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Drodzy Mieszkańcy,

Zachęcam Państwa do zapozna-
nia się z nowym wydaniem Biulety-
nu Informacyjnego Gminy Tomaszów 
Lubelski, w którym zostały przedsta-
wione najważniejsze wydarzenia kul-
turalne z ostatniego kwartału, zreali-
zowane inwestycje infrastrukturalne 
oraz planowane przedsięwzięcia. 

Życzę przyjemnej lektury!   
  

Marzena Czubaj-Gancarz
Wójt Gminy Tomaszów Lubelski 

W dniu 11 marca obchodziliśmy ogólnopolski Dzień 
Sołtysa. Korzystając z obecności sołtysów naszej 

gminy podczas sesji Rady Gminy Marzena Czubaj Gan-
carz -wójt gminy Tomaszów Lubelski złożyła Sołtysom ży-
czenia oraz wręczyła pamiątkowe podziękowania.

Raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia dla 29 
sołtysów gminy Tomaszów Lubelski.

Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności i szacunku za 
Waszą pracę na rzecz dobra lokalnej społeczności oraz 
rozwoju gminy Tomaszów Lubelski.

Dzień sołtysa

Święto flagi
Dzień Flagi Państwowej obchodzony jest w Polsce 

2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie 
wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 
Barwy widniejące na f ladze państwowej są jednym z waż-
niejszych elementów tożsamości narodowej.

W walce o niepodległość f laga narodowa odegrała 
ogromną rolę, dlatego zachęcamy mieszkańców gminy do 
jej wywieszania dla zachowania pamięci i spoistości na-
rodowej.

 

Pięć organizacji z gminy Tomaszów Lubelski może 
l iczyć na wsparcie Tomaszowskiego Starostwa 

Powiatowego. Jednostki OSP, KGW, a także Klub Se-
niora mogą być pewni, że co nieco dołoży im również 
wójt gminy Tomaszów Lubelski.

Marzena Czubaj-Gancarz poinformowała o tym pod-
czas cotygodniowego spotkania członków Klubu Se-
niora „Relaks” w Majdanie Górnym. Poza nim pienią-
dze ze starostwa i gminy trafią też do jednostek OSP w 
Rabinówce i Rudzie Wołoskiej oraz kół gospodyń wiej-
skich w Typinie i Nowej Wsi.

Środk i bądą w tym roku w ykorzystane m.in. na 
zakup naczyń, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia.

Gmina Tomaszów regularnie wspiera takie organi-
zacje. Dzięki temu w domu kultury w Majdanie Gór-
nym jest już od jakiegoś czasu kuchenka gazowa.

Wsparcie dla gminnych    
 organizacji!

Koło Gospodyń Wiejskich Typin podczas  
   Gminnych Dożynek w Podorcach
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Budżet	Gminy	Tomaszów	Lubelski	na	2016	

rok	uchwalony	został	w	ustawowym	terminie	

przez	Radę	Gminy	w	dniu	21	grudnia	2015	

r.	Uchwała	budżetowa	pierwotnie	zakładała	

plan	dochodów	w	wysokości:	30.292.086,76	

zł	i	plan	wydatków	budżetowych	w	wysoko-

ści:	29.192.086,76	zł.

	 Zaplanowaną	nadwyżkę	budżetową	w	

kwocie	1.100.000,00	zł	przeznaczono	na	roz-

chody	budżetu	(spłatę	obligacji).W	pierw-

szym	półroczu	2016	roku	plan	budżetu,	za-

równo	po	stronie	dochodów	jak	i	wydatków,	

zmieniano	pięcioma	uchwałami	Rady	Gminy	

oraz	ośmioma	zarządzeniami	Wójta	w	związ-

ku	z	pozyskaniem	dodatkowych	środków	

i	dotacji	na	zadania	własne	i	zlecane.	Na	30	

czerwca	2016	roku	plan	budżetu	po	stronie	

dochodów	wynosił:	38.774.965,47	zł,	a	po	

stronie	wydatków:	37.674.965,47	zł.	Wykona-

nie	budżetu	gminy	za	pierwsze	półrocze	w	

stosunku	do	planu	przedstawia	się	następu-

jąco:

Budżet	Gminy	Tomaszów	Lubelski	na	2016	

rok	uchwalony	został	w	ustawowym	terminie	

przez	Radę	Gminy	w	dniu	21	grudnia	2015	

r.	Uchwała	budżetowa	pierwotnie	zakładała	

plan	dochodów	w	wysokości:	30.292.086,76	
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Wykonanie budżetu gminy za 2016 rok 

Budżet gminy Tomaszów Lubelski na 2016 r. 
został uchwalony przez Radę Gminy Uchwa-

łą Nr XIV/98/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Pla-
nowane dochody wynosiły 30.292.086,76 zł, z tego: 
dochody bieżące: 27.247.995,38 zł, dochody mająt-
kowe: 3.044.091,18 zł. Planowane wydatki budżetu 
wynosiły 29.192.086,76 zł, z tego wydatki bieżące 
23.594.010,05 zł i wydatki majątkowe (inwestycyj-
ne) w kwocie 5.598.076,71 zł. Uchwała budżetowa 
na 2016 r. nie przewidywała przychodów budżeto-

wych, zaś rozchody budżetu, czyli wykup obliga-
cji wyemitowanych w latach poprzednich miał być 
sfinansowany nadwyżką budżetową w wysokości 
1.100.000,00 zł. 

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian bu-
dżetu 10 uchwałami Rady Gminy oraz 19 zarzą-
dzeniami Wójta Gminy. Budżet Gminy Tomaszów 
Lubelski za rok 2016 został zrealizowany w wielko-
ściach zbliżonych do przyjętych założeń, zaś jego 
realizacja przedstawia się następująco: 

Prawie we wszystkich kategoriach budżetowych 
wykonanie wynosiło powyżej 90 procent zakłada-
nego planu, co oznacza, że planowanie budżeto-
we było realistyczne. Niewykonanie części docho-
dów i wydatków majątkowych związane jest przede 
wszystkim z brakiem realizacji przedsięwzięcia in-
westycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 
111780L i 111781L w m. Łaszczówka, nr 111773L w 
m. Majdanek, nr 111753 L Sabaudia -Majdanek, nr 
111786L w m. Jeziernia”. Z tego tytułu zaplanowa-
no dochody budżetowe na kwotę ogółem 756.000,00 
zł oraz wydatki na kwotę ogółem 810.206,00 zł. Za-
danie zostało złożone do dofinansowania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
Z uwagi na zmniejszoną alokację środków w PROW 
w zakresie dróg gminnych poprzez włączenie do pro-
gramu przebudowy dróg powiatowych projekt złożo-
ny przez gminę nie uzyskał dofinansowania, zatem 
jego realizacja nie była możliwa w 2016 r. Zadłuże-
nie ogółem na 31.12.2016 r. wynosi 7.700.000,00 zł 
i dotyczy    wyemitowanych obligacji komunalnych 
- w 2013 r. dokonano restrukturyzacji długu gmin-
nego, emitując obligacje komunalne, których obsłu-
ga jest tańsza od zaciągniętych uprzednio kredytów 

i pożyczek. W 2016 roku zmniejszył się dług gminy 
w stosunku do roku 2015 o kwotę 1.100.000,00 zł. 
Zadłużenie ogółem budżetu gminy liczone w sto-
sunku do wykonanych dochodów budżetowych sta-
nowi wartość 19,18 %. 

Wykonanie budżetu za 2016 r. pod wzglę-
dem: wielkości budżetu, inwestycji i re-

montów finansowanych środkami własnymi, bez 
posiłkowania się środkami zwrotnymi (tj. kre-
dytami i pożyczkami) było najwyższe w historii 
gminy. 

Budżet gminy Tomaszów Lubelski za 2016 r. wy-
kazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwo-
cie + 2.331.470,12 zł (dodatnia różnica między do-
chodami publicznymi a wydatkami publicznymi). 
Na 31 grudnia 2016 r. zachowana została reguła 
wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finan-
sach publicznych określająca, że „na koniec roku 
wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 
wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyż-
kę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana 
płynność finansowa. 

Na skutek wprowadzonych zmian w zarządza-
niu budżetowym doprowadzono do powstania 
nadwyżki operacyjnej w kwocie + 4.374.702,16 
zł, którą finansowano spłaty obligacji i zadania 
inwestycyjne. Nadwyżka operacyjna pozytyw-
nie wpływa na wielkość wskaźnika obsługi długu 
na lata 2017 i przyszłe. Zobowiązania z roku po-
przedniego zostały zapłacone, terminowo reali-
zowano wykup obligacji (kwota: 1.100.000,00 zł) 
oraz odsetek od tych tytułów dłużnych (kwota: 
229.703,43 zł). Na koniec 2016 r. zobowiązania 
wymagalne nie wystąpiły.

W 2016 roku zrealizowano następujące zadania:
1) Z udziałem środków gminy dokonano:
a) przebudowy 7 kilometrów dróg publicz-

nych na odcinku od Łaszczówki przez Rudę Wo-
łoską, Przeorsk, do granicy Gminy Tomaszów Lu-
belski w kierunku  Jarczowa,

b) przebudowy dróg publicznych w Pasiekach 
o długości 994 mb.,

c) przebudowy dróg publicznych w Ulowie o 
długości 330 mb,

d) przebudowy dróg publicznych w Rabinów-
ce o długości 825 mb,

e) budowy chodników przy drogach powiato-
wych o łącznej powierzchni 2339,3m², 

f) budowy chodnika w Rogóźnie przy drodze wo-
jewódzkiej.

2) Przebudowano drogi gminne wraz z oświe-
tleniem ulicznym na ulicach: Folwarczna, Ogro-
dowa, Agrestowa, Wiśniowa, Sadowa, Malinowa w 
miejscowości Rogóźno,

3) Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w 
m. Rogóźno na ulicy Folwarcznej i Osterwy dz. Nr 
1173/2, 1173/21, 1173/39 – 584 mb,

4) Wybudowano dwa odcinki sieci wodo-
ciągowej w m. Rogóźno na ul. Wojska Polskiego 
oraz Łaszczówka-Polesie gmina Tomaszów Lubel-
ski (Rogóźno -327 metrów, Łaszczówka – 218 me-
trów),

5) Przebudowano drogę gminną nr 111749L 
w miejscowości Rogóźno Kolonia od km 0+000 do 
km 0+210 długości 0,210 km,

6) Przeprowadzono modernizację drogi gmin-
nej nr 111771L w miejscowości Typin III etap od 
km 0+589 do km 1+025 długości 0,436km,

7) Dokonano utwardzenia wąwozu lessowe-
go w ciągu drogi gminnej nr 111773L Majdanek 
– Majdan Górny od km 0+000 do km 0+491 długo-
ści 0,491 km,

8) Przebudowano drogę gminną nr 111764L 
od km 1+154 do km 3+015 wraz z przebudową 
przepustów w km 0+750 i w km 0+934 w miejsco-
wości Jeziernia, zniszczoną w wyniku gwałtowne-
go spływu wód opadowych w 2015 r.,

9) Przebudowano drogę gminną nr 111748L 
w miejscowości Szarowola od km 0+000 do km 
0+561 długości 0,561 km,

10)  Przebudowano drogę gminną w miejsco-
wości Łaszczówka ul. Wschodnia od km 0+000 do 
km 0+747 długości 0,747 km,

11) Wybudowano nowe chodniki przy drogach 
gminnych o łącznej powierzchni 1282,9m²,

12)  Przebudowano drogi gminne (I etap) w Ru-
dzie Wołoskiej ul. Polna dł. 1,117 km,  ul. Spokoj-
na dł. 0,583 km,

13)  Przebudowano drogę gminną w miejsco-
wości Łaszczówka ul. Spółdzielcza powierzchnia 
318 m²,

14)  Przebudowano drogę gminną w miejsco-
wości Podhorce (utwardzenie grobli długości 
0,220 km) oraz dokonano remontu nawierzchni z 
kostki brukowej parkingu przy Kościele pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej,

15)  Przeprowadzono remont drogi gminnej 
Justynówka – Przecinka o długości 175 m,

16)  Utwardzono place przed budynkami OSP o 
powierzchni 508,40 m² (Rogóźno, Przeorsk, Łasz-
czówka),

17)  Zakupiono autobus  przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Szarowoli,

18)  Sporządzono dokumentację do projektów 
„Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w Gminie Tomaszów Lubelski” oraz „Od-
nawialne źródła energii w gminie Tomaszów Lu-
belski”.

19)  Wybudowano nowe odcinki oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach: Łaszczówka, Rogóź-
no, Dąbrowa Tomaszowska i Chorążanka.

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 
A. Dochody 41.025.084,29 40.126.957,03 97,81 % 
- dochody bieżące 35.772.255,04 36.113.500,07 100,95 % 
- dochody majątkowe 5.252.829,25 4.013.456,96 76,40 % 
B. Wydatki 39.925.084,29 37.795.486,91 94,66 % 
- wydatki bieżące 32.822.919,14 31.738.797,91 96,69 % 
- wydatki majątkowe 7.102.165,15 6.056.689,00 85,27 % 
Nadwyżka 1.100.000,00 2.331.470,12 - 
Deficyt Nie planowano Nie wystąpił - 
Przychody: 0,00 105.562,07 - 
Rozchody 1.100.000,00 1.100.000,00 100% 

 

str. 5



str. 6 str.  7

Spotkanie z poSeł agatą Borowiec   

ODBLASKOWA GMINA

Na zadania związane z remontami i inwesty-
cjami na drogach gminnych wydatkowano 

kwotę 5.388.304,52 zł W 2016 r. z środków ze-
wnętrznych pozyskano kwotę 3.841.280,64 zł, 
w tym z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego – 2.282.644,99 zł,

- Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019 – 658.262,00 
zł,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych – 139.090,90 zł,

- Programu usuwania skutków klęsk żywioło-
wych – 255.097,00 zł,

-  F undusz u Ochrony  Gr untów Rolnych – 
50.000,00 zł,

- Pomocy finansowej Powiatu Tomaszowskiego i 
Gminy Tomaszów Lubelski – na zadania w zakresie 
drogownictwa 445.386,65 zł.  

-  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - na usuwanie 
azbestu 10.800,00  zł.

W wyniku uzgodnień Wójta Gminy z firmą wia-
traczną, spółka udzieliła pomocy rzeczowej Gminie 
finansując budowę dróg gminnych na odcinakach 
Przeorsk - Nowy Przeorsk długości 2.100 km o war-
tości 804.375,54 zł oraz przebudowę dróg w Rudzie W dniu 14 lutego w sali posiedzeń Urzędu Gminy 

Tomaszów Lubelski z inicjatywy Pani Marze-
ny Czubaj – Gancarz Wójta Gminy Tomaszów Lubel-
ski odbyło się spotkanie z Panią Agatą Borowiec Po-
słem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Celem spotka-

nia było przedstawienie informacji o podejmowanych 
przez obie Panie działaniach w zakresie uzyskania do-
finansowania do budowy dróg znajdujących na terenie 
naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy 
gminy Tomaszów Lubelski, radni i sołtysi. Pani Agata 
Borowiec jest prekursorem i aktywnym uczestnikiem 
współpracy PGL Lasy Państwowe z samorządem tery-
torialnym województwa lubelskiego. Efektem tej współ-
pracy jest m.in. pozyskanie ponad 17 mln złotych dota-
cji na przebudowę dróg na terenie powiatu biłgorajskie-
go. Pani Poseł zadeklarowała pomoc w uzyskaniu do-
finansowania z Funduszu Leśnego do budowy dróg na 
terenie naszej gminy oraz podziękowała Pani Wójt 
za bardzo dobrą współpracę w tym zakresie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa miesz-
kańców pani Wójt przekazuje opaski od-

blaskowe. Jest okres zimowo-wiosenny, w cza-
sie którego nasila się, podobnie jak jesienią liczba 

wypadków drogowych z udziałem pieszych. Pod-
czas spotkań z mieszkańcmi w: Majdanie Górnym, 
Podhorcach, Łaszczówce, Jezierni, Przeorsku,Ty-
pinie i Nowej Wsi pani wójt towarzyszyli policjan-
ci - sierżant sztabowy Ewelina Obdyrko i młodszy 
aspirant Adam Krzaczkowski. Rozmawiano o bez-
pieczeństwie i problemach mieszkańców. Pieszy, 
który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków 
jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w sta-
nie zauważyć taką osobę z odległości około 20-30 
metrów. Jednakże, gdy pieszy posiada elementy od-
blaskowe widoczny jest już ze 150 metrów. 

Warto nosić odblaski dla własnego bezpieczeń-
stwa, do czego wszystkich zachęcamy!

Pozbywamy się szkodliwego azbestu!

Gmina Tomaszów Lubelski  dnia 5 stycznia w Lu-
blinie otrzymała podziękowania od Marszałka 

Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnow-
skiego oraz Wicemarszałka Pana Grzegorza Kapusty za 
udział w projekcie „Pilotażowy system gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lu-
belskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości 
oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” reali-
zowanym przez Województwo Lubelskie w latach 2012-

2016. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i zo-
stał skierowany  do osób prywatnych, instytucji samo-
rządowych, gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych. 
Partnerami w projekcie były 203 gminy województwa 
lubelskiego, a głównym celem projektu była eliminacja 
azbestu z dachów domów mieszkańców Lubelszczyzny, 
wykorzystywanego dawniej jako materiał budowlany.  

W ramach projektu usunięto 78,9 tysięcy ton wyro-
bów zawierających azbest z prawie 32 tys. gospodarstw 
domowych, a 715 najuboższych rodzin otrzymało nowe 
pokrycia dachowe, wolne od azbestu. Działania te przy-
czyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców 
Lubelszczyzny.

Serwis internetowy: www.tomaszowlubelski.pl
Wydawca: Urząd	Gminy	Tomaszów	Lubelski, ul.	29	Listopada	9,	22-600	 

	 Tomaszów		Lubelski,	tel.	84	664	30	85	wew.	21,
Kontakt z redakcją:  biuletyn.tomaszow@gmail.com,  tel. 84 664   

 30 85 wew. 21
Redakcja i skład:	Małgorzata	Miecznik-Borkowska,	Małgorzata	Bartoszek- 

	 Mi	szczyszyn,	Joanna	Pawelczyk,	Kinga	Łuczak,	 
 Zdjęcia: archiwum	Urzędu	Gminy	Tomaszów	Lubelski,	LGD	„Roztocze	 
	 Tomaszowskie”,	nadesłane.	 	 	 	 	 	
 

Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	wyboru	do	druku	nadesłanych	tekstów,	 
					a		także	ich	skracania	i	redagowania.	
Redakcja	nie	ponosi	odpowiedzilności	za	treści	i	nieścisłości	merytoryczne		 	

	 zawarte	w	nadesłanych		materiałach.	Nadesłanych	materiałów	redakcja	nie	 
			 zwraca.	
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Uczestnicy Klubu Seniora „Relaks” zaprosi-
li policjantów z Komendy Powiatowej Policji  

w Tomaszowie Lubelskim na swoją uroczystość. Świę-
towali pierwszą rocznicę powstania klubu. Na spo-
tkaniu poruszane były tematy dotyczące „Metod po-
pełniania przestępstw na wnuczka, policjanta, na li-
tość”.  Funkcjonariusze przekazali informacje jak 
się przed tym uchronić, jak nie dać się oszukać.  
W związku z tym zostały rozdane ulotki gdzie są za-
warte najważniejsze informacje. Mundurowi szczegó-
łowo omówili również funkcjonowanie „Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Policjanci drogówki podczas prelekcji przekazali jak 
bezpiecznie poruszać się po drodze. Namawiali aby od-
blaski nosić zawsze, nie tylko jak przepisy mówią, poza 
terenem zabudowanym. Seniorzy na koniec spotkania 
dostali pamiątkowe odblaski.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Podhor-
cach pierwszego dnia wiosny pojawił się kolo-

rowy i bajkowy Domek Marzanny. Klucz do domku 
odebrała Dyrektor ZSP w Podhorcach Pani Sta-
nisława Malinowska i wraz z uczniami oficjalnie 

otworzyła symboliczne drzwi. Następnie ucznio-
wie wraz z nauczycielami ze szkoły w Podhorcach 
złożyli w domku figury przedstawiające Marzannę 
oraz barwne gaiki, a w zamian każdy dostał słody-
cze. 

Policjanci i seniorzy o bezpieczeństwie

Witamy wiosnę w Podhorcach!

 Darowizna dla RGTL 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy To-
maszów Lubelski otrzymało w lutym  da-

rowiznę od Banku Żywności w Lublinie w postaci 
soczków oraz wody mineralnej. Produkty te trafiły 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach oraz 
Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Górnym gdzie 
rozdano je dzieciom uczestniczącym w zajęciach 
przygotowanych w ramach Ferii z Kulturą.

Gminny Turniej Pożarniczy!

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-

rom”odbyły się 14 marca u Urzędzie Gminy Tomaszów 
Lubelski. Startowało w nich 33 uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów, którzy najpierw pisali test,  
a potem odpowiadali na pytania jurorów.

Dotyczyły one m.in.: znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania na wypadek poża-
ru, praktycznych umiejętności posługiwania się pod-

ręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu stra-
żackiego. 

Z tymi zadaniami, w młodszej kategorii wiekowej, 
najlepiej poradził sobie Kacper Piechnik z Zespo-
łu Szkół Publicznych w Szarowoli, a wśród gimna-
zjalistów Wiktoria Kłos z Zespołu Szkół Publicznych  
w Podhorcach. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: 
kapitan Ryszard Neć z Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, ko-
mendant gminny OSP Mariusz Pitura i Mieczysław 
Koziura z Urzędu Gminy i zarządu oddziału powiato-
wego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim. 

Zwycięzcy gminnych eliminacji rywalizowali  
w eliminacjach powiatowych z zawodnikami z pozo-
stałych gmin powiatu tomaszowskiego. W elimina-
cjach wojewódzkich gminę Tomaszów Lubelski repre-
zentować będzie Kacper Piechnik.  

KGW rosną w siłę!

Jeszcze rok temu było ich osiem, a teraz jest 
13. W gminie Tomaszów Lubelski przybywa 

kół gospodyń wiejskich. Ich członkinie spotkały 
się w środę 15 lutego, by podsumować miniony rok 
i porozmawiać o tegorocznych planach.

Najstarsze KGW mają około 40 lat, a najmłod-
sze zaledwie kilka miesięcy. W tej drugiej grupie 
są „Jagodzianki” z Majdanu Górnego, KGW z Je-
zierni oraz koła w Nowej Wsi, Podhorcach i Przeor-
sku. - Staż nie ma tu jednak większego znaczenia. 
Najważniejsze jest to, że panie chcą się spotykać 
i realizować ciekawe pomysły, których im nie bra-
kuje. Wbrew stereotypowym opiniom, że do KGW 
należą głównie gospodynie domowe, teraz skupia-
ją one przedstawicielki różnych profesji, od kraw-
cowych i nauczycieli, po prawników czy lekarzy. 
Razem prowadzą różnorodną działalność, a efekty 
na przykład twórczości rękodzielniczej, prezentu-

ją na wielu imprezach nie tylko o zasięgu lokal-
nym - podsumowuje dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Podhorcach Kinga Łuczak. To ona po-
prowadziła środowe spotkanie razem z Małgorzatą 
Miecznik-Borkowską z Urzędu Gminy w Tomaszo-
wie Lubelskim, która przygotowała fotograficzne 
sprawozdanie z działalności kół gospodyń w mi-
nionym roku

Uczestnicząca w nim Wójt Gminy Marzena Czu-
baj-Gancarz podkreśliła, że to co robią KGW to 
najlepsza promocja gminy. Panie chętnie uczest-
niczą w festynach, turniejach i innych imprezach, 
na których zdobywają nagrody i wyróżnienia. Dla-
tego pani Wójt podziękowała im za aktywność i 
zachęciła do podejmowania kolejnych, ciekawych 
inicjatyw.



Świątecznie i wiosennie było w niedzielę 2 kwiet-
nia na placu przy Urzędzie Gminy Tomaszów 

Lubelski. Tego dnia przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie odbył się trzeci Gminny Kiermasz Rozmaitości 
imienia, zmarłej popularyzatorki rękodzieła ludowe-
go, Wandy Wojciechowskiej. Swoje produkty oferowa-
ło ponad 25 wystawców z gminy Tomaszów Lubelski 
i okolic. Osoby odwiedzające stoiska mogły się zaopa-
trzyć w bardziej lub mniej tradycyjne wielkanocne cu-
deńka, które można wykorzystać do dekoracji koszy-
ka ze święconką albo świątecznego stołu. 

Tomaszowscy rękodzielnicy oferowali m.in.: palmy, 
wykonane różnymi technikami pisanki, koronkowe i 
haftowane serwety, koguciki, kurki, baranki i zającz-
ki oraz koszyczki, stroiki i inne wyroby.

Za wkład pracy w przygotowanie oryginalnych ozdób 
wszyscy otrzymali specjalne podziękowania od wójta 
gminy Tomaszów Lubelski Marzeny Czubaj-Gancarz. 
Organizatorami niedzielnego kiermaszu byli Gminny 
Ośrodek Kultury w Podhorcach i Urząd Gminy Toma-
szów Lubelski. 

Świąteczny kiermasz rozmaitoŚci
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8 marca na zaproszenie Starosty Tomaszow-
skiego Jana Kowalczyka pojawiła się w Sta-

rostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim wójt 
gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gan-
carz na uroczystości Dnia Kobiet. Na Święto Kobiet 
przybyły również panie z gminy Tomaszów Lubel-
ski działające w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ze-
społach Śpiewaczych, Stowarzyszeniach z terenu 
gminy Tomaszów Lubelski, a także panie pełniące 
funkcje sołtysów, szefowe urzędów i instytucji po-
wiatowych. Spotkanie odbyło się w sali Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Toma-
szowie Lubelskim. Udział wzięli również przewod-
nicząca rady powiatu Teresa Chrastina, wicestaro-
sta Jerzy Wereszczak, sekretarz powiatu Stanisław 
Cisło, komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Stanisław Kie-
lech. Zaproszone panie obdarowano życzeniami 
i kwiatkami. Przy kawie i ciastkach panie wysłu-
chały  koncertu Tomaszowskiej Kapeli Biesiadnej.

Podobne obchody pod hasłem „Baby, ach te baby” 
obchodzono 5 marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Podhorcach. Specjalnie dla zgromadzonych pań 
wystąpił Zespół Artystyczny „Vocantes”, prowadzo-
ny przez instruktora p. Stanisława Ważnego. For-
macja przygotowała na tę okazję bogaty program 
artystyczny. Każda z pań, która w tym dniu go-
ściła w placówce GOK, została obdarowana czer-
wonym tulipanem oraz ugoszczona kawą i słod-
kim poczęstunkiem, przygotowanym przez KGW z 
Podhorzec. Gościem honorowym uroczystości była 
wójt gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-
Gancarz. Wśród gości znaleźli się ponadto: sekre-

tarz gminy Waldemar Miller, radny powiatu Artur 
Krupa, sołtys miejscowości Nowa Wieś Kazimierz 
Gajewski, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 
Podhorcach Stanisława Malinowska oraz dyrektor 
Biblioteki Komunalnej w Majdanie Górnym Tere-
sa Wysocka. Ten dzień na długo zapamiętają go-
spodynie z kół gospodyń z Podhorzec i Nowej Wsi. 
Panie zostały obdarowane specjalnymi prezentami 
ufundowanymi przez wójt gminy Tomaszów Lubel-
ski. To wszystko w podzięce za aktywność i zaan-
gażowanie w promowanie naszej gminnej społecz-
ności.

Kolejne spotkanie z okazji Dnia Kobiet  miało 
miejsce 12 marca w Wiejskim Domu Kultury w Maj-
danie Górnym. Z myślą o mieszkankach Majdanu 
Górnego i okolic, przygotowany został specjalny 
program artystyczny. Dla pań wystąpili: Zespół Ar-
tystyczny „Vocantes”, Klub Seniora „Relaks”, dzieci 
uczęszczające na lekcje gry na instrumentach oraz 
uczennice ZSP w Majdanie Górnym. Wśród gości 
honorowych uroczystości znaleźli się: wójt gminy 
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz, wi-
cestarosta powiatu tomaszowskiego Jerzy Weresz-
czak, radny powiatu  Artur Krupa, dyrektor ZSP w 
Majdanie Górnym Anna Świca, dyrektor Biblioteki 
Komunalnej w Majdanie Górnym Teresa Wysocka, 
sołtys Majdanu Górnego Robert Kostur i miejscowi 
radni – Janusz Malec i Mirosław Mróz. Spotkanie 
stało się idealną okazją do tego, by docenić aktyw-
ność gospodyń z KGW „Jagodzianki” i Klub Senio-
ra „Relaks”. Z rąk radnego powiatu Artura Krupy, 
reprezentantki formacji – Anna Malec i Alina Fus, 
otrzymały pamiątkowe ryngrafy i kwiaty. 

Prezent „Jagodziankom” sprawiła ponadto wójt 
gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gan-
carz. Po występach artystycznych i okolicznościo-
wych przemówieniach panowie: Kostur, Malec i 
Mróz obdarowali zgromadzone panie tulipanami. 
Dodatkowo na gości czekała gorąca kawa, herba-
ta i słodki poczęstunek przygotowany przez „Jago-
dzianki” i członków Klubu Seniora.

Dzień kobiet, dzień kobiet...  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzy-
mał 18 ton jabłek z nadwyżek produkcyjnych 

Producentów z Opola Lubelskiego. Panowie Paweł 
Szeląg oraz Waldemar Lankamer przekazali w dniu 

23 marca transport owoców, który został rozdyspo-
nowany dla mieszkańców gminy Tomaszów. Zgod-
nie z powziętymi ustaleniami, owoce zostały prze-
kazane do wszystkich szkół gminnych oraz jedno-
stek organizacyjnych gminy, takich jak Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Szarowoli, Świetlica Śro-
dowiskowa w Majdanku, Gminy Ośrodek Kultury 
w Podhorcach, Biblioteka Gminna w Majdanie Gór-
nym i innych. Pomocy w rozładowaniu jabłek oka-
zał nam Pan Konrad Gnutek, użyczając urządzenia 
do rozładunku i osobiście angażując się w rozładu-
nek. Dziękujemy pani Wójt Marzenie Czubaj-Gan-
carz za oddelegowanie do pracy przy rozładunku i 
dystrybucji owoców grupy remontowo-budowlanej 
gminy, której pracą aktywnie i sprawnie zarządzał 
Pan Paweł Jasiński. Dziękujemy wszystkim pracu-
jącym i pomagającym w tej sprawie.

DOSTAWA JABŁEK Z AGENCJI RyNKU ROLNEGO



str. 15

Konkurs	„Mam	talent”	rozstrzygnięty!

Ludowy Zespół Śpiewaczy Rogóźno święto-
wał 35-lecie działalności artystycznej. Ob-

chody jubileuszu uświetniono w sobotę 18 lutego.  
Uroczyste świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą  
w kaplicy pod wezwaniem św. Ojca Pio. Dalsza 
część obchodów odbyła się w świetlicy wiejskiej 
w Rogóźnie, gdzie jubilatki przyjmowały gratula-
cje, życzenia i upominki. Wręczali je m.in.: Andrzej 
Leńczuk z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 
wójt gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-
Gancarz, przewodniczący rady gminy Adam Ko-
rzeń i sekretarz Waldemar Miller, radny powiatowy 
Artur Krupa, Jan Dawidowski z Gminnego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w To-
maszowie Lubelskim, a także kierowniczki zespo-
łów śpiewaczych: „Kalina” z Rudy Wołoskiej - Lu-
cyna Petela, „Szarowolanki” z Szarowoli - Elżbieta 
Pitura i „Jezioranki” z Jezierni - Maria Skwarek.

Oprócz podsumowania dotychczasowej działal-
ności jubilatki przygotowały specjalny koncert,  
a na scenie pojawili się również młodzi artyści ze 
Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. 

Zespół Rogóźno powstał w 1982 roku na bazie 
miejscowego koła gospodyń wiejskich, a rozwi-
jał się pod kierunkiem emerytowanej nauczyciel-
ki Ireny Korzeniowskiej. Od 1990 roku kierow-

nikiem grupy jest Marianna Piechnik. W reper-
tuarze, opartym na ustnej tradycji ludowej i prze-
kazach rodzinnych, zespół ma stare pieśni ludo-
we, żołnierskie, patriotyczne i religijne, ballady, 
piosenki biesiadne, weselne przyśpiewki i wiersze 
rodzimych twórców. Prezentuje je na imprezach 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólno-
polskich, a działalność artystyczna zaowocowała 
wieloma znaczącymi sukcesami. 

Do najważniejszych osiągnięć zespół zalicza: 
trzecie miejsce na 2. Krajowym Przeglądzie Ze-
społów Artystycznych KGW w Kielcach w 1987 
roku, drugie miejsce na 21. Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym w tym samym roku, pierwsze miejsce 10 
lat później i wyróżnienie na tej samej imprezie w 
2006, a także „Złoty Różaniec” za pierwsze miej-
sce na 2. Festiwalu Pieśni Maryjnej w Łaszczówce 
w 1997 roku oraz trzecie miejsce na 6. Transgra-
nicznym Festiwalu „Pieśni o Roztoczu” w Suścu w 
2007 roku. 

Ludowy Zespół Śpiewaczy Rogóźno to jedna z naj-
starszych tego typu grup w gminie Tomaszów Lu-
belski. W tym roku jubileusz 40-lecia będą obcho-
dzić także „Sąsiadeczki” z Łaszczówki. 

35-lecie Zepołu Rogóźno 
Mam talent to konkurs niezmiennie cieszą-

cy się ogromnym zainteresowaniem. Aż 68 
chętnych mogło zaprezentować swoje umiejętności 
podczas II edycji „Mam Talent 2017” która odby-
ła się 30 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Podhorcach. W prezentacji swoich zdolności brali 
udział uczniowie szkół gminnych oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowo-
li. Za wyłonienie „Mistrza Talentów” i przyznanie 
wyróżnień odpowiedzialne były panie: Maria Kozy-
ra, Małgorzata Krawczyk, Małgorzata Kochańska i 
Kinga Łuczak.

W wykonaniu uczestników konkursu można było 
podziwiać występy wokalno-instrumentalne, ta-
neczne, recytatorskie oraz pokazy gimnastyki ar-
tystycznej i karate. Prezentowane były także prace 
plastyczne i rękodzielnicze.W tym roku nagro-
dę główną zdobyła Amelia Klyuchnyk. Uczennica 
z ZSP w Sabaudii urzekła jurorów talentem recy-
tatorskim. Głosem publiczności najlepsza okaza-

ła się Grupa Karate z ZSP w Łaszczówce: Melania 
Łuczak, Barbara Uchman, Maciej Łuczak i Paweł 
Harasymowicz. Wyróżnienia zdobyli: Kinga Ko-
zyra (ZSP w Majdanie Górnym), Lidia Jakubiak 
(ZSP w Majdanie Górnym), Gabriela Choma (ZSP 
w Podhorcach), Amelia Puchalska (NSP w Justy-
nówce), Karol Puchalski (NSP w Justynówce), Syl-
wia Budzyńska (ZSP w Podhorcach), Paulina Ro-
manowska (SP w Typinie), Gabriela Bałka (NSP w 
Rogóźnie), Pola Schabowicz (ZSP w Majdanie Gór-
nym), Kamil Bednarz (ZSP w Podhorcach), Julia 
Banasiuk (ZSP w Podhorcach) oraz Grupa Tanecz-
na (SP w Pasiekach).Wśród gości spotkania była 
wójt Gminy Tomaszów Lubelski p. Marzena Czu-
baj-Gancarz, która przyznała nagrody specjalne. 
Otrzymali je uczniowie: Amelia Klyuchnyk, Kinga 
Kozyra i Kamil Bednarz.

Sponsorem części nagród była Spółdzielnia 
Pracy Kominiarzy w Lublinie, Rejonowy Zakład 
Kominiarski w Tomaszowie Lubelskim.
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Przepis na wafle przekładane

KGW Nowa Wieś zostało powołane do ist-
nienia w kwietniu 2016r. z inicjatywy Pani 

Kingi Łuczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Podhorcach oraz przy wsparciu sołtysa Nowej 
Wsi, Pana Kazimierza Gajewskiego. Koło groma-

dzi 11 kobiet z Dorotą Kusy jako przewodniczącą. 
Pierwsze kroki stawiałyśmy na Powiatowym Prze-
glądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół 
Gospodyń Wiejskich w Pawłówce, gdzie zaprezento-
wałyśmy nasze talenty kulinarne. Znaczący sukces 
przyszedł wraz z konkursem na wieniec dożynkowy 
podczas Gminnych Dożynek w Podhorcach, kiedy 
to zajęłyśmy I miejsce, a następnie III miejsce pod-
czas Dożynek Powiatowych w Suścu. Ostatnim zna-
czącym przedsięwzięciem był bal ostatkowy, który 
zorganizowałyśmy 25 lutego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Podhorcach. Podczas balu swoją obec-
nością zaszczyciła nas Pani Marzena Czubaj- Gan-
carz, wójt Gminy Tomaszów Lubelski, która od sa-
mego początku wspiera nasze działania i zachęca 
do podejmowania wyzwań.

                             kącik kULinarnY 

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

375g margaryny, 250g granulowanego 
mleka w proszku, , 150g orzeszków ziem-
nych solonych, 150g herbatników, 100g ro-
dzynków, 1 szklanka mleka, 1 (czubata) 
łyżka cukru, 5 listków wafla, 2 op. cukru 
wanilinowego (po 16g), 1 łyżka kakao, 
100g gorzkiej czekolady.

Masa:  1.Margarynę, cukier, cukier wa-
nilinowy i mleko zagotować.

2. Do lekko ciepłej masy dodać mleko w 
proszku, pokruszone herbatniki i pokru-
szony 1 listek wafla. 

3. Dokładnie wymieszać i podzielić na 3 
równe części.

4. Do jednej części dodać orzeszki, do 
drugiej kakao, a do trzeciej rodzynki.

Wafle przekładane:
1. Wafle przełożyć masami. Mocno doci-

snąć, odstawić.
2. Czekoladę roztopić, polać nią wierzch 

ciasta. Ostawić do lodówki na 4-5 godzin.
3. Dowolnie udekorować.
Najlepiej smakują z ciepłą herbatą lub 

kawą. Smacznego! 

Spotkania	sprawozdawcze	OSP	za	rok	2016
Zgodnie z ustalonym harmonogramem we 

wszystkich Ochotniczych Strażach Pożar-
nych działających na terenie gminy Tomaszów Lu-
belski – w okresie od 17 stycznia do 24 lutego 2017 
r. odbyły się walne zebrania sprawozdawcze mają-
ce na celu podsumowanie działalności jednostek 
w roku 2016 oraz przedstawienie planów na 2017 
rok. Spotkania odbyły się we wszystkich 13 jed-
nostkach, tj. w Szarowoli, Rogóźnie Kolonii, Ju-
stynówce, Typinie, Rabinówce, Ulowie, Przeorsku, 

Podhorcach, Pasiekach, Rudzie Wołoskiej, Jezier-
ni, Łaszczówce oraz Majdanie Górnym.

W zebraniach uczestniczyła wójt gminy Toma-
szów Lubelski – Marzena Czubaj – Gancarz , prezes 
ZOSP RP – Wiesław Chromiec, komendant gminny 
– Mariusz Pitura oraz strażacy z poszczególnych 
jednostek. W trakcie zebrań tradycyjnie już doko-
nywano oceny działalności statutowej oraz działań 
na rzecz bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

GOTUJ I TY! 

Z początkiem marca Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach 
rozpoczął realizację najnowszego swojego projektu pt. „Gotuj i 
Ty!” – Cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci. Projekt sfinanso-

wany ze środków Fundacji PZU, skierowany jest do 20 uczniów 
klas IV – VI szkół podstawowych w Podhorcach i Typinie. Pro-
gram zakłada realizację 26 godzin nauki, dobrej zabawy oraz ob-
cowania ze smakiem. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci 
nauczą się krok po kroku przygotowywać proste dania, sałatki i 
surówki, przekąski oraz słodkości. Warsztaty prowadzone będę 
przez gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich, działających na te-
renie gminy Tomaszów Lubelski, które w przyjemny sposób za-
poznają dzieci z wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat goto-
wania. Dzięki spotkaniom ze specjalistami, uczestnicy zdobędą 
wiedzę na temat zdrowego odżywiania, dekorowania stołu i za-
poznają się z zasadami dobrych manier. Nowe umiejętności wy-
korzystane zostaną przez nich przy organizacji kończącego pro-
jekt przyjęcia.
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Nowoczesna firma z tradycjami
Od wielu lat Urząd Gminy Tomaszów Lubel-

ski współpracuje z lokalnymi przedsiębior-
stwami i jest otwarta na nowe inicjatywy. Przykła-
dem jest współpraca z firmą PATRO Nowoczesne 
Budownictwo, mieszcząca się na terenie gminy w 
miejscowości Pasieki/Tomaszów Lub., ul. Leśna 2. 
Korzystając ze wsparcia Gminy. Firma utrzymu-
je kurs stałego i zrównoważonego rozwoju, dzięki 
czemu możliwe w realizacji były takie inwestycje 
jak: uruchomienie nowoczesnych linii do produk-
cji blaszanych pokryć dachowych oraz wybudowa-
nie budynku wystawowo-handlowego i nowej hali 
produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Tak pro-rozwojowa postawa przedsiębiorcy przy-
nosi same pozytywy dla społeczności lokalnej. Nie 
tylko w wymiarze bardzo sprawnej obsługi inwe-
stora w zakresie realizacji zleceń produkcyjnych 
wraz z dostawą, ale również w wymiarze tworze-
nia dodatkowych miejsc pracy dla wyspecjalizo-

wanego personelu, których ilość wraz z rozwojem 
Firmy stale rośnie. Przychylne podejście ze stro-
ny najmniejszej jednostki samorządowej jaką sta-
nowi Gmina, sprzyja również inwestycjom zapla-
nowanym w Firmie na najbliższe lata. Te ostatnie  
i tym razem ukierunkowane są na rozwój pro-
dukcji, a dokładnie rozbudowę zakładu produkcji 
bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Rozbudo-
wany zakład skierowany będzie na obsługę inwe-
storów indywidualnych jak i biznesowych, głównie 
z terenu Gminy Tomaszów oraz gmin ościennych.

Podsumowując wyżej opisane przedsięwzięcia 
wspierane przez lokalny samorząd z jednej stro-
ny czynią z takich przedsiębiorstw, jak PATRO No-
woczesne Budownictwo jasne punkty na mapie 
Gminy, z drugiej pokazują doskonały przykład na 
efektywną współpracę sektora publicznego z sek-
torem prywatnym w obszarze rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości.

Nowy Członek Rady w LGD

Zakończyła się procedura dostosowania 
sieci szkolnej w gminie Tomaszów Lubel-

ski do nowego ustroju szkolnego. Po akceptacji 
kuratora oświaty radni zatwierdzili ją na sesji, 
która odbyła się w piątek 24 marca. Od 1 wrze-
śnia gimnazja w zespołach szkół w Łaszczów-
ce, Sabaudi i, Majdanie Górnym, Podhorcach 
i Szarowoli będą wygaszane, a 6-klasowe szko-
ły podstawowe zostaną przekształcone w pla-
cówki 8-klasowe. Również 8-klasowe będą sa-
morządowe „podstawówki” w Typinie i Pasiekach 

oraz szkoły prowadzone przez stowarzyszenia 
w Przeorsku, Jezierni i Justynówce. Nie będzie 
zmian w Szkole Podstawowej w Rogóźnie, w któ-
rej uczniowie nadal będą się uczyć w klasach I-IV.  
Nowa, bo 8-klasowa Szkoła Podstawowa w Łasz-
czówce, będzie mieć swojego patrona. Rada gminy 
zaakceptowała propozycję rodziców i grona peda-
gogicznego, by placówka, która w ubiegłym roku 
obchodziła 100-lecie, nosiła imię Jana Kochanow-
skiego. Pomysłodawczynią nazwy była wójt gminy 
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz.

Szkoły przed reformą oświatową

23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu 
odbyło się walne zebranie członków LGD „Roztocze 
Tomaszowskie”, na którym była obecna wójt gminy 
Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz. Na 
zebraniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawoz-
danie finansowe i merytoryczne oraz uchwały za-
twierdzające zmiany w Strategii i lokalnych kryte-
riach. 

Szczególne podziękowania dla prezes Ewy Piw-
ko-Witkowskiej, pracownic biura LGD Marty Fus 
i Anny Fus za przygotowanie wszystkich niezbęd-
nych materiałów na spotkanie, dzięki czemu spraw-
nie i szybko podjęte zostały wszystkie uchwały. 
Podczas spotkania powołano nowego członka rady 
Agnieszkę Kielar z gminy Tomaszów Lubelski.

Seniorzy chętnie się bawią oraz zdobywa-
ją nowe doświadczenia i kontakty. Potwier-

dzają to członkowie Klubu Seniora „Relaks” z Maj-
danu Górnego w gminie Tomaszów Lubelski, któ-
rzy 18 lutego zorganizowali spotkanie karnawało-
wo-ostatkowe, połączone z zabawą taneczną, na 
które zaprosili m.in. przedstawicieli władz samo-
rządowych oraz członków zaprzyjaźnionego klubu 
z Suśca. To pierwsze takie spotkanie z seniorami z 
Suśca i okolic, którzy przyjechali do Majdanu Gór-
nego z rewizytą po pobycie członków klubu „Re-
laks” w Suścu we wrześniu ubiegłego roku. Grupa 
z gminy Tomaszów Lubelski była wtedy m.in. w 

byłym hitlerowskim obozie zagłady, a w tamtej-
szym ośrodku kultury wzięła udział w warszta-
tach teatralnych, połączonych z występami arty-
stycznymi.

Teraz to członkowie klubu „Relaks” przygotowa-
li piosenki, skecze i inne prezentacje, a przy oka-
zji podsumowali rok swojej działalności. Seniorzy 
brali aktywny udział m.in. w Integracyjnym Grillu 
„Pod Wiatą” w Majdanie Górnym, „Gminnym Świę-
cie Sołtysów” w Ulowie i Dożynkach Gminnych w 
Podhorcach oraz wielu innych wydarzeniach. Kar-
nawałową zabawę taneczną połączoną z konkur-
sami poprowadzili Katarzyna Borowiec-Bender z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Podhorcach i Artur 
Kwiatkowski - DJ ARTS. Wśród gości byli wójt 
gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gan-
carz oraz dyrektor GOK w Podhorcach - Kinga Łu-
czak i GOK w Suścu - Joanna Kowalczuk. Klub Se-
niora „Relaks” to jedyny taki klub w gminie Toma-
szów Lubelski. Zrzesza prawie 40 osób, z których 
większość stanowią mieszkańcy Majdanu Górne-
go. Kierowniczką grupy jest Klementyna Loda, a 
opiekunem klubu Alina Fus.

Zabawa Karnawałowa Klubu Seniora

W kolejnym wydaniu BI zostanie zaprezentowana Firma FPHU KRAWPAK STANISŁAW KRAWCZYK



prosimy nie wrzucać popiołów do pojemników. worki na popiół dostępne u obsługi.
       informacje dotyczące segregacji dostępne są na stronie www.tomaszowlubelski.pl, www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

Prosimy	o	wystawienie	worków	oraz	pojemników	przed	posesję	w	dniu	odbioru do godziny 7:00. Odbiór odpadów problematycznych (odpady	wiel-	

		kogabarytowe,	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny,	baterie,	akumulatory,	opony,	odpady	budowlane,	przeterminowane	leki,	chemikalia)	

w	miesiącach	zaznaczonych	na	szaro oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów –	Łaszczówka-Kolonia	82,	

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, w soboty w godz. 8:00 – 13:00.
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