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Drodzy Mieszkańcy,
Nadeszło lato, a wraz z nim wymarzone wakacje. Uczniowie
i nauczyciele szkół podstawowych, wychowankowie i
nauczyciele oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, po pracowitym, ale bogatym w
osiągnięcia roku szkolnym, rozpoczęli letni wypoczynek.
Gratuluję wyników w nauce, bardzo dobrze zdanego egzaminu
gimnazjalnego, osiągnięć w konkursach i olimpiadach.
Wielu z Państwa też skorzysta z urlopowych wyjazdów. Dla
mieszkańców i osób spędzających urlop w naszej gminie
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Paniami z Kół Gospodyń
przygotował ciekawą, wakacyjną ofertę kulturalną.
Mam nadzieję, że zaproponowane nowości przypadną Państwu
do gustu. Miło jest widzieć, że coraz więcej wydarzeń spotyka
sie z uznaniem nie tylko naszych mieszkańców, ale również tych
z sąsiednich gmin oraz prasy lokalnej.
Połowa roku jest za nami. Niektóre z inwestycji
już się zakończyły, bądź są na ukończeniu, a jeszcze inne
są dopiero przygotowywane. Cieszy fakt, że sprawnie są
realizowane zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej przy ul. Józefowskiej w Rogóźnie oraz
w Łaszczówce-Kolonii. Zachęcam mieszkańców tych
miejscowości do podłączania się do sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Jest to o tyle ważne, że obie te inwestycje są
współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
i w związku z tym Gmina musi się wywiązać z osiągnięcia
pewnych wskaźników.
Pierwszy etap projektu dotyczącego termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej również wchodzi w końcową fazę.
Świetlica środowiskowa w Majdanku została już zmodernizowana a
prace w szkołach podstawowych w Podhorcach i Szarowoli nabrały
rozpędu.
Dzięki tym inwestycjom już w trakcje najbliższego sezonu grzewczego
Gmina zaoszczędzi znaczne sumy na ogrzewanie tych budynków.

WYDAWCA: Urząd Gmniy Tomaszów Lubelski
ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 30 85
email: promocja@tomaszowlubelski.pl
www.tomaszowlubelski.pl
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Niebawem rozpoczniemy realizację projektu skierowanego do
mieszkańców gminy, dotyczącego zakupu i montażu instalacji
odnawialnych źródeł energii – zestawów solarnych i pomp
ciepła, na który pozyskaliśmy dotację w wysokości ponad 3
mln złotych. O szczegółowych warunkach finansowania
tej inwestycji dowiedzą się Państwo w dalszej części
biuletynu.
Dzięki pozyskaniu dotacji ze środków zewnętrznych
już wkrótce mieszkańcy Miejscowości Szarowola, Sabaudia,
Majdanek oraz kolonii Parama w Typinie będą mogli
korzystać z nowo wybudowanych dróg gminnych. Natomiast
bezpieczeństwo mieszkańców z pozostałych miejscowości
zostanie podniesione poprzez budowę chodników przy
drogach gminnych i powiatowych.
Oprócz zadań infrastrukturalnych nie zapominamy również
o projektach skierowanych bezpośrednio do mieszkańców.
Powoli kończymy projekt „Moje pasje, moje kompetencje”
realizowany w naszych gminnych szkołach i skierowany do
uczniów i nauczycieli, a już w sierpniu rozpoczynamy dwuletni
projekt dla „starszych” mieszkańców naszej gminy. Będą to
różnego rodzaju bezpłatne zajęcia prozdrowotne, integracyjne,
kulturalne, nauka poruszania się w Internecie, spotkania z
lekarzami różnych specjalności, wycieczki do teatru (Lublin,
Kraków), wyjazdy do kina w Zamościu, wyjazdy na basen do
Horyńca Zdroju, warsztaty z rękodzieła i artystyczne. Bardzo
serdecznie zachęcam osoby, które przekroczyły wiek 60 lat do
udziału w tym projekcie.
Kończąc słowo wstępne życzę Państwu udanych
wakacji i już dziś zapraszam do uczestnictwa w czwartych
Dożynkach Gminnych, które w tym roku odbędą się 26
sierpnia w Łaszczówce na stadionie piłkarskim Pogoni 96.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj - Gancarz
Skład i teksty:
Pracowanicy Urzędu Gminy oraz GOK POdhorce
Zdjęcia: Gmina Tomaszów Lubelski, GOK Podhorce

Materiał promocyjny Gminy Tomaszów Lubelski
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27 kwietnia podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządowego w Krakowie Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz odebrała statuetkę Laureata Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i
Powiatów 2017!
Jury, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów wybrało najlepsze,
najbardziej rozwojowe samorządy lokalne w Polsce. Na siódmym miejscu ogólnopolskiego rankingu, w kategorii gmin
wiejskich znalazła się Gmina Tomaszów Lubelski. Eksperci
Związku Powiatów Polskich wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania po-

prawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania
jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy
społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej;
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych;
współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej gminy!

Kolejne wyróżnienie dla gminy

Gminy przyjazne mieszkańcom, inwestorom, środowisku i
turystom, zostały wyróżnione podczas finału akcji "Kuriera
Lubelskiego", której celem jest pokazanie najlepszych samorządów w województwie lubelskim. Wójt Marzena CzubajGancarz odebrała wyróżnienie dla Gminy przyjaznej inwestorom w plebiscycie Gmina na 6.Jak podaje Kurier Lubelski
w woj. lubelskim znajduje się dokładnie 209 gmin miejskich,
wiejskich i miejsko-wiejskich, wchodzą one w skład 20 powiatów. Wyróżniono te najlepsze w inwestowaniu, przyciąganiu turystów, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i dbaniu o
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środowisko. Poprzez konkurs „Gmina na 6” wyróżnione są te
gminy z województwa lubelskiego, które są szczególnie przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom oraz środowisku
-tłumaczy Sylwia Szewc-Koryszko, redaktor naczelna Kuriera
Lubelskiego. - Chcemy zwrócić uwagę na ich aktywność oraz
zaangażowanie w sprawy swoich małych społeczności, bo to
przekłada się na jakość życia nas wszystkich.
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Budżet za 2017 rok bardzo dobrze wykonany
Budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2017 r. został uchwalony
przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIV/211/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r. Planowane dochody wynosiły 41.113.577,00 zł,
z tego: dochody bieżące: 37.245.723,58 zł, dochody majątkowe:
3.867.853,42 zł. Planowane wydatki budżetu wynosiły
40.013.577,00 zł, z tego wydatki bieżące 32.950.602,00 zł i
wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 7.062.975,00 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu 10
uchwałami Rady Gminy oraz 26 zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet Gminy Tomaszów Lubelski za rok 2017 został zrealizowany
w wielkościach zbliżonych do przyjętych założeń.
Do 31 grudnia 2017 r. gmina Tomaszów Lubelski wykonała
dochody budżetowe w kwocie 44.459.064,81 zł, na planowane
w kwocie 45.268.949,81 zł - realizacja planu wyniosła 98,21%.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 43.645.149,25 zł, na
planowane 45.230.498,08 zł realizacja planu wyniosła 96,49%.
Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie oraz Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Tomaszów Lubelski. Prawie we
wszystkich kategoriach budżetowych wykonanie wynosiło
powyżej 90 procent zakładanego planu, co oznacza, że
planowanie budżetowe było realistyczne. Zadłużenie ogółem na
31.12.2017 r. wynosi 6.600.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych
obligacji komunalnych - w 2013 r. dokonano restrukturyzacji
długu gminnego, emitując obligacje komunalne, których
obsługa jest tańsza od zaciągniętych uprzednio kredytów i
pożyczek. W 2017 roku zmniejszył się dług gminy w stosunku
do roku 2016 o kwotę 1.100.000,00 zł. Zadłużenie ogółem
budżetu gminy liczone w stosunku do wykonanych dochodów
budżetowych stanowi wartość 14,85 %. Wykonanie budżetu za
2017 r. pod względem: wielkości budżetu, inwestycji i remontów
finansowanych środkami własnymi, bez posiłkowania się
kredytami było najwyższe w historii gminy. Gmina Tomaszów
Lubelski została wyróżniona w rankingu organizowanym przez
Związek Powiatów Polskich w kategorii gmin wiejskich zajmując
7 miejsce w Polsce.
W 2017 roku zrealizowano zadania na kwotę ogółem
8.453.981,12 zł, w tym:
1.Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w m. Rogóźno
na ul. Wojska Polskiego oraz Łaszczówka - Polesie gmina
Tomaszów Lubelski
2.Przebudowa automatyki na przepompowniach w m.
Justynówka i Majdanek; w ramach zadania zainstalowano stację
podwyższającą ciśnienie w sieci w m. Majdanek.
3.Przebudowa sieci wodociągowej na Syndykówce; w ramach
zadania zlecono prace projektowe oraz zbudowano sieć
wodociągową.
4.Wykonanie sieci wodociągowej w Rabinówce; w ramach
zadania wybudowano sieć wodociągową.
5.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaszczówce i
Sabaudii; w ramach zadania zrealizowano prace projektowe.
6.Budowa przyłącza wodociągowego do obiektu świetlicy
wiejskiej w m. Pasieki; w ramach zadania zrealizowano przyłącze
do budynku świetlicy.
7.Wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze
wojewódzkiej w Sabaudii, zadanie wykonano, faktura została
złożona przez wykonawcę i zapłacona w styczniu 2018 r.
8.Przebudowa drogi gminnej nr 111761L Przeorsk-Ruda Żelazna
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od km 0+000 do km 2+480 dł. 2,480 km Gmina
9.Modernizacja drogi gminnej nr 111773L dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Majdanek od km 0+020 do km 0+460
10.Budowa dróg i chodników na terenie gminy Tomaszw
Lubelski, w ramach tego zadania zostały wykonane:
- projekt drogi gminnej Sabaudia – Majdanek,
- mapy drogi gminnej Sabaudia Majdanek,
- przebudowa drogi ul. Spokojna i Polna w Rudzie Wołoskiej,
- przebudowa drogi gminnej (bocznej) ul. Folwarczna,
- przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w Łaszczówce,
- przebudowa drogi gminnej w Podhorcach,
- przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Skorupki w Rogóźnie,
- przebudowa drogi gminnej Wieprzowe Jezioro,
- utwardzenie drogi gminnej płytami w Justynówce,
- utwardzenie drogi gminnej płytami Typin,
- budowa chodników przy drogach gminnych; ogółem
wybudowano 3.926,17 mkw. chodników we wszystkich
miejscowościach gminy.
11.Utwardzenie dna wąwozu Sabaudia –Wieprzów Tarnawadzki
na odcinku 0,355 km (Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów
lessowych w ciągu drogi gminnej nr 111584 L od km0+220 do
km0+385, od km 0+530 do km 0+720 w m. Wieprzowe Jezioro),
12.Przebudowa drogi Jeziernia - Zagrządki.
13.Wykup gruntów przez gminę na prowadzenie statutowej
działalności, zadanie wykonano za kwotę 22.891,61 zł
14.Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnymw ramach zadania wykonano dokumentację projektową,
którą złożono do dofinansowania do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Tomaszów Lubelski - etap II – w ramach zadania
wykonano kompletną dokumentację, którą złożono do
dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego.
16.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole
Podstawowej w m. Jeziernia gm. Tomaszów Lubelski
17.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ruda
Wołoska, Majdan Górny, Chorążanka, Rogóźno, Klekacz, Jeziernia,
Górno, Rabinówka, Łaszczówka, zadanie zrealizowano, w ramach
zadania wykonano projekty i roboty budowlane na budowę
oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Tomaszów
Lubelski.
18.Postawienie lamp elektrycznych przy drodze wewnętrznej
w Dąbrowie Tomaszowskiej; zadanie wykonano, w jego ramach
zapłacono za projekt budowlany oraz za roboty.
19.Zakup wiat przystankowych –zadanie wykonano, zakupiono
8 wiat przystankowych.
20.Wykonanie ogrodzenia nieruchomości gminnej tzw. “Zieleni”,
21.Budowa w świetlicy w Szarowoli, zadanie wykonano;
przygotowano projekt budowlany, który będzie złożony do
dofinansowania po ogłoszeniu naboru wniosków z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
22.Przebudowa dojazdu do świetlicy w Przeorsku,
23.Wykonanie ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej w
świetlicy w Nowej Wsi,
24.Przekazano dotacje inwestycyjne na kwotę ogółem
905.225,00 zł, w tym do samorządów Powiatu Tomaszowskiego
i Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski, zgodnie z podjętymi
uchwałami w tej sprawie.
kwiecień - czerwiec 2018 - Biuletyn informacyjny

W 2017 r. z środków zewnętrznych pozyskano kwotę
3.939.009,48 zł, w tym z:
-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego i Ministerstwa Finansów – 438.736,48 zł,
-„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019” – 1.615.410,00 zł,
-„Programu usuwania skutków klęsk żywiołowych”
–654.000,00 zł,
-„Programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych
przed erozją – 274.000,00 zł,

-Pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i Miasta
Tomaszów Lubelski – na zadania w zakresie drogownictwa
895.775,00 zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie - na usuwanie azbestu
20.900,00 zł,
-Programu wyposażenia gabinetów pielęgniarskich
w szkołach – 40.188,00 zł.

Zakup i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób
niepełnosprawnych przy budynku ŚDS w Szarowoli
całkowitej likwidacji barier architektonicznych oraz ułatwi
uczestnikom na wózkach i mniej sprawnym ruchowo na
swobodne przemieszczanie się po całym Ośrodku.
Ponadto istnieje konieczność dostosowania Środowiskowych
Domów Samopomocy do obowiązujących standardów, wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów
Samopomocy z póź. zm. Wyżej wymienione zadanie umożliwi każdemu uczestnikowi dostęp do równego korzystania
ze wszystkich pomieszczeń jakie zajmuje Ośrodek.
Termin rozpoczęcia prac przypada na 1 sierpnia 2018 roku,
natomiast planowany termin zakończenia prac to 20 grudzień
2018 rok.
Jednostką realizującą zadanie jest Gmina Tomaszów Lubelski.
Docelowo zewnętrzna platforma pionowa będzie zamontowana i użytkowana przez uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Szarowoli.
Zakup zewnętrznej platformy pionowej przyczyni się do

Sportowe finanse
5 czerwca w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła
się konferencja pn. „Sfinansuj sport w twojej Gminie”.
Prelegentami konferencji byli między innymi: Otylia Jędrzejczak, Apoloniusz Tajner, Jerzy Engel. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Naszej Gminy: Wójt Marzena Czubaj
–Gancarz oraz Skarbnik Gminy Grzegorz Gałan.
–Celem spotkania było przedstawienie samorządowcom możliwości sfinansowania rozwoju sportu i obiektów sportowych
w gminach.
Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski.
kwiecień - czerwiec 2018 - Biuletyn informacyjny

Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu to kwota
2 52 438,96 zł
Dotacja z budżetu Państwa to kwota 250 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski
2 438 ,96 zł.

Spotkanie z Wiceministrem
Sprawiedliwości Michałem
Wójcikiem
W dniu 24 marca w Biłgoraju przedstawiciele Gminy
Tomaszów Lubelski Wójt Gminy Marzena Czubaj-Gancarz
wraz ze Skarbnikiem Gminy Grzegorzem Gałanem uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Michałem Wójcikiem zorganizowanym przez Poseł na Sejm RP Agatę Borowiec.
Spotkanie dotyczyło reformy wymiaru sprawiedliwości oraz
bieżących spraw Ministerstwa.
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Inwestycja w Szarowoli zakończona!
Gmina Tomaszów Lubelski zakończyła realizację zadania pn.
„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu
drogi gminnej w miejscowości Szarowola”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie
zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych.
Kwota dofinansowania wyniosła 476 000,00zł.
Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała największą promesę na
wykonanie utwardzenia i odwodnienia 524 metrowego odcin-

ka drogi prowadzącej przez wąwóz w Szarowoli. Cała inwestycja kosztowała 737 195,81zł.
– Droga ta, łączy drogę gminną w Szarowoli z drogą powiatową Tomaszów Lubelski – Zielone, która jest w tym roku także
modernizowana. Ułatwia też dojazd do działek, które można
przeznaczyć pod budownictwo zagrodowe – wylicza korzyści
z inwestycji Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski.

Nowe mundury i sprzęt strażacki dla OSP
7 czerwca wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Tomaszów Lubelski otrzymały nowe umundurowanie strażackie oraz sprzęt o łącznej wartości ponad 23
650 zł. Przekazania mundurów i sprzętu dokonała Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz wraz z Prezesem
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wiesławem Chromcem,
Komendantem Gminnym OSP Mariuszem Piturą oraz Skarbnikiem Oddziału Powiatowego Mieczysławem Koziurą. Umundurowanie oraz sprzęt strażacki zostały zakupione ze środków
budżetu gminy i firm ubezpieczeniowych.
Obdarowanych zostało 13 jednostek: OSP Łaszczówka,
OSP Jeziernia, OSP Ruda Wołoska, OSP Przeorsk, OSP Majdan Górny, OSP Justynówka, OSP Podhorce, OSP Typin, OSP
Szarowola, OSP Pasieki, OSP Rabinówka, OSP Ulów, OSP Rogóźno
-Kolonia.

Usuwanie azbestu
Od 21.05.2018 r. do 08.06.2018 r. trwał nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób
fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa
lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 - 2020. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz
unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
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Gmina Tomaszów Lubelski otrzymała wsparcie finansowe z
dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 21.360,00 zł na
dofinansowanie zadania pn. Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, oraz wzmacnianie potencjału i roli bibliotek, a także uatrakcyjnienie ich księgozbiorów
poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.
W ramach Programu zakupione zostaną książki w celu wzbogacenia zasobów szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Program wsparcia objął następujące szkoły:
-Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Łaszczówce,
-Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Podhorcach,
- Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiego w Sabaudii,
- Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939 r,
- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli,
- Szkoła Podstawowa w Pasiekach,
- Szkoła Podstawowa w Rogóźnie.

Wspaniałe wiadomości
dla seniorów z Naszej Gminy
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 2 lipca 2018 r. Marzena Czubaj – Gancarz Wójt Gminy Tomaszów
Lubelski przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana – Skarbnika
Gminy podpisała dwie umowy na realizację projektów dotyczących działalności seniorów z Naszej Gminy na niebagatelną
kwotę 334.375,00 zł.
W ramach podpisanych umów realizowane będą bezpłatne zajęcia prozdrowotne, integracyjne, kulturalne, nauka poruszania się w Internecie oraz remont i wyposażenie pomieszczeń
klubu seniora w Majdanie Górnym. W ramach zajęć projektowych zaplanowano spotkania z lekarzami różnych specjalności, wycieczki do teatru (Lublin, Kraków), wyjazdy do kina
w Zamościu, wyjazdy na basen do Horyńca Zdroju, warsztaty
z rękodzieła i artystyczne, spotkania integracyjne oraz zakup
tabletów i sprzętu gimnastycznego. Projekt skierowany jest
dla osób powyżej 60 roku życia.

Gmina Tomaszów Lubelski realizuje projekt w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica”.
Gmina otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 70 000,00 zł, w ramach dofinansowania zadania pn. zakup pomocy dydaktycznych dla następujących szkól podstawowych na terenie gminy:
Szkoły Podstawowe w Łaszczówce, Majdanie Górnym, Pasiekach, Sabaudii i Szarowoli. Uzyskane środki zostaną w całości
przeznaczone na wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia-tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne
monitory dotykowe.
kwiecień - czerwiec 2018 - Biuletyn informacyjny
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Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy!
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje, iż szacowana wysokość udziału Mieszkańców w kosztach realizacji projektu pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tomaszów Lubelski” uzależniona jest od rodzaju i wielkości instalacji
oraz przedstawia się następująco:

Jednocześnie informujemy, iż powyższe kwoty zawierają
koszt zakupu i montażu kompletnej instalacji oraz dodatkowej grzałki i wężownicy do ogrzewania wody z pieca c.o. lub
sieci elektrycznej. Mieszkańcy niezainteresowani ww. montażem, poniosą koszty odpowiednio mniejsze.
Końcowe rozliczenie z każdym Mieszkańcem nastąpi po wyłonieniu wykonawcy i zakończeniu montażu. Po podpisaniu
umowy z wykonawcą zostanie dokładnie określony wkład
finansowy mieszkańców i termin wpłaty II raty (planowany
termin wpłat to I kwartał 2019 r.).
Aby zminimalizować obciążenie finansowe Mieszkańców Gmina Tomaszów Lubelski będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu
finansując obowiązkowy wkład własny gminy oraz podatek
VAT od dotacji, który zgodnie z interpretacją ministerstwa
finansów jest konieczny do zapłaty.

Wpłat I raty w wys. 1 000,00 zł należy dokonywać na prowadzony w PKO BP rachunek bankowy o numerze:

66 1020 3147 0000 8802 0103 3851
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, miejscowość i numer posesji, numer zawartej w 2016 roku umowy
z Gminą Tomaszów Lubelski oraz dopisek OZE.
Brak wpłaty I raty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.
Rozpoczęcie montażu instalacji przewidziane jest w okresie
styczeń–czerwiec 2019 r.
Jednocześnie informujemy, iż wszelkie informacje dotyczące
realizacji tego projektu są udzielane w pokoju nr 14 Urzędu
Gminy Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 30 85 w. 26.

Nowe, lepsze, bezpieczniejsze drogi
w Gminie Tomaszów!
Gmina Tomaszów Lubelski w ramach złożonego wniosku
o dofinansowanie otrzymała dotacje celową z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 978.000,00 zł na
realizację zadania:
"Przebudowa drogi gminnej nr 111757L od km 0+303 do
km 1+327 i od km 2+111 do km 2+654 w miejscowości
Typin, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych w 2016 r."
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Inwestycje
1.Trwają prace budowlane termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Szarowoli, im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Podhorcach, budynku świetlicy wiejskiej w Majdanku,
planowany termin realizacji do 15 października 2018 r.,
kwota 1 382 348, 99 zł.
2. Zakończono inwestycję utwardzenia dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127526L
od km 0+200 do km 0+831 w m. Szarowola, termin realizacji
30 czerwiec 2018, kwota 737 195,81 zł.
3. Podpisano umowę na budowę linii oświetlenia drogowego w m. Majdan Górny, ul. Polesie II etap planowany termin
realizacji do 15 grudzień 2018, kwota 69 864,00 zł.
4. Wykonano przebudowę chodników na terenie gminy przy
drogach gminnych i II etap przy drogach powiatowych, termin realizacji 30 czerwca 2018, kwota 581016,28 zł.
5. Trwają roboty budowlane na budowę linii oświetlenia
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drogowego w Rogóźnie ul. Osterwy, termin realizacji 21 maja
2018, kwota: 20 000,00 zł.
6. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Łaszczówka Kolonia, termin realizacji 30 maja 2018 r,
kwota: 768 013,40 zł.
7. Trwają prace budowlane przy budowie drogi Sabaudia
–Majdanek.
8. Trwają prace budowlane przy budowie oświetlenia
ulicznego Majdan Górny-Polesie.
9. Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi w m. Typin
-Parama, zniszczoną w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych.
10. Rozpoczęto montaż ogrodzeń przy obiektach gminnych
w miejscowościach: Zamiany, Majdan Górny, ul. Lipka oraz
przy szkole Ruda Żelazna oraz Majdanek, prace rozpoczęto:
05 lipca 2018.
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Konkurs „Wiedzy o Sejmie”
W dniu 22 maja w Szkole Podstawowej w Podhorcach odbył
się konkurs "Wiedzy o Sejmie" zorganizowany pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, z inicjatywy Poseł
Agaty Borowiec przy wsparciu Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz. Dyrektor Szkoły w Podhorcach
Stanisława Malinowska otworzyła spotkanie i powitała zaproszonych gości, przedstawicielki Biura Komunikacji Społecznej
Wszechnicy Sejmowej, nauczycieli oraz ponad stu gimnazjali-

stów z terenu gminy. Po bardzo interesującym wykładzie prawie 50 uczniów przystąpiło do testu.
Laureatami zostali:
pierwsze miejsce Gabriela Pyzik z Łaszczówki,
drugie miejsce Grzegorz Uchman z Łaszczówki,
trzecie miejsce Piotr Ważny z Sabaudii.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Treningi nordic walking
w ramach Akademii Zdrowia Santandera

8 maja w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z seniorami. Skarbnik Gminy Grzegorz Gałan oraz koordynator
projektu i trener Robert Puźniak zachęcali członków Klubu
Seniora "Relaks" do wzięcia udziału w treningach nordic walking w ramach Akademii Zdrowia Santandera. To unikatowe
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przedsięwzięcie – całkowicie bezpłatne, dobrowolne i otwarte
dla wszystkich. W tym roku inicjatywa ta została objęta patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą Nordic Walking na Receptę.
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Dlaczego owady zapylające są takie ważne?

W ramach współpracy pomiędzy Firmą SVZ Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.”, a Gminą Tomaszów Lubelski oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Podhorcach i szkołami z terenu gminy
został zrealizowany projekt: „Dlaczego owady zapylające są takie ważne?”. Wzięły w nim udział wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły z terenu Gminy Tomaszów Lubelski.
W każdej ze szkół zostały przeprowadzone wykłady edukacyjne: „Dlaczego owady zapylające są takie ważne?”. Uczniowie,
którzy wzięli udział w szkoleniu o owadach pożytecznych
otrzymali od firmy SVZ Tomaszów Lubelski upominki, zaś ko-

misja sprawdziła i oceniła ogródki przy szkołach dla owadów.
Nagrody i wyróżnienia wręczyła Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz oraz Małgorzata Podbilska z
Firmy SVZ Tomaszów Lubelski. Pierwsze miejsce zajęła szkoła w Majdanie Górnym, drugie miejsce szkoła w Łaszczówce,
trzecie miejsce szkoła w Przeorsku oraz wyróżnienia: szkoła w
Justynówce, szkoła w Podhorcach oraz szkoła w Typinie. Nagrody pozwolą wyposażyć szkolne pracownie przyrodnicze w
najnowszej generacji mikroskopy, a szkolne ogródki o nowe
domki dla owadów.

Majówka Strażacka w Rabinówce
13 maja odbyła się IV Majówka Strażacka w Rabinówce organizowana przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Ochotniczą
Straż Pożarną w Rabinówce oraz KGW w Rabinówce.
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Wojewódzkie Święto Dnia Strażaka
Druhowie z jednostek OSP Podhorce i OSP Majdan Górny z
terenu Gminy Tomaszów Lubelski w dniu 9 czerwca pojechali
do Łęcznej na Wojewódzkie Święto Dnia Strażaka; na zaproszenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego.
Druhowie otrzymali tam odznaczenia wręczane jednostkom,
które świętowały swoje 100-lecia.

Spotkanie z uczestnikami Ogólnopolskiego Wiosennego
Rajdu Kolarskiego PTTK „TRÓJPRZYMIERZE”
29 kwietnia w Ulowie odbyło się spotkanie z uczestnikami
Ogólnopolskiego Wiosennego Rajdu Kolarskiego PTTK „TRÓJPRZYMIERZE”. Organizatorzy rajdu oraz Wójt Gminy złożyli
podziękowania dla współorganizatorów spotkania. Złożono
podziękowania dla dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej,
która poprowadziła prelekcje nt. historii miejscowości Ulów,
dla Aliny Wacko oraz Zespołu Ludowego "Prząśniczki" za oprowadzenie po Wiejskiej Chacie oraz żywe pokazy obrzędów,
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dla pań z KGW Ulów za pomoc organizacyjną. Podziękowania
kierujemy także do Eugeniusza Wacko - sołtysa miejscowości
Ulów oraz Kazimierza Piechnika z OSP Ulów.
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Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego
Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

W piątek 6 kwietnia w Tomaszowskim Domu Kultury odbyły
się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Koordynator przeglądu
Róża Kucharczyk, zaprosiła sześć teatrów z terenu powiatu - z
Tomaszowa Lubelskiego, Krynic, Szarowoli, Łaszczówki, Ju-

stynówki i Sabaudii. Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli
do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali Zespół Teatralny z
Tomaszowa Lubelskiego oraz Teatrzyk Dziecięcy z Sabaudii.

III Turniej w ramach Gminnej Ligi Szachowej
23 kwietnia 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie
Górnym odbył się III Turniej w ramach Gminnej Ligi Szachowej.
Pod okiem instruktora Marka Ciska w rozgrywkach wzięło
udział 20 uczestników. Gratulujemy zwyciężczyni –Zuzannie
Walentyn z SP 2 w Tomaszowie Lubelskim.

II Turniej Lubelskiej
Ligii Karate
Tradycyjnego
15 kwietnia w Szkole Podstawowej w Podhorcach miał miejsce
II Turniej Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego o Puchar Wójta
Gminy Tomaszów Lubelski. Turniej to element przygotowujący dzieci z województwa lubelskiego do zawodów o Puchar
Polski Dzieci w Gdańsku w Ergo Arena. Najlepsi, najbardziej
zmotywowani pojadą na Puchar Świata do Kanady.
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Wyjazd edukacyjny do Kazimierza Dolnego!
Projekt "Moje pasje-moje kompetencje"!
28.05.2018 r. w ramach projektu „Moje pasje – kompetencje” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2: Kształcenie ogólne odbył się wyjazd edukacyjny do Kazimierza Dolnego. W wyjeździe uczestniczyły dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Sabaudii, Szkoły Podstawowej w Podhorcach i Szkoły Podstawowej w Łaszczówce. Celem wyjazdu była obserwacja i czerpanie
pozytywnych wrażeń z kontaktu z przyrodą, aktyw-

ne i twórcze zdobywanie wiadomości na temat różnych środowisk. Uczniowie odbyli edukacyjny rejs
po Wiśle z przewodnikami z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz przeszli wąwozem lessowym.
Organizator wyjazdu: Gmina Tomaszów Lubelski. K
oordynatorem wyjazdu była p. Sylwia Krzymowska,
kierownikiem p. Ewa Magdziak – dyrektor SP w Sabaudii. Opiekunowie: p. Agnieszka Walczewska –SP
w Łaszczówce i p. Mateusz Kiszczuk – SP w Podhorcach.

Bieg na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości
3 czerwca odbył się bieg sztafetowy z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Trasa
biegu prowadziła przez drogi gminne, leśne, powiatowe i wojewódzkie, znajdujące się na terenie gmin:
Tomaszów Lubelski, Jarczów, Rachanie, Tarnawatka i Susiec. Na terenie naszej gminy bieg przebiegał
przez Podhorce, Szarowolę i Majdan Górny.
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Piknik Sołtysów
W Podhorcach na III Gminnym Pikniku Sołtysów bawiło się ponad dwudziestu sołtysów oraz reprezentacje
wszystkich 15 Kół Gospodyń Wiejskich działających na
terenie gminy. Był również z nami Klub Seniora "Relaks"

z Majdanu Górnego oraz zaprzyjaźnione Kluby Seniora z Jarczowa i Bełżca. Po wyrównanej walce sołtysem
roku 2018 został Pan Leszek Malinowski z Podhorzec.
Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i przybycie!
Publiczność bawiła "Lolek Orkiestra" i kapela sołtysa
Tadeusza Biszczada z Rudy Wołoskiej.

Zakończenie projektu „Legendy i opowieści z mojej miejscowości”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Podhorcach odbyło
się uroczyste zakończenie projektu „Legendy i opowieści z mojej miejscowości” organizowane przez
Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom,
opiekunom i publiczności za przybycie oraz Pani
Wójt Marzenie Czubaj-Gancarz i Lokalnej Grupie
Działania „Roztocze Tomaszowskie” za wsparcie przy
realizacji projektu. Dziękujemy Katarzynie Warmińskiej- Mazurek z Muzeum w Lubaczowie za atrakcyjny wykład historyczny, a Panu Piotrowi Łozie za
relacje fotograficzną.
W wyniku obrad komisji konkursowej w składzie: Klementyna Loda, Teresa Wysocka, Małgorzata Krawczyk, Ewelina Kowalska, Mateusz Ochwat postanowili przyznać główną nagrodę dla Miłosza Lebiedy
z Przeorska oraz pozostałe nagrody otrzymali Lech
Domienik, Kazimiera Krupa, Mateusz Grzesik, Michał
Bielecki, Melania Łuczak, Kamil Wawryszczuk, Paula
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Milniczuk, Julia Kusiak, Kacper Piechnik, Katarzyna
Gozdek, Gabriela Mandziuk, Olwia Nowak, Justyna
Mikuła, Gabriel Dołgań, Amelia Kluchnyk.
Serdecznie gratulujemy!
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn.”Legendy i opowieści z mojej miejscowości”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objęte PROW na
lata 2014- 2020, 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”
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Aktywnie promują Gminę!
W niedzielę 29 kwietnia w Suścu odbył się Jarmark Susiecki
pod hasłem "Na ludową nutę wśród przysmaków regionalnych". Gminę Tomaszów Lubelski reprezentowało KGW Pasieki
których ciasto zdobyło pierwsze miejsce w konkursie na "Najlepszego Roztoczańskiego Łakocia".
We wtorek 1 maja podczas XV Ekologicznego Kiermaszu Rozmaitości gminę Tomaszów Lubelski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodzianki" z Majdanu Górnego. Serdecz-

nie dziękujemy za aktywność i piękne stoisko.
W piętek 4 maja w Zamościu podczas III Festiwalu Polskiej
Żywności Wolnej od GMO naszą gminę reprezentował Gminny
Zespół Artystyczny 'Vocantes' oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Typina. Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaangażowanie
i wkład pracy wniesiony w przygotowania. Jesteśmy dumni z
tak licznej reprezentacji.

90 lat OSP Przeorsk!

24 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła Jubileusz
90-lecia działalności jednostki. Składamy serdeczne gratulacji
i podziękowania za lata wiernej i wytrwałej służby, za odwag,
męstwo i ofiarność na rzecz Gminy Tomaszów Lubelski.

Ogromne podziękowania
dla KGW Rogóźno -Kolonia!
W sobotę 19 maja podczas IX Lubelskich Targów Turystycznych naszą gminę reprezentowały Panie z KGW Rogóźno- Kolonia. Jesteśmy pod wrażeniem staranności i pracowitości Pań.
Podobnie jak organizatorzy targów oraz pracownicy Lokalnej
Organizacji Turystycznej.
Dziękujemy Pani Prezes LOT Magdalenie Terszczuk
za współprace i wsparcie.
Paniom serdecznie gratulujemy!
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Dzień Wiatru
Wspaniała zabawa towarzyszyła dzieciom w Majdanie Górnym, gdzie odbył się Dzień Wiatru oraz Piknik Integracyjny
połączony z Dniem Dziecka. Wydarzenie zorganizowane było
przez Wójt Gminy Tomaszów, KGW Jagodzianki i EDP Renevables - firmę działającą w branży energii odnawialnej.

Aktywnie promują Gminę!
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Gminny Konkurs Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej
w Łaszczówce

Plener rzeźbiarsko-malarski
W dniu 19 czerwca odbyło się zakończenie projektu pn.”Plener
rzeźbiarsko-malarski”, realizowanego przez Stowarzyszanie
Liderek Gminy Tomaszów Lubelski. Spotkanie podsumowała
pani Prezes Stowarzyszenie Liderki Gminy Tomaszów Lubelski
Kinga Łuczak.
W uroczystym zakończeniu uczestniczyła pani Wójt Gminy
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz oraz pani Prezes
LGD „Roztocze Tomaszowskie” Ewa Piwko-Witkowska.

W czwartek 24 maja w Łaszczówce odbył się Gminny Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dla Rozwoju Wsi Łaszczówka. Komisja w składzie: Klementyna Loda, Róża Kucharczyk.
Elżbieta Malinowska, Małgorzata Krawczyk, Kinga Łuczak po
wysłuchaniu wszystkich uczestników w czterech kategoriach:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
od 5-8 lat, od 9 -11 lat, od 12-15 lat, w kategorii Duety.
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn.”Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo- Zadanie pn. ”Plener rzeźbiarsko-malarski w Podhorcach”,
wej w Łaszczówce” współfinansowane ze środków Unii Euro- współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
pejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, działa- objęte PROW na lata 2014- 2020, działanie,,Wsparcie dla roznie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy woju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu RozLEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach woju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Projekt dofinan2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokal- sowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania,,Roztocze
Tomaszowskie”.
nej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
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Konkurs kulinarny
Szkolenie kulinarne
-Biesiada Tomaszowska
W Podhorcach 10 czerwca odbył się Konkurs kulinarny - Biesiada Tomaszowska organizowany przez Stowarzyszenie Liderki
Gminy Tomaszów Lubelski. Wzięły w nim udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Tomaszów Lubelski. Komisja
w składzie Ewa Piwko-Witkowska, Anna Fus, Marta Fus, Sebastian Wawrzusiszyn, Adam Dziura i Czesław Sowiński postanowili nagrodzić:
W kategorii "Przysmak wsi tomaszowskiej"
I miejsce - KGW Rabinówka
II miejsce - KGW Pasieki
III miejsce - KGW Zamiany
wyróżnienie KGW Ulów
W kategorii "Wypiek wsi tomaszowskiej"
I miejsce - KGW Rogóźno
II miejsce - KGW Majdan Górny
III miejsce - KGW Szarowola
wyróżnienie - KGW
Zadanie pn."Konkurs kulinarny-Biesiada Tomaszowska",
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objęte PROW na lata 2014-2020, 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" .

12 maja w sobotę w Rabinówce odbyło się szkolenie kulinarne dla mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski, prowadzone
przez kucharza Czesława Sowińkiego.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Zadanie pn.
„Szkolenie kulinarne”, współfinansowane 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”. Koordynator zadania: Kamila Lebieda Beneficjent: OSP
Rabinówka.
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DOŻYNKI GMINNE 2018
26 sierpnia
w Łaszczówce

na stadionie piłkarskim Pogoni 96
od godz. 14:00
-stoiska z regionalną żywnością i rękodziełem
-atrakcje dla dzieci
-kapele i zespoły ludowe
-mini festiwal kolorów i teatr ognia

Gwiazda wieczoru

Veegas!

