Planowane rozchody budżetu: 1.500.000,00 zł.

4

październik - grudzień 2017 - Biuletyn informacyjny

Budowa sieci kanalizacyjnej w Sabaudii”. Planowany okres realizacji to
lata 2018 - 2019 r. Limit wydatków na 2018 – 60.000,00 zł.
W związku z zapewnieniem finansowania budowy obwodnicy miasta
Tomaszów Lubelski wynikła potrzeba budowy przejść w pasie drogowym
planowanej obwodnicy dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w
miejscowościach: Łaszczówka i Sabaudia. Miejscowości te, ze względu
na swoje bezpośrednie położenie przy mieście Tomaszów Lubelski
planowane są do włączenia do instalacji miejskich zarządzanych przez
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie
Lubelskim. Gmina dysponuje dokumentacją projektową i wystąpiła o
uzyskanie pozwolenia na budowę na wymienione odcinki sieci.
W roku 2018 planowane jest do wykonanie odcinków sieci w pasie
drogowym planowanej obwodnicy. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej możliwa będzie po wykonaniu przedmiotowych przejść.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3516L od drogi wojewódzkiej nr
850 w miejscowości Górno do miejscowości Wola Gródecka o długości
14 km”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020 r. Limit wydatków na
2018 to kwota 2.000.000,00 zł. Zadanie planowane jest do dofinansowania
z funduszu leśnego, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788). Środkami
funduszu leśnego dysponuje dyrektor generalny Lasów Państwowych.
W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Tomaszów Lubelski podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXIV/214/2016 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i
przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3516L. Do porozumienia zmierza
przystąpić także gmina Jarczów. W wyniku przebudowy drogi powstanie
nowa nawierzchnia na odcinku ok. 14 kilometrów, przebiegając między
innymi przez miejscowości: Typin, Podhorce, Justynówka, Górno.
Przebudowa drogi została zgłoszona do dofinansowania z środków
funduszu leśnego.
„Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009 do km 1+ 085
Sabaudia- Majdanek Gmina Tomaszów Lubelski”. Planowany okres
realizacji to rok 2018. Limit wydatków na 2018 to kwota 2.496.807,10 zł.
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Budowa
drogi gminnej znajduje się na wstępnej liście rankingowej wniosków o
dofinansowanie z 13 listopada 2017 r.
„Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszów Lubelski,
w tym ul. Kasztanowa III etap w Majdanie Górnym oraz ulica Słoneczna
w Łaszczówce”. Limit wydatków na 2018 to kwota 855.548,60 zł. W ramach
zadania zostaną zrealizowane: budowa ul. Kasztanowej III etap w Majdanie
Górnym (Gmina posiada dokumentację budowy tego odcinka drogi),
budowa ulicy Słonecznej w Łaszczówce, przebudowa dróg i chodników
zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców i radnych w: Pasiekach,
Ulowie, Jezierni, Łaszczówce, Łaszczówce-Kolonii, Majdanie Górnym I,
Majdanie Górnym II, Majdanku, Kolonii Rogóźno, Rogóźnie I, Rogóźnie
II, Rogóźnie III, Rabinówce, Rudzie Wołoskiej, Szarowoli, Justynówce,
Podhorcach, Górnie, Nowej Wsi, Typinie, Wieprzowym Jeziorze, Sabaudii.
W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększyć nakłady na budowę
dróg i chodników to kwoty, co najmniej 1.200.000,00 zł.
„Przebudowa drogi gminnej nr 111757L w miejscowości Typin od
km 0+303 do km 1+327 i od km 2+111 do km 2+654 zniszczonej w
wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.” Planowany
okres realizacji to rok 2018. Limit wydatków na 2018 to kwota 1.629.850,00
zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania do programu skutków
usuwania klęsk żywiołowych.
Gmina Tomaszów Lubelski przekaże dotację w kwocie 467.057,00 zł do
Województwa Lubelskiego na wykonanie długo oczekiwanej przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Alojzów w miejscowości
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Sabaudia. Po długich staraniach Wójta Gminy pani Marzeny CzubajGancarz w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, zadanie zostało ujęte
w projekcie budżetu Województwa Lubelskiego na rok 2018. W roku
bieżącym Gmina Tomaszów Lubelski wykonała dokumentację projektową
przebudowy drogi, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa
Lubelskiego.
„Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” planowany okres realizacji to lata 2017-2021 r.
Limit wydatków na 2018 – 5.000,00 zł,
Przedsięwzięcie planowane do realizacji z środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie
przedsięwzięcia z RPO WL wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina
Tomaszów Lubelski złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia,
którego ocena nastąpi w 2018 r.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – I etap”
Planowany okres realizacji to lata 2016-2020 r.
Limit wydatków na 2018 – 5000,00 zł,
Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Gmina Tomaszów Lubelski
znajduje się na liście wniosków przeznaczonych do dofinansowania z
środków RPO WL. Termomodernizacja ruszy jeszcze w 2018 r., po zawarciu
umowy o dofinansowanie, co będzie wymagało korekty budżetu.
„Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski” –
planowany okres realizacji to lata 2016-2019 r.
Limit wydatków na 2018 – 5000,00 zł,
Sporządzono i złożono wniosek o dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wniosek jest w
trakcie oceny.
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tomaszów
Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 2018 – 2020 r. Limit wydatków
na 2018 – 235.641,79 zł. W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększyć
nakłady do kwoty 300.000,00 zł.
„Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie
gmina Tomaszów Lubelski”. Planowany okres realizacji to lata 20172018 r. Limit wydatków na 2018 r. to 493.573,82 zł. Przedsięwzięcie
uzyskało pozytywną ocenę po naborze wniosków z Programu
Operacyjnego Rybactwo i Morze. Gmina Tomaszów Lubelski oczekuje
na podpisanie umowy o dofinansowanie w wysokości 225.000,00 zł. W
poprzednim numerze biuletynu informacyjnego prezentowaliśmy projekt
zagospodarowania zbiornika wodnego w Rogoźnie.
Również w 2018 r. realizowane będą tzw. „miękkie projekty”
z udziałem środków europejskich, w tym:
Projekt „Moje pasje – moje kompetencje” – okres realizacji 2017 r. –
2018 r. Limit wydatków na 2018 r. – 562.205,10 zł. Przedsięwzięcie
jest finansowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego W ramach projektu zostaną zakupione pomoce
dydaktyczne dla szkół gminnych oraz zorganizowane zajęcia dodatkowe
dla uczniów.
Projekt „Włączeni do Aktywności” okres realizacji 2017-2019 r.
Przedsięwzięcie jest realizowane z środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Celem projektu jest
aktywizacja osób bezrobotnych. Limit wydatków na 2018 r. to 374.683,09
zł,W budżecie wyodrębniono środki funduszu sołeckiego w kwocie
ogółem 541.115,86 zł, zgodnie z wnioskami mieszkańców gminy, w tym
na zadania bieżące (remonty, zakupy wyposażenia itp.) kwotę 216.749,27
zł, na zadania inwestycyjne (budowy chodników, budowy dróg, zakupy
majątkowe) kwotę 324.366,59 zł.
Tak dobrego projektu budżetu dla Gminy Tomaszów Lubelski nie
było od lat, na co zwróciła uwagę Pani Agata Borowiec Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, że Poseł Agata Borowiec
wspiera działania Wójta Naszej Gminy pani Marzeny Czubaj - Gancarz
w realizacji przebudowy drogi powiatowej długości 14 km, łączącej
miejscowości: Typin, Podhorce, Justynówka, Górno.
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Na sesji o podatkach i szkodach rolniczych
Większość podatków w gminie
Tomaszów Lubelski w przyszłym roku
nie zmieni się. Rada gminy podjęła
decyzję w tej sprawie na sesji, która
odbyła się w piątek 24 listopada.

będzie wynosić 65 groszy za metr kwadratowy,
podatek od budynków związanych z działalnością
gospodarczą - 20 złotych 50 groszy, a od gruntów
także związanych z działalnością gospodarczą - 80
groszy. Takie same jak w tym roku będą również

a na ich pytania odpowiadał Łowczy Okręgu
Zamość - Henryk Studnicki. Problem nie jest
nowy, ale od dwóch lat zwiększona populacja
przede wszystkim dzików i saren jest dla
rolników szczególnie uciążliwa. Henryk Studnicki

Radni obniżyli cenę żyta, potrzebną do ustalenia
wysokości podatku rolnego z 52 złotych 49 groszy
do 48 złotych, by tegoroczna stawka podatku za
hektar przeliczeniowy została utrzymana także
w 2018 roku. Podatek za budynki mieszkalne nadal

stawki podatku od środków transportowych.
Podczas piątkowej sesji odbyła się również
prawie dwugodzinna dyskusja o szkodach, które
wyrządzają w uprawach zwierzęta leśne. Swoje
uwagi zgłaszała, oprócz radnych i sołtysów,
uczestnicząca w obradach grupa mieszkańców,

wyjaśniał w jakich sytuacjach mogą się oni starać
o ewentualne odszkodowania, a także informował
o wykonanych i planowanych odstrzałach oraz
innych zasadach gospodarki łowieckiej.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę!
Gmina Tomaszów Lubelski oraz Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny
przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
“Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
Zbiórka prowadzona jest do dnia 21 grudnia 2017 roku w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy 29 Listopada
10 oraz w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski przy ulicy 29 Listopada 9.
W ramach tegorocznej akcji prowadzona jest zbiórka: żywności
długoterminowej, słodyczy, środków czystości i higieny osobistej, zabawek,
artykułów szkolnych i papierniczych dla dzieci oraz sprzętu gospodarstwa
domowego. Nie zbieramy środków finansowych! Zebrane dary zostaną
przekazane rodzinom z dziećmi z terenu naszej gminy.
Prosimy o dołączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę” poprzez zbiórkę wyżej wymienionych produktów oraz przekazanie
darów do Ośrodka lub Urzędu. Nawet wsparcie w niewielkim wymiarze,
spowoduje radość u osób najbardziej potrzebujących, w tak szczególnym
okresie jakim są Święta Bożego Narodzenia.
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Jesteś widoczny
będziesz bezpieczny!
Akcja odblask
w gminie Tomaszów!

Nowa umowa na odbiór
odpadów
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Tomaszów
Lubelski będzie się zajmować w przyszłym roku ta sama firma co obecnie - ECLER
Wywóz Nieczystości. Jako jedyna przystąpiła do przetargu. Umowę w tej sprawie
samorząd już podpisał.
- Cena, którą zaproponował wykonawca jest zbliżona do tegorocznej i wynosi prawie 719 tysięcy złotych,
a nowa umowa będzie obowiązywać od stycznia przez rok - mówi wójt gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj-Gancarz.
Będzie to pierwsza umowa na odbiór i zagospodarowaniem odpadów po wejściu w życie nowych,
bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących segregacji śmieci, ale w gminie Tomaszów Lubelski
poważniejszych zmian nie będzie, ponieważ mieszkańcy już dzielą odpady na szkło, metal, tworzywa
sztuczne i papier. Nowością będzie jedynie dodatkowy worek na odpady biodegradowalne.
Nie zmieni się również wysokość opłat śmieciowych. Za odpady posegregowane w gospodarstwie
jednoosobowym w gminie Tomaszów Lubelski płaci się 10 złotych, w przypadku gospodarstw 2- i
3-osobowych - 20 złotych, a dla 4 i większej liczby osób opłata wynosi 25 złotych. Stawki za śmieci
niesegregowane są dwukrotnie wyższe.

Mammografia pomaga
Lubelski mogą się przyczynić do poprawienia
tych statystyk i przede wszystkim zadbać o swoje
zdrowie.
Bezpłatne badania odbywają się w specjalnym

Mammografia pozwala wcześnie
wykryć do 95 procent zmian,
wynikających z nowotworu piersi.
W krajach zachodnich zastosowanie
tej metody pozwala obniżyć
śmiertelność kobiet z powodu raka
piersi nawet o 30 procent, ale w Polsce
bada się zbyt mało kobiet.
Tylko 20 procent Polek odpowiada na zaproszenia
do udziału w programie bezpłatnych badań
mammograficznych. Mieszkanki gminy Tomaszów
październik - grudzień 2017 - Biuletyn informacyjny

W gminie Tomaszów Lubelski jest coraz więcej
lepszych dróg, ale nie tylko ich jakość wpływa na
bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. By
o nich zadbać miejscowy samorząd rozdaje teraz
opaski odblaskowe, które szczególnie w okresie
jesienno-zimowym mogą uratować zdrowie czy
nawet życie.
Mieszkańcy mogą je odbierać za darmo w pokoju
numer 9 lub 10 (sekretariat) urzędu gminy do
wyczerpania zapasów.
Pomysłodawcy akcji przypominają, że zgodnie
z nowymi przepisami o ruchu drogowym
każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu
poza terenem zabudowanym musi mieć na
sobie elementy odblaskowe, a za ich brak
grozi mandat w wysokości nawet 3 tysięcy
złotych. Badania pokazują, że w niekorzystnych
warunkach kierowca widzi nieoświetlonego
pieszego dopiero z 20 metrów, gdy często nie
ma już możliwości wykonania jakiegokolwiek
manewru, by uniknąć do tragedii. Gdy pieszy
posiada odblaski jest widoczny już z odległości
150 metrów. Zakup takich akcesoriów nie jest
poważnym wydatkiem, bo najtańszą kamizelkę
odblaskową można kupić nawet za... złotówkę,
a korzyści z jej zakładania mogą być nie do
oszacowania.
Z policyjnych statystyk wynika, że to piesi są jedną
z najbardziej licznych ofiar wypadków, którzy
razem z rowerzystami i motorowerzystami są
określani mianem niechronionych uczestników
ruchu drogowego. Specjaliści przypominają,
że w zderzeniu z innym pojazdem kierowca
może liczyć na poduszki powietrzne albo pasy
bezpieczeństwa, natomiast pieszego i rowerzysty
nic nie chroni.

ambulansie, który staje cyklicznie przy Urzędzie
Gminy, ale organizatorzy zachęcają pacjentki,
by rejestrowały się już teraz. Można to zrobić
telefoniczne pod numerami: 723 351 002 i 003.
Z badań mogą skorzystać panie w wieku od 50 do
69 lat, które nie wykonywały mammografii przez
ostatnie 2 lata. Nie trzeba mieć żadnych skierowań,
wystarczy zgłosić się na badania z dowodem
tożsamości. Badania są bezpłatne, ponieważ
finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.
Specjaliści zapewniają, że są one bezpieczne,
jednocześnie przypominają, że mammografia
to najbardziej skuteczna metoda wykrywania
wczesnych objawów raka piersi, a nowotwór
szybko wykryty jest niemal całkowicie wyleczalny.
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Dzień Seniora

Swoje święto obchodzili 25 listopada Członkowie Klubu Seniora „Relaks” z
Majdanu Górnego. W spotkaniu wzięli udział wyjątkowi goście, wśród których
znaleźli się: Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk, Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, Radny Powiatu Artur Krupa,
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach Kinga Łuczak, Dyrektor
Biblioteki Komunalnej w Majdanie Górnym Teresa Wysocka oraz Klementyna
Loda.
Wśród atrakcji, które towarzyszyły uroczystości znalazło się widowisko
„Wieczór kawalerski” w reż. Marii Kozyry z Tomaszowskiego Domu Kultury,
występ ucznia Szkoły Podstawowej z Majdanu Górnego Kacpra Załogi.

III Międzypowiatowy Dzień Seniora w Suścu!
24 listopada w Suścu odbył się III Międzypowiatowy Dzień Seniora w Suścu, w którym
wzięło udział 200 seniorów z siedmiu Klubów Seniora (Susiec, Narol, Krynice, Jarczów,
Cieszanów, Majdan Górny, Łaszczów). Świętowały dwa powiaty (tomaszowski,
lubaczowski), a nawet dwa województwa (lubelskie, podkarpackie). Organizatorem
spotkania był Wójt Gminy Susiec i Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
W tym szczególnym i wyjątkowym dniu padło wiele ciepłych i serdecznych życzeń
skierowanych do wszystkich seniorów. Wśród zaproszonych gości byli wójtowie gmin
z terenu powiatu tomaszowskiego w tym – Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena
Czubaj-Gancarz.

Kolejne dwie drogi z Pilotażowego
Programu Współpracy Leśno-Samorządowej otwarte
Dyrektor Andrzej Borowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
zaznaczył, że w tym roku rozdysponowane będzie 100 mln zł naszych
środków, na przyszły rok 30 mln zł już jest rozdysponowane, a kolejne 70
mln zł będzie wydatkowane na współpracę leśno – samorządową w obszarze
dróg. Nie zwalniamy więc tempa, chcemy współpracować, bo z tych dróg
korzystają mieszkańcy lokalnych społeczności, ale także korzystamy i my jako
Lasy Państwowe.

Gmina Tomaszów Lubelski złożyła wnioski na pozyskanie
w roku 2018 funduszy z Generalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych na drogi na terenie gminy.

14 listopada na zaproszenie Poseł na Sejm RP Agaty
Borowiec, Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz
uczestniczyła w otwarciu dwóch dróg powiatowych relacji
Biłgoraj-Smólsko oraz gminno-leśna relacji BiłgorajEdwardów. Mieszkańcy okolicznych gmin czekali na te
inwestycje kilkadziesiąt lat.
Na drogę leśną Biłgoraj – Edwardów o długości 3,8 km, Lasy Państwowe
przeznaczyły 902 tys. (to prawie 67% kosztów), droga Biłgoraj – Smólsko o
długości 5,3 km została dofinansowana w 70%, a jej koszt to ponad 2 mln zł.
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Place zabaw i siłownie w
realizacji
W Gminie Tomaszów Lubelski trwają prace nad realizacją
projektów grantowych dotyczących stworzenia nowych
miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz
turystów. Dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy
Działania “Roztocze Tomaszowskie” powstaje 6 siłowni
zewnętrznych oraz 5 placów zabaw. Projekty są realizowane
dzięki uprzejmości stowarzyszeń z terenu Gminy Tomaszów
Lubelski, które udzieliły swojej osobowości prawnej.
Liderki Gminy Tomaszów Lubelski stworzyły wszystkie wnioski aplikacyjne
do programów grantowych LGD „Roztocze Tomaszowskie” na place zabaw
i siłownie zewnętrzne oraz pozyskały dofinansowanie w wysokości 209 000,00
zł! W ramach umowy podpisanej przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze
Tomaszowskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
w Lublinie na realizację projektu grantowego “Budowa i rozbudowa placów
zabaw na obszarze LGD” nr 00004 – 6935 – UM0320375/17 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w wyniku realizacji operacji
zostanie osiągnięty następujący cel:
Budowa 20 placów zabaw na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze
Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
mieszkańcom i turystom.
Kwota grantu – 299 981,00 zł
Zadania objęte projektem grantowym w Gminie Tomaszów Lubelski:
Beneficjent: OSP w Majdanie Górnym - Budowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej (placów zabaw) w miejscowości Majdan Górny, wartość grantu
– 38000,00 zł.
Beneficjent: OSP w Rabinówce - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku
(placów zabaw) dla mieszkańców (dzieci i rodziców) miejscowości Majdanek
oraz Nowa Wieś, wartość grantu – 38000,00 zł.
Beneficjent: OSP w Ulowie - Budowa infrastruktury turystycznej i

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w wyniku realizacji operacji
zostanie osiągnięty następujący cel:
Budowa 15 siłowni zewnętrznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej mieszkańcom i turystom.
Kwota grantu – 244 462,00 zł.
Zadania objęte projektem grantowym w Gminie Tomaszów Lubelski:
Beneficjent: Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju
Wsi Sabaudia - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni
zewnętrznej) w miejscowości Sabaudia, wartość grantu 19 000,00 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele” - Budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznych)
w miejscowościach Ruda Wołoska i Przeorsk, wartość grantu 38 000,00 zł.
Beneficjent: OSP w Ulowie - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
(siłownia zewnętrzna) w miejscowości Pasieki, wartość grantu 19 000,00 zł.
Beneficjent: OSP w Podhorcach - Budowa siłowni zewnętrznych
w miejscowości Podhorce i Typin, wartość grantu 38 000,00 zł.
Powyższe zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt
dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze
Tomaszowskie”.

rekreacyjnej (plac zabaw) w miejscowości Ulów, wartość grantu – 19000,00 zł
W ramach umowy podpisanej przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze
Tomaszowskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w
Lublinie na realizację projektu grantowego “Budowa i rozbudowa siłowni
zewnętrznych na obszarze LGD” nr 00002 – 6935 – UM0320376/17 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla
październik - grudzień 2017 - Biuletyn informacyjny
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Docenienie pracy uczestników
ŚDS w Szarowoli
W dniu 1 grudnia odbyła się uroczystość 10-lecia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy w Szarowoli. Rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w
Kościele pw. Krzyża Świętego w Szarowoli, którą celebrował Dyrektor Caritas
Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Adam Sobczak wraz z Proboszczem
tutejszej Parafii Ks. Piotrem Gmiterkiem.

Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście, uczestnicy i pracownicy ŚDS
udali się na dalszą część uroczystości. Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Szarowoli – Dorota Ciećka–Puźniak powitała przybyłych
gości oraz wygłosiła przemówienie. Przemawiała także Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski – Marzena Czubaj–Gancarz oraz wszyscy zaproszeni goście. W dalszej
części wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli
prezentując swój dorobek artystyczny.

Złoty jubileusz małżeński
Obchody rozpoczęła 25
listopada Msza Święta w kościele
Zwiastowania Najświętszej Marii
Panny, której przewodniczył
Dziekan Dekanatu Tomaszów
Północ ksiądz prałat Czesław Grzyb,
a druga część uroczystości odbyła
się w Tomaszowskim Domu Kultury.
Jubilaci odebrali gratulacje i życzenia
od przedstawicieli gminnych i miejskich
władz samorządowych, a także Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
przyznane przez prezydenta RP.
Wręczali je wójt gminy Tomaszów
Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz i
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego
Wojciech Żukowski, a wśród gości
byli również wicestarosta Powiatu
Tomaszowskiego Jerzy Wereszczak,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Tomaszowie Lubelskim Wiesława
Jakubiak oraz rodziny jubilatów.
Gratulacje przyjmowało 14 par z gminy
Tomaszów Lubelski - Teresa i Eugeniusz
Bieleccy z Podhorzec, Maria i Franciszek
Dudzińscy z Rabinówki, Stanisława
i Adam Iwaniccy z Podhorzec,
Cecylia i Kazimierz Kobielarzowie z
Typina, Stefania i Feliks Malinowscy z
Rabinówki, Czesława i Jan Majcherowie
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z Jezierni, Urszula i Ryszard Mokrzyńscy
z Typina, Zofia i Stanisław Najdowie
z Sabaudii, Krystyna i Zbigniew
Ożogowie z Justynówki, Stanisława
i Mieczysław Ożogowie z Podhorzec,
Regina
i
Stanisław
Pasztowie
z Rogóźna, Lucyna i Józef Piwkowie
z Ulowa, Czesława i Jan Witkowscy
z Szarowoli oraz Janina i Józef
Wlaziowie z Ulowa.
W tegorocznych uroczystościach udział
wzięło 40 par z terenu Miasta i Gminy
Tomaszów
Lubelski.
Uroczystość
uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca
Roztocze.
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Świąteczny kiermasz rozmaitości
W niedzielę 10 grudnia pod Urzędem Gminy w Tomaszowie
Lubelskim odbył się IV Kiermasz Rozmaitości im. Wandy
Wojciechowskiej, w którym udział wzięło 18 wystawców z
terenu całej gminy.
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Wśród najbardziej kolorowych stoisk rękodzieła znalazły się stoiska naszych
Kół Gospodyń Wiejskich z Rabinówki, Jezierni, Rogóźna, Pasiek i Zamian.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspieranie rękodzielników i zapraszamy
na kolejne kiermasze!
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Zakończenie projektu “Warsztaty
kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich
z Gminy Tomaszów Lubelski”
W niedzielę 19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Podhorcach miało miejsce zakończenie projektu pn.:
„Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
Tomaszów Lubelski” Stowarzyszenia Liderki Gminy
Tomaszów Lubelski.
Warsztaty kulinarne poprzedzały Gminne Forum Kobiet i cieszyły się dużym
zainteresowaniem oraz frekwencją, gdyż na spotkanie przybyło ponad 150
osób.
Warsztaty kulinarne dla 14 KGW z terenu gminy były prowadzone przez
Państwo Elżbietę i Jerzego Wójcik z Restauracji Koncertowej w Lublinie. Pod
okiem restauratorów, gospodynie przygotowały smakołyki, które serwowane
były w czasie trwania forum, a były to m.in.: kaszotto z pęczaka z warzywami,
zupa regionalna z pęczakiem, podudzia kurczaka zapiekane w sosie serowym,
carpaccio z buraczka z serem zagrodowym, sałatka z plastrami kurczaka,
sałatka z makaronu razowego i brokuł, sałatka z soczewicy, fenkuła i pieczonej
marchewki.
Część oficjalną spotkania rozpoczęły dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Podhorcach Kinga Łuczak oraz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj-Gancarz, która wygłosiła zgromadzonym przemówienie
inauguracyjne. Część edukacyjną spotkania poprowadzili: Stanisława
Kowalska – kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze”, Ewa
Piwko-Witkowska - prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Robert Kuźniarz
– reprezentant Starostwa Powiatowego. Spotkanie zakończone zostało
prezentacją multimedialną Małgorzaty Miecznik-Borkowskiej. Prezentacja
była przeglądem minionych wydarzeń kulturalnych z udziałem KGW,
Zespołów Śpiewaczych i Klubu Seniora ‘Relaks’ oraz zrealizowanych w
ostatnim czasie projektów. Gościem specjalnym spotkania była Poseł na
Sejm RP Agata Borowiec. Wśród gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu
byli m.in. przedstawiciele Zespół Pieśni i Tańca Roztocze z Tomaszowskiego
Domu Kultury, Magdalena Malec-Tereszczuk - prezes Lokalnej Organizacji
Turystycznej “Roztocze”.
Projekt “Warsztaty Kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy
Tomaszów Lubelski” został dofinansowany ze środków Programu
Działaj Lokalnie X finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce i
Stowarzyszenia “CZAJNIA”. Kwota dofinansowania 6000,00 zł.
Twórcami i realizatorami projektu “Warsztaty Kulinarne dla Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Tomaszów Lubelski” było Stowarzyszenie Liderki Gminy
Tomaszów Lubelski. Koordynator projektu: Joanna Pawelczyk i Małgorzata
Bartoszek-Miszczyszyn.
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I Forum Kobiet w Gminie
Tomaszów Lubelski
19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach miało miejsce
Gminne Forum Kobiet. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Liderki
Gminy Tomaszów Lubelski.
Forum poprzedzały warsztaty kulinarne prowadzone przez małżeństwo
Elżbietę i Jerzego Wójcik, właścicieli restauracji Koncertowa z Lublina.
Cześć oficjalną poprowadziła Dyrektor GOK w Podhorcach - Kinga Łuczak, a
wykłady wygłosili: Marzena Czubaj – Gancarz, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
- „Siła kobiet w społeczeństwie”, Ewa Piwko–Witkowska, Prezes LGD „Roztocze
Tomaszowskie” - „Współpraca i aktywność rozwijająca lokalne społeczności”,
Stanisława Kowalska, Kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze”„O tym co nasze, czyli kultura i tradycja regionu”, Robert Kuźniarz, reprezentant
Starostwa Powiatowego - „Promocja i strategia rozwoju KGW w powiecie
tomaszowskim”, Małgorzata Miecznik-Borkowska, prezes Stowarzyszenia RG
TL - filmik o minionych wydarzeniach kulturalnych z udziałem KGW, Zespołów
Śpiewaczych i Klubu Seniora „Relaks” oraz zrealizowanych w ostatnim czasie
projektów.
Pomysł na Forum Kobiet, walne spotkanie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich,
powstał prawie rok temu. Twórcą i realizatorem projektu było Stowarzyszenie
Liderki Gminy Tomaszów Lubelski. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z
Programu „Działaj Lokalnie” udało się takie forum zorganizować, warsztaty
kulinarne były prowadzone pod okiem profesjonalnych trenerów.
– Jest to pierwsze Forum na terenie gminy Tomaszów. Jestem pod wrażeniem
tego spotkania i ilości kobiet które przybyły. Cieszę się, że skorzystały z
mojej propozycji współpracy. Pomysł na spotkanie zaczerpnęłyśmy patrząc
na większe miasta. Też jesteśmy wielką wspólnotą. Bo gmina Tomaszów jest
największą gminą w powiecie. Myślę, że za rok będzie jeszcze więcej kobiet. –
informuje Marzena Czubaj–Gancarz, Wójt Gminy Tomaszów.
Na spotkaniu obecna była również Agata Borowiec, Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej.

I

Konkurs na najlepsze ciasto
wykonane przez KGW
W trakcie I Gminnego Forum Kobiet, które odbyło się 19 listopada w Podhorcach
rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ciasto z owocami sezonowymi. Konkurs
skierowany był do pań z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Tomaszów Lubelski
i zorganizowany był przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
W konkursie wzięło udział 14 KGW. Ciasta były różnorodne. Jury w składzie:
Elżbieta Wójcik – ekspert kulinarny, właścicielka restauracji Koncertowa
w Lublinie, Jerzy Wójcik – właściciel Restauracji Koncertowa, Małgorzata
Miecznik – wiceprezes LGD “Roztocze Tomaszowskie”, Magdalena Tereszczuk
– prezes LOT „Roztocze” i Ewa Piwko-Witkowska – prezes LGD “Roztocze
Tomaszowskie” przyznało nagrody i wyróżnienia. I miejsce: KGW Nowa Wieś,
II miejsce: KGW Typin i KGW Rogóźno, III miejsce: KGW Ulów i KGW Zamiany.
Pozostałe wypieki otrzymały wyróżnienia.
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Pierścień Świętej Kingi
4 grudnia w SP w Łaszczówce odbyły się
rejonowe eliminacje XXI Ogólnopolskiego
Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
“Pierścień Świętej Kingi”.
Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych
z rejonu Tomaszów Lub. W jury zasiadały: p. Kinga
Łuczak, p. Elżbieta Dziuba, p. Małgorzata Krawczyk.
Komisja przyznała 6 nominacji do finału w Bochni:
Klasy I-III
1.Amelia Puchalska SP Justynówka
2.Nicola Kostecka SP Tarnawatka
3.Milena Wereszczak SPSabaudia
Klasy IV-VI
1.Julia Kornacka SP Łaszczówka
2.Magdalena Kołtun SP nr 2 Tomaszów Lub.
3.Kacper Piechnik SP Szarowola
Wyróżnienia klasy I-III
1.Karolina Kowalska SP Łaszczówka
2.Nikola Kozak SP Sabaudia
3.Nina Cichoń SP Łaszczówka
4.Dawid Herda SP Majdan Górny
5.Gabriela Krupa SP Lubycza Królewska
6.Antonina Lepionka SP Podhorce
Wyróżnienia klasy IV-VII
1.Zuzanna Borkowska SP nr3 Tomaszów Lub.
2.Paweł Harasymowicz SP Łaszczówka
3.Łucja Więcławek SP nr 3 Tomaszów Lub.
4.Amelia Nisztuk SP nr 3 Tomaszów Lub.
5.Oliwia Bielecka SP Łaszczów
6.Katarzyna Piasecka SP Typin
7.Igor Hasiak SP Lubycza Królewska
8.Andżelika Gorzko SP Łaszczówka
9.Wiktoria Lizak SP Huta Tarnawacka
Finał konkursu odbył się 13-14 grudnia w Kopalni Soli
w Bochni- 240 m pod ziemią.

W poniedziałek 13 listopada, w Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie odbyły się Targi Edukacji Kulturalnej, w których
udział wzięła Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena
Czubaj-Gancarz oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Podhorcach Kinga Łuczak, Teresa Gawęda i
Agnieszka Kuceł wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej
w Łaszczówce. Podczas Targów, na specjalnie
przygotowanym stoisku promowany był projekt „Jak
to dawniej bywało...” oraz działalność kulturalna Gminy
Tomaszów Lubelski. Podczas Targów Edukacji Kulturalnej
zorganizowanych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczną
edycję projektu „Młodzi Lubią Kulturę – Lubelska Sieć
Edukacji Kulturalnej” w ramach programu Bardzo Młoda
Kultura 2017-2018.
Wśród złożonych w tym roku projektów grantowych
znalazł się projekt „Jak to dawniej bywało...” autorstwa
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Kingi Łuczak.
Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Łaszczówce
polegał na organizacji warsztatów tematycznych dla 35
uczniów klas I-VI w miesiącach wrzesień-październik.
Podczas gali Dyrektor została wyróżniona przez
Organizatorów podziękowaniem i upominkiem.
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Przedszkole w Łaszczówce zaprasza
Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w
Łaszczówce jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą
dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim
dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Zatrudnia
wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę
pedagogiczną. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji,
uczestniczenia w ciekawych zajęciach obowiązkowych i dodatkowych
tj. język angielski i rytmika. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o
dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Uroczyste podsumowanie
projektu “Jak to dawniej
bywało”

W piątek 27 października, w Łaszczówce odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu pt. „Jak to dawniej bywało”, realizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Podhorcach. Projekt obejmował cykl dwumiesięcznych warsztatów
artystycznych dla 35. osobowej grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Łaszczówce. Były to warsztaty rękodzieła artystycznego, recytatorskie,
wokalne, taneczne i kulinarne, prowadzone we współpracy ze szkołą,

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka oraz
Kołem Gospodyń Wiejskich “Sąsiadeczki”. Zajęcia odbyły się dzięki Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie w ramach projektu “Młodzi LUBią kulturę.
Lubelska sieć edukacji kulturalnej”, realizowanego ze wsparciem Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018.
Każdy z uczniów, biorących udział w warsztatach, został nagrodzony
przez Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzenę Czubaj-Gancarz drobnym
upominkiem i symbolicznym dyplomem. Wyróżniono także wszystkie osoby
zaangażowane w przedsięwzięcie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście; Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur Sępoch,
Agnieszka Drewniak z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Dyrektor
Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie Katarzyna Dziura, ks. Proboszcz
Jarosław Przyczyna z Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce, zespół
„Sąsiadeczki”, reprezentantki Klubu Seniora „Relaks” z Majdanu Górnego,
nauczyciele i pracownicy SP w Łaszczówce, rodzice uczestników i wszyscy
zainteresowani.

Dzień Odzyskania Niepodległości
Podhorcach, 11 listopada świętowano Dzień Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Po uroczystej Mszy Świętej
zgromadzeni spotkali się na placu Szkoły Podstawowej
w Podhorcach, przed pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego, patrona szkoły, aby złożyć hołd bohaterom,
wspominając ich zasługi, składając kwiaty.
Wieńce złożyli:
-Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz oraz Sekretarz
Gminy Waldemar Miller wraz z pracownikami,
-Przewodniczący Rady Gminy Piotr Babiarz wraz z
Wiceprzewodniczącą Ewą Mikułą i Radnym Mirosławem
Mrozem,
-Członek Rady Powiatu Artur Krupa,
-Gminny Komendant OSP Mariusz Pitura ze strażakami,
-Dyrektorzy Szkół Gminy Tomaszów Lubelski społeczność
szkolna Szkoły, Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Podhorcach.
Na dalszą część uroczystości zgromadzonych zaproszono
do hali sportowej, gdzie odbyła się część artystyczna.
październik - grudzień 2017 - Biuletyn informacyjny
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Kampania profilaktyczna “Przemoc boli”
–edycja 2017/2018
Gmina Tomaszów Lubelski
przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej “Przemoc
boli” – edycja 2017/2018.
Miło mi poinformować, że Gmina Tomaszów
Lubelski przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii
profilaktycznej “Przemoc boli” – edycja 2017/2018.
Jest to kampania skierowana w szczególności
do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Odnosi się głównie do zjawiska,
jakim jest przemoc rówieśnicza, ze szczególnym
uwzględnieniem
cyberprzemocy.
Zjawisko
cyberprzemocy dotyka coraz większej liczby
dzieci i młodzieży, która pada ofiarą przemocy
rówieśniczej,
dokonywanej
za
pomocą
urządzeń mobilnych i Internetu. Dzieje się tak
ponieważ młodzi ludzie na przemoc najczęściej
odpowiadają przemocą.
Ogólnopolska
diagnoza
problemu
przemocy wobec dzieci, niezależne badanie
przeprowadzone pod koniec 2012 roku przez
Fundację Dzieci Niczyje przy współpracy
Millward Brown pokazuje, że większość (71%)
polskich nastolatków doświadczyła w swoim
życiu przynajmniej jednej formy krzywdzenia.
Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy
ze strony swoich rówieśników– ponad połowa

z nich doświadczyła tego typu krzywdzenia
(59%). Przemoc rówieśnicza najczęściej miała
postać przemocy fizycznej (41%), w dalszej
kolejności przemocy psychicznej (28%). Napaści
zbiorowej ze strony rówieśników doświadczył
co szósty badany (18%), natomiast znęcania się
– co dziewiąty (11%). Spośród wszystkich form
przemocy rówieśniczej najmniej nastolatków
doświadczyło przemocy na randce (10%; pytania
nie zadawano 11- i 12-latkom).
Celem głównym kampanii jest prowadzenie
działań związanych z profilaktyką uniwersalną
w zakresie szeroko pojętej przemocy, a w
szczególności nowemu zjawisku jakim jest
cyberprzemoc, poprzez m.in.: poszerzanie wśród
uczniów wiedzy na temat sposobów reagowania
na cyberprzemoc, kształtowanie wśród uczniów
postaw empatii i szacunku do drugiego człowieka,
wyposażenie ich we wzorce wolne od przemocy i
agresji, jak również wspieranie szkół i nauczycieli w
ich działaniach profilaktycznych, dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych przy realizacji
jednego z kierunków polityki oświatowej w
roku szkolnym 2017/2018 - Bezpieczeństwo w
Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznych.
W ramach realizacji kampanii zostanie
zorganizowanych wiele działań profilaktyki

uniwersalnej, które szeroko wpisują się w realizację
Gminnych Programów w zakresie profilaktyki i
rozwiazywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania przemocy. Będą to m.in. zajęcia
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach
w formie warsztatów, spotkania edukacyjne z
rodzicami jak również wsparcie szkoleniowe
nauczycieli poprzez zaopatrzenie ich w materiały
edukacyjne w formie scenariuszy zajęć wraz
z kartami pracy dla uczniów oraz audycje
edukacyjne. Ponadto we współpracy z Zespołem
Interdyscyplinarnym
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie zostanie zorganizowany
konkurs plastyczny i mulimedialny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Materiały i działania profilaktyczne kampanii
„Przemoc boli” w atrakcyjny sposób zwrócą uwagę
całej społeczności na problem cyberprzemocy
i będą stanowiły czytelny przekaz świadczący o
nieakceptowaniu żadnej z form przemocy.
Kampania „Przemoc boli”- edycja 2017/2018
jest finansowana ze środków przewidzianych
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.

Dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tomaszów Lubelski we współpracy z Gminą Tomaszów
Lubelski oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim wydało na przełomie
października i listopada w miejscowości Łaszczówka żywność dla 700 osób w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD Podprogram 2017. Podprogram 2017 obecnym transportem
obejmował 14 rodzajów produktów żywnościowych. Kolejny asortyment będzie wydawany w styczniu
2018 r.
W tym roku więcej osób mogło skorzystać z pomocy żywnościowej z uwagi na podwyższone kwoty
w ramach Podprogramu 2017. Do otrzymania bezpłatnej żywości są uprawnione osoby samotnie
gospodarujące z dochodem nie przekraczającym kwoty 1 268 złotych netto miesięcznie (dotychczas
było to 951 zł) oraz rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 028 złotych
miesięcznie (dotychczas było to 771 zł). Podziękowania dla Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny
Czubaj-Gancarz oraz dla Kierownik GOPS w Tomaszowie Lubelskim Celiny Koperwas za oddelegowanie
pracowników, podziękowania dla pracowników gminy oraz GOPS za pomoc w dystrybucji, dla Grupy
Oscar Sp. z o. o. Oddział w Tomaszowie Lubelskim za użyczenie lokalu, dla Radnego Gminy Tomaszów
Lubelski Artura Suskiego oraz dla Państwa Anny i Marcina Ambroziaków właścicieli sklepu Intermarché w
Tomaszowie Lubelskim za użyczenie wózków oraz dla członków stowarzyszenia.
Wielkie podziękowania także dla lokalnego operatora - PCK Tomaszów Lubelski oraz Kierownik Biura
Rejonowego PCK Elżbiety Matyjanki.
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SPORT
Samoobrona
seniorów
Dnia 29 października w Dworku Dąbrowa
w Dąbrowie Tomaszowskiej odbyło się
podsumowanie projektu. Środki na realizację
zadania pozyskano w ramach programu
„DZIAŁAJ LOKALNIE 2017”.

W sobotę 4 listopada w Tomaszowie Lubelskim
odbył się Międzywojewódzki Turniej Karate
Tradycyjnego,
którego
współorganizatorem
była Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz. W
zawodach wzięło udział ponad 200 zawodników
w całego województwa, w tym reprezentanci z

terenu gminy. Grupa tomaszowskich karateków
zdobyła kilkadziesiąt medali. Gościem specjalnym
turnieju był trzykrotny Mistrz Świata Daniel
Iwanek.

III Memoriał Szachowy
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Memoriału były Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie
Lubelskim,
a
współorganizatorem
Sekcja
Szachowa Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,GIM DWÓJKA” przy Szkole Podstawowej nr 2
w Tomaszowie Lubelskim.

W dniach 18 i 19 listopada w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się III
Memoriał Szachowy Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Tomaszowie Lubelskim. Organizatorem

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy warsztatów
samoobrony prowadzonych w ramach zadania
wraz z Prezesem Tomaszowskiego Klubu
Karate Tradycyjnego - Ryszardem Skwarskim i
Wiceprezesami: Robertem Witkowskim, Januszem
Tor oraz Małgorzata Miecznik-Borkowska –
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Tomaszów Lubelski, Kinga Łuczak – Prezes
Stowarzyszenia Liderki Gminy Tomaszów Lubelski,
Dorota Sikora– koordynator projektu . W ramach
projektu przeprowadzono cykl bezpłatnych zajęć
z zakresu samoobrony i warsztaty kulinarne pod
znakiem zdrowego odżywiania dla 30 osób
z terenu miasta i gminy Tomaszów Lubelski.
Wszyscy
beneficjenci
projektu
otrzymali
certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności
i podziękowania za zaangażowanie oraz
aktywność.
W zajęciach aktywnie uczestniczyły panie z KGW
Macierzanki z Rogóźna, m.in: Monika Kołtun,
Marta Parol oraz Wioletta Prus. Wszystkim
uczestnikom zajęć życzymy jak najmniejszej ilości
interwencji i niebezpiecznych sytuacji!

Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach
na dystansie 7 rund systemem szwajcarskim
z tempem. W Turnieju uczestniczyło dziesięcioro
uczestników Koła Szachowego z Majdanu Górnego.

Zawodnicy z Podhorzec zdobyli Puchar
Ministerstwa Sportu i Turystyki!
Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Podhorcach
w dniach 10-12 listopada uczestniczyli w Ogólnopolskim Festiwalu
Biegowym Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Brali udział w
3 biegach. Najlepszy wynik zdobyli, zajmując I miejsce drużynowo w
Biegu o Puchar Ministerstwa Sportu i Turystyki. W kolejnym biegu –
Mili Olimpijskiej o Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego – zajęli III
miejsce, zaś w Teście Coopera uzyskali IV miejsce. Łącznie w klasyfikacji
generalnej szkół Festiwalu 2017 r. uzyskali III miejsce, otrzymując taką
samą liczbę punktów, jaką zdobyli laureaci II miejsca. W zwycięskiej
drużynie biegali: Łukasz Jacek, Michał Gardyjas, Jakub Garbula, Daniel
Perec, Karol Lepionka, Mateusz Wójcik i Kacper Krawczyk. Zawodników
przygotowali: Robert Puźniak, Anna Wójcik oraz Mateusz Kiszczuk.
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55-lecie TTR
27 października w sali dawnego Sejmiku Powiatowego spotkali się
tomaszowscy regionaliści aby świętować jubileusz 55-lecia Tomaszowskiego
Towarzystwa Regionalnego im. dr Janusza Petera. Spotkanie otworzył
Mirosław Tereszczuk – prezes TTR. Tą niezwykle podniosłą uroczystość
swoją obecnością zaszczyciła m.in. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena
Czubaj-Gancarz oraz Dyrektor GOK Podhorce Kinga Łuczak.

Gmina Tomaszów Lubelski
ma Lokalny Program Rewitalizacji
Gmina Tomaszów Lubelski ma Lokalny Program Rewitalizacji. Dokument,
który rada przyjęła w poniedziałek 23 października, jest potrzebny m.in. po to,
by gmina mogła się starać o dotacje na realizację zawartych w nim pomysłów.
Pierwszym z nich będzie propozycja rewitalizacji Białej Góry w Justynówce
i Majdanie Górnym, gdzie jeszcze kilka lat temu działał wyciąg narciarski. Od pewnego czasu teren nie jest wykorzystywany, a znajdujące się w tym
miejscu urządzenia są dewastowane.
Chcemy odbudować nie tylko stok, ale również zadbać o zaplecze. Jego
ważnym elementem będzie całoroczna świetlica, która ma pełnić funkcję
centrum integracji społecznej - zapowiada Sekretarz Gminy Tomaszów
Lubelski Waldemar Miller. Pieniądze na ten cel samorząd chce pozyskać
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
skąd może otrzymać do 85 procent kosztów netto. Wniosek o przyznanie
dofinansowania został już złożony i oczekuje na ocenę.
Przyjęty program rewitalizacji obejmuje łącznie 8 sołectw. Oprócz Justynówki
i Majdanu Górnego są to Górno, Klekacz, Majdanek, Ruda Żelazna, Sabaudia
i Wieprzowe Jezioro. Poza rewitalizacją Białej Góry w planach jest jeszcze
m.in.: przebudowa świetlicy w Rudzie Żelaznej i starej szkoły w Sabaudii
oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Sabaudii i dawnego
zakładu mięsnego w Majdanku. Wnioski o przyznanie dotacji na kolejne
przedsięwzięcia będą składane w następnych naborach.

Konkurs Pięknego
Czytania i Plastyczny

26 października w SP w Pasiekach odbył się III Gminny Konkurs Pięknego
Czytania i Plastyczny „Słowo i Obraz”. Komisja literacka, w skład której
wchodziły Kinga Łuczak (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach),
Anna Pitura (kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim)
oraz Ewa Mikuła (radna wsi Pasieki), przeprowadziła eliminacje konkursowe
w których uczestniczyło 31 uczniów. Jury oceniło najlepsze prace plastyczne,
zainspirowane określonymi w regulaminie pozycjami książkowymi, a było
ich 21.
Kategoria klas I – III: Mistrz Obrazu – Magdalena Wawrzusiszyn – SP Rogóźno,
Kategoria klas IV – VII: Mistrz Obrazu – Aleksandra Rodź – SP Podhorce,
Kategoria klas I – III: Mistrz Słowa – Sylwia Kielar – SP Jeziernia,
Kategoria klas IV – VII: Mistrz Słowa– Paulina Romanowska – SP Typin
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy. Laureaci oraz
uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczała Dyrektor
Ewa Probola oraz Wójt Marzena Czubaj – Gancarz.
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15 Grudnia w Gminny Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbyło się Walne
spotkanie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze
Tomaszowskie”. Przy okazji podsumowania roku zostały podpisane kolejne
umowy na dofinansowanie projektów grantowych. Stowarzyszenia z terenu
Gminy Tomaszów Lubelski podpisały łącznie 10 umów. Łącznie w 2017 roku
podpisano umowy na: -6 projektów grantowych na łączną kwotę ponad 1
mln zł, i łącznie 46 projektów dla organizacji pozarządowych, - 4 projekty
dotyczące rozwoju istniejących firm z łączną dotacją 400 000 zł, - 9 projektów
dotyczących podejmowania działalności gospodarczej z zakresu turystyki
na łączna kwotę 900 000 zł, - 7 projektów dotyczących podejmowania
działalności gospodarczej na łączną kwotę 350 000 zł. Szczegóły dotyczące
poszczególnych projektów podamy już w krótce.
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Podhorce Parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej
Historia Parafii:
Parafia rzymsko-katolicka w Podhorcach (woj.
lubelskie, pow. tomaszowski) erygowana została
w 1919 r. w drewnianej świątyni (d. cerkwii
unickiej, później prawosławnej), która spłonęła
w 1920 r. Założenie i poświęcanie kamienia
węgielnego pod nowobudowany kościół miało
miejsce w 1921 r. Projekt autorstwa inż. arch.
Aleksandra Gruchalskiego zatwierdzony został
w 1924 r. przez Ministerstwo Robót Publicznych.
Budowę prowadził proboszcz ks. Feliks Woźniak.
Prace postępowały,a równolegle budowano
plebanię i budynki gospodarcze. Dla potrzeb
budowy uruchomiono także cegielnie. Świątynię
konsekrował bp. Adolf Bożeniec Jełowiecki.
W okresie niemieckiej okupacji, tj. w 1943 r.,
kościół zamieniono na magazyn. W czasie działań
wojennych uszkodzony został dach i częściowo
zakrystia. W roku 1944 naprawiono ściany
zakrystii, a z pobliskiej plebanii zdjęto dachówkę,

Boskiej Niepokalanie Poczętej (prawdopodobnie
z miejscowej, spalonej cerkwii greckokatolickiej);
ambona, prospekt organowy i część wyposażenia
oraz utensyliów,
z końca XVIII w. (wg informacji miejscowej
przywieziona z zachodu Polski).
We wnętrzu znajduje się prezbiterium otwarte
na nawę półkolistym łukiem tęczowym, nawy
boczne otwarte do nawy głównej półkolistymi
arkadami, wspartymi na oplastrowanych z
czterech stron filarach. Chór muzyczny oparty
jest na ścianie przeprutej trzema prostokątnymi
otworami drzwiowymi z najszerszym pośrodku
i mniejszych po bokach. Podziały ścian wnętrza

przeprowadzone są za pomocą pilastrów
(pomiędzy którymi otwory okienne) na które
opływają gurty sklepienne. Wnętrze ozdobione
jest polichromią podporządkowaną podziałom
architektonicznym i formie sklepień.
Kościółek zlokalizowany jest w środkowej
części wsi Podhorce, na północ od lokalnej drogi
z miejscowości Typin do Tomaszowa Lubelskiego.
Proboszcz: ks. Adam Herda
Do Parafii należą miejscowości: Justynówka,
Klekacz, Majdan Kol., Nowa Wieś, Podhorce Kol.,
Podhorce, Przecinka, Przecinka-Kolonia, Typin Kol.

którą częściowo pokryto kościół.
Cały kompleks zabudowy kościelnej usytuowany
jest na zboczu wzniesienia łagodnie opadającego
na południe. Dojście do kościoła stanowi szeroką
aleje obsadzoną świerkami, za którą znajdują
się paradne schody prowadzące na cmentarz
przykościelny. Na południowym zachodzie od
kościoła umieszczona jest dwukondygnacjowa
dzwonnica, na zachód murowana plebania z lat 30tych w typie podmiejskiej willi, a na południowym
wschodzie znajduje się ołtarz polowy.
Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe,
ołtarz główny dwudziestowieczny (wg projektu
arch. Andrzeja Krzyżanowskiego z Krakowa,
a wymurowany przez miejscowego murarza
Michała Gremskiego z Kolonii Podhorce) z
barokowymi rzeźbami czterech ewangelistów
i tyluż aniołków oraz współczesnym obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej. W nawie bocznej
znajduje się ołtarzyk z XVIII w. z obrazem Matki

Gala Kroniki Tygodnia

SUPER Gospodynie
W Gminie Tomaszów Lubelski prowadzi swoją działalność 15 Kół Gospodyń
Wiejskich i wszystkie z nich zrzeszają SUPER Gospodynie!
Do zmagań w ramach plebiscytu Kroniki Tygodnia zgłosiły się 3 nasze Koła, za co
bardzo dziękujemy. Największą ilość głosów zdobyły panie z Koła z Łaszczówki
“Sąsiadeczki”. Pomimo, iż nasze panie nie zajęły przodujących miejsc zostały
wyróżnione nagrodą specjalną, którą to wręczyli Marzena Czubaj-Gancarz -Wójt
Gminy wraz z Grzegorzem Gałanem – Skarbnikiem. Kołu Rabinówka oraz Kołu
Ruda Wołoska “Kalina” życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy za waszą aktywność i pobudzanie do działania społeczności
lokalnych naszych miejscowości.
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