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Szanowni 
Mieszkańcy!

Mijający III kwar-

tał roku to przede 

wszystkim czas wa-

kacji i związany z 

nimi okres wypoczynku. Jak to w życiu 

bywa, wtedy kiedy jedni zażywają kąpieli 

słonecznych, inni ciężko pracują. Dotyczy 

to zwłaszcza rolników, którzy w lipcu, 

sierpniu i wrześniu zbierają swoje plony, 

podsumowują rok działalności rolniczej 

i oceniają swoje osiągnięcia zawodowe. 

Wyniki Waszej ciężkiej pracy zależą także 

w znacznym stopniu od warunków pogo-

dowych, które ostatnimi laty nie zawsze 

były sprzyjające osiąganiu wspaniałych 

owoców. 

Polscy rolnicy i polska wieś są dowo-

dem na to, że intensywna modernizacja 

nie stanowi zagrożenia dla tradycji. Dla-

tego, jak co roku, w kościołach parafi al-

nych w Chorzęcinie i Smardzewicach 

dziękowaliśmy Opatrzności za nasz chleb 

powszedni. Piękne wieńce dożynkowe i 

bochny wypieczonego chleba świadczą od 

wieków o Waszej serdecznej trosce o zie-

mię, ojczystą przyrodę i dobrobyt narodu. 

Z okazji święta plonów składam Wam, 

rolnikom Gminy Tomaszów Mazowiecki, 

wyrazy szacunku i wdzięczności za cało-

roczny, codzienny trud. 

Rolnicy ciężko pracowali, a zasłużo-

ne wakacje mieli uczniowie i nauczycie-

le, ale czy do końca spokojne i wesołe? 

Myślę, że towarzyszyły im lęk i nie-

pewność co będzie za rok czy pięć, czy 

reforma oświatowa przyniesie zapowia-

dane przez Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej pozytywne zmiany. Wszystkie 

najbardziej innowacyjne rozwiązania 

w każdej dziedzinie życia, niosą ze sobą 

opór i sporo wątpliwości, szczególnie te 

wdrażane w zakresie edukacji, a dotyczą 

one 600 tysięcy nauczycieli i kilkunastu 

milionów dzieci i rodziców. Jakie będą 

wyniki reformy oświatowej dowiemy się 

niestety dopiero za kilkanaście lat, kiedy 

dzisiejsi pierwszoklasiści ukończą stu-

dia. 

Życie biegnie tak szybko, że już za 

kilka dni kolejny Dzień Edukacji Naro-

dowej. Z tej okazji składamy wszystkim 

nauczycielom i pracownikom oświaty 

najlepsze życzenia:

Mimo wakacyjnej pory w urzędzie gmi-

ny trwały intensywne prace związane z 

nowymi projektami i składaniem wnio-

sków o środki unijne. 

W ostatnich miesiącach złożyliśmy 

wnioski:

1.  do Urzędu Marszałkowskiego na za-

gospodarowanie terenów nad Zale-

wem Sulejowskim od zapory do mola 

na kwotę – 7 187 310,00 zł. 

w tym:

•  Gmina Tomaszów Mazowiecki – 

5 394 585,00 zł

•  Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-

nej w Warszawie – 1 792 725,00 zł. 

Dofi nansowanie: 4 709 000,00 zł.

2.  Do narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Warszawie na rozbu-

dowę sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej na kwotę – 30 437 148,01 zł. 

Dofi nansowanie: 18 278 698,21 zł. 

3.  Do Wojewody Łódzkiego na prze-

budowę ulic Pilicznej i Dziubałtow-

skiego w Smardzewicach na kwotę – 

3 269 997,56 zł.

Dofi nansowanie: 1 634 998,00 zł

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Wójt Gminy
FRANCISZEK SZMIGIEL

Przewodnicząca Rady Gminy
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

W imieniu Samorządu Gminy Tomaszów Mazowiecki 

składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej
Dziękujemy za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, 

za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą 

oraz wskazywanie im właściwej drogi życia.

Życzymy Państwu wielu sukcesów, radości, uznania 

i szacunku wychowanków, rodziców 

oraz całej społeczności.
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Nazwa programu: 

Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa Łódzkiego 2014–2020

Numer umowy: 

UDA-RPLD.04.02.02-10-0035/16-00 z 

dnia 8 września 2016 r.

Cel projektu: 

Celem projektu jest obniżenie zużycia 

WCZEŚNIEJSZE NASZE WYSIŁKI PRZYNIOSŁY OCZEKIWANE EFEKTY:

energii cieplnej w budynkach użytecz-

ności publicznej i poprawa ich efektyw-

ności energetycznej

Obiekty objęte termomodernizacją: 

Dom Ludowy w Chorzęcinie, Dom Lu-

dowy w Godaszewicach, Dom Ludowy 

w Sługocicach, Dom Ludowy w Jadwi-

gowie

Wartość całkowita projektu: 

3.052.345,69 zł

Dofi nansowanie projektu z UE: 

1.344.263,64 zł

Benefi cjent: 

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Realizacja projektu: 

IV kw. 2016 r. – IV kw. 2017r. 

TERMOMODERNIZACJA

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM 

POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TOMASZÓW MAZOWIECKI”

Gmina Tomaszów Mazowiecki pod ko-

niec kwietnia br. złożyła wniosek o przy-

znanie pomocy na operację typu „Budo-

wa lub modernizacja dróg lokalnych” w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 pn. „Prze-

budowa dróg gminnych nr 116404E 

przez wieś Niebrów, nr 116405E przez 

wieś Chorzęcin oraz nr 116429E – ul. 

Cegielniana w miejscowości Wąwał”. 

DROGI

W ramach inwestycji planuje się 

przebudowę około 3,5 km dróg, w tym: 

wykonanie kompletnej konstrukcji dróg 

wraz z regulacją szerokości jezdni, od-

mulenie rowów, utwardzenie poboczy 

kostką betonową z kruszywa łamanego 

oraz wykonanie kostki na zjazdach.

W sierpniu na stronie internetowej Urzę-

du Marszałkowskiego w Łodzi pojawiła się 

informacja o zakwalifi kowaniu do współfi -

nansowania ze środków Unii Europejskiej 

w/w projektu. Całkowity koszt operacji wy-

nosi 4 054 304,68 zł, a wnioskowana kwota 

pomocy 2 287 688,00 zł. Gmina Tomaszów 

Mazowiecki 28.09.2016 podpisała umowę z 

Samorządem Województwa Łódzkiego.

Planowana realizacja zadań:

1. ul. Cegielniana w Wąwale – 2017 r.

2. Droga przez wieś Niebrów – 2018 r.

3. Droga przez wieś Chorzęcin – 2019 r.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

TERENY REKREACYJNE W SWOLSZEWICACH MAŁYCH

Od maja trwały intensywne prace na dział-

ce wokół świetlicy wiejskiej w Swolszewi-

cach Małych. W ramach przedsięwzięcia 

została zagospodarowana przestrzeń pu-

bliczna na cele rekreacyjno-sportowe. W 

ubiegłym roku działka została ogrodzona. 

Tegoroczna inwestycja objęła budowę bo-

iska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami 

i instalacją nawodnieniową. Urządzenie 

placu zabaw – montaż 6 urządzeń zabawo-

wych (ustawionych w części na bezpiecz-

nej nawierzchni poliuretanowej oraz w 

części na trawie z roli) – przestrzeń dla naj-

młodszych użytkowników. Zamontowano 

również 3 urządzenia fi tness dla dorosłych. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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W Wiadernie funkcjonuje już kilka 

obiektów sportowych. Dzieci mogą na 

terenie szkoły trenować piłkę siatkową, 

koszykówkę, a także uczyć się gry w teni-

sa. Najmłodsi natomiast mogą korzystać 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Na działce zostały wykonane ścieżki spa-

cerowe z kostki bezfazowej oraz ustawio-

ne ławki, stojak na rowery, kosze na śmie-

ci. Przy wjeździe na działkę wykonano z 

tłucznia kamiennego parking dla samo-

chodów. Teren przy boisku i placu zabaw 

został oświetlony lampami parkowymi. 

Na części placu zostały urządzone miejsce 

zieleni z nasadzeniami krzewów i bylin, a 

na pozostałej części działki teren został 

wyrównany i dosiano trawę naturalną. 

Koszt tych prac to ok. 300 tysięcy złotych. 

Wykonawcą była fi rma „DRO-MAR” 

Marcin Dróżdż z gminy Skaryszew. 

TERENY SPORTOWE W WIADERNIE

z placu zabaw. Brakowało tylko boiska 

do gry w piłkę nożną. Jesienią ubiegłego 

roku rozpoczęto prace na działce gmin-

nej naprzeciwko hydroforni. W sierpniu 

tego roku zakończono budowę boiska 

sportowego do piłki nożnej. W ramach 

inwestycji wykonano boisko z trawy na-

turalnej o wymiarach 28x56 m. Dodat-

kowo wykonano ogrodzenie panelowe o 

wysokości 1,5 m oraz instalację nawod-

nieniową.

Wykonawcą boiska była fi rma IMEX 

z Tomaszowa Mazowieckiego. Koszt in-

westycji to około 97.000 zł.

W trakcie realizacji jest kilkanaście 

inwestycji, których terminy oddania do 

użytkowania przypadają na 4 ostatnie 

miesiące roku. O nich poinformujemy 

Państwa w następnym numerze. 

Pobyt dzieci podczas wakacji w biblio-

tece i świetlicy wiejskiej w Komorowie 

okazał się atrakcyjnym sposobem na spę-

dzenie wolnego czasu. Z urozmaiconego 

programu szczególnie preferowano zaję-

cia z kredkami, farbami, masą papierową 

itp. Na placu przed świetlicą dzieci same 

przygotowały sobie bańki mydlane i za 

pomocą słomek tworzyły tęczę. Uczestni-

cy wakacyjnych zajęć sprawdzali się także 

kulinarnie, przygotowując pyszne desery. 

Uwieńczeniem wakacyjnych spotkań by-

ła wycieczka do Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Inowłodzu, która mieści się w 

zrekonstruowanych ruinach zamku Ka-

zimierza Wielkiego. Bibliotekarka Pani 

Małgorzata Gadomska przybliżyła dzie-

ciom historię zamku oraz legendy z nim 

związane. Uczestnicy wycieczki zwiedzili 

podziemia, tarasy widokowe, a na dzie-

Podsumowanie wakacji w bibliotece 
i świetlicy wiejskiej w Komorowie

dzińcu wykonali sobie pamiątkowe zdję-

cie. Podziękowania dla Pani sołtys Zabo-

rowa I Bożeny Szymkowskiej za pomoc 

w organizacji wycieczki do Inowłodza, a 

Kołu Gospodyń Wiejskich w Komorowie 

za pyszny poczęstunek. 
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W dniach 10–11 września 2016 roku od-

były się Dożynki Prezydenckie w Spale, 

w których udział wziął Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzej Duda 

wraz z małżonką. Uroczystości rozpo-

częły się w sobotę od konkursu na naj-

ładniejszy wieniec dożynkowy. Główne 

Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w Spale

obchody miały miejsce w niedzielę. 

Rozpoczęły się od rozdania nagród w 

konkursie na najładniejszy wieniec do-

żynkowy. Nagrody rozdała Para Prezy-

dencka, której towarzyszyli: Aleksandra 

Grad i Bartłomiej Żyłka ze Smardzewic. 

Następnie rozpoczęła się Msza Święta 

odprawiona w intencji rolników, po któ-

rej barwny korowód przeszedł na sta-

dion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie 

odbył się ceremoniał dożynkowy. Na 

zaproszenie Prezydenta RP w uroczysto-

ści udział wzięli przedstawiciele naszej 

gminy: przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Pierścińska oraz zastępca wój-

ta Sławomir Bernacki. W centrum Spały, 

nad stawem stanęły stoiska gmin z po-

wiatu tomaszowskiego i nie tylko. Nie 

brakowało ludowego rękodzieła oraz 

tradycyjnych przysmaków. Stoisko po-

traw regionalnych zaprezentowały Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiader-

na pod przewodnictwem Danuty Pełki. 

Goście z różnych Regionów Polski mieli 

możliwość zapoznania się z materiałami 

o regionie oraz uzyskania informacji od 

inspektor ds. kultury i promocji Marii 

Robak. Na scenie w COS prezentowały 

się zespoły ludowe z całej Polski, wśród 

których zaśpiewał i zatańczył zespół 

„Smardzewianie”, który po występie spo-

tkał się z Prezydentem RP Andrzejem 

Dudą i jego małżonką. 
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Zespół folklorystyczny „Sami Swoi” z 

Twardej w dniu 3 lipca 2016 roku uczest-

niczył w przeglądzie pieśni i tańców lu-

dowych pod nazwą „Od młodszego do 

starszego każdy zna coś ludowego”. Ce-

lem przeglądu była prezentacja dorobku 

artystycznego zespołów ludowych z wo-

jewództwa łódzkiego oraz promowanie 

walorów polskiej muzyki i twórczości 

ludowej. Zespół zaprezentował się w 20 

minutowym programie, który przyniósł 

im zaszczytne pierwsze miejsce. Spotka-

nie odbyło się w radosnej atmosferze, 

wszyscy wspólnie biesiadowali i śpiewali 

do wieczora. 

I miejsce dla zespołu „Sami Swoi”
na Przeglądzie Pieśni i Tańców Ludowych

Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” 

reprezentował Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki na spotkaniu grupy międzynaro-

dowych dyplomatów pod nazwą „Agro 

Trip” w Kraśnicy. Organizatorem spo-

ZPiT „Ciebłowianie” na spotkaniu „AGRO TRIP” 
tkania było Ministerstwo Rolnictwa przy 

współudziale Stowarzyszenia Dolina Pi-

licy. Celem wizyty była wymiana wiedzy i 

ukazanie dobrych praktyk w zakresie po-

zytywnego wpływu infrastruktury oko-

ło-turystycznej na rozwój obszarów wiej-

skich. Szczególne wrażenie na gościach 

zrobił występ zespołu „Ciebłowianie” 

który zaprezentował polskie tańce naro-

dowe oraz regionalne tańce opoczyńskie. 
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Zespół folklorystyczny „Smardzewianie” 

w dniu 17 września reprezentował Gmi-

nę Tomaszów Mazowiecki na IX Przeglą-

dzie Regionalnych Zespołów i Śpiewa-

ków Ludowych „Siedlisko” w Aleksan-

III miejsce dla zespołu „Smardzewianie” 
na IX Przeglądzie Regionalnych Zespołów 
i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko”

drowie Łódzkim. Jednym z największych 

świąt muzyki ludowej w rejonie. Celem 

przeglądu była prezentacja tradycji lu-

dowego śpiewu i muzyki z uwzględnie-

niem autentycznego repertuaru. Zespół 

przygotowany przez choreografa Jacka 

Lewandowskiego i instruktora Krzysz-

tofa Turałę w kategorii zespołów śpiewa-

czych z towarzyszeniem instrumentów 

muzycznych zdobył III miejsce. 

3 września odbyła się ogólnopolska akcja 

Narodowego Czytania powieści Henryka 

Sienkiewicza „Quo vadis”. Do tegorocz-

nej akcji włączyły się świetlice wiejskie z 

Cekanowa, Ciebłowic Dużych, Łaziska, 

Smardzewic, Swolszewic Małych, Słu-

gocic oraz Gminna Biblioteka Publiczna 

Narodowe czytanie w Gminie 
Tomaszów Mazowiecki

w Smardzewicach. Fragmenty powieści 

znakomitego polskiego noblisty czytali: 

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Smardzewicach, Panie bibliote-

karki, świetlicowe, przedstawiciele sa-

morządu, dzieci, młodzież i mieszkańcy. 

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. 

Wydarzeniu towarzyszyły konkursy ze 

znajomości fragmentów czytanej powie-

ści. Wszystkim czas upłynął w bardzo 

miłej i przyjaznej atmosferze. 

KULTURA
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Piknik Rodzinny w Jadwigowie23 lipca w przepiękne słoneczne popołu-

dnie mieszkańcy Jadwigowa uczestniczyli 

w pikniku rodzinnym. Uroczystość roz-

począł sołtys Zdzisław Krajewski, który 

serdecznie powitał przybyłych mieszkań-

ców oraz gości, wśród których byli: z-ca 

wójta Sławomir Bernacki, przewodniczą-

ca Gminnej Rady KGW Danuta Pełka, 

radny Stanisław Bojanowski oraz inspek-

tor ds. kultury Maria Robak. W części 

artystycznej na powitanie zaśpiewały 

panie z KGW z Jadwigowa. Tańcem zgro-

madzoną publiczność zachwyciły dzieci 

z Wąwału, zaś na ludową nutę zaśpiewa-

ły panie z KGW z Luboszew oraz zespół 

„Sami Swoi” z Twardej. Po doznaniach ar-

tystycznych każdy mógł skosztować tra-

dycyjnych potraw regionalnych przygo-

towanych przez panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz kiełbasek z grilla, które 

serwowali strażacy. Wspólne świętowanie 

przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze.

Wakacje to czas relaksu i odpoczynku. 

28 lipca w piękny dzień dzieci z Wąwału 

Wakacyjna wycieczka
wspólnie z rodzicami i panią ze świetlicy 

wybrały się na wycieczką do Wrocławia. 

Zwiedzanie Zoo, oceanarium oraz wielu 

innych atrakcji było niezwykłym przeży-

ciem. Wyjazd zintegrował zarówno dzieci, 

jak i rodziców. Wspomnienia z wycieczki 

pozostaną w pamięci przez długi czas. 

KULTURA
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Mieszkańcy Godaszewic spotkali się na 

pikniku wiejskim 23 lipca przy świetli-

cy wiejskiej. Spotkanie rozpoczął sołtys 

Andrzej Kosior, który powitał przyby-

łych mieszkańców oraz przewodniczą-

cą Rady Gminy Krystynę Pierścińską i 

inspektor ds. kultury Marię Robak. Na 

zgromadzonych czekały dzieci uczęsz-

czające do świetlicy wiejskiej, które w 

części artystycznej wystąpiły w przedsta-

wieniu profi laktycznym zachęcającym 

do zdrowego stylu życia bez nałogów. 

Swoje zdolności aktorskie zaprezento-

wali w duecie: Danuta Stańczyk i Zdzi-

sław Sęk. Niespodzianką dla wszystkich 

był pokaz przygotowany przez straża-

ków. Po części ofi cjalnej wszyscy zasiedli 

do wspólnego biesiadowania, gdzie mo-

gli skosztować potraw przygotowanych 

przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Piknik wiejski w Godaszewicach

W dniu 23. 07. 2016 r. odbył się festyn 

w Smardzewicach. Jak co roku wydarze-

nie to miało miejsce w terminie bliskim 

z odpustem parafi alnym Św. Anny. Or-

ganizatorami imprezy byli Rada Sołecka 

Festyn na Św. Anny
oraz OSP w Smardzewicach. Biblioteka 

Gminna włączyła się w organizację fe-

stynu, przygotowując ofertę dla dzieci. 

Na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta OSP 

oraz zespół ludowy „Smardzewianie”. 

Odbyły się także amatorskie prezenta-

cje mieszkańców, czyli kolejna edycja 

„mikrofonu dla wszystkich”. Prezentując 

krótkie formy literackie wystąpiły Panie 

Anna Klimecka, Helena Plichta, Elżbieta 

Ołubek, Zofi a Reguła oraz Helenka Jóź-

wik.

DOKOŃCZENIE NA STR. 9

KULTURA
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IV Festyn Kultury i Tradycji w Twardej 

odbył się 27 sierpnia 2016 r. Organi-

zatorami byli: Wójt Gminy Tomaszów 

Mazowiecki, Radny, Rada Sołecka, Koło 

Festyn Kultury i Tradycji w Twardej

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 

Pożarna, biblioteka oraz zespół „Sami 

Swoi”. Przybyłych mieszkańców oraz 

gości na czele z wójtem Franciszkiem 

Szmiglem i zastępcą wójta Sławomirem 

Bernackim powitał radny Sławomir 

Wawrzyńczyk, uroczystość poprowadzi-

ła Małgorzata Kowalska. W części arty-

stycznej na ludową nutę wystąpił zespół 

„Sami Swoi”, w bajkowy świat przedsta-

wiając inscenizację bajki „Dwie Dorotki” 

wprowadzili uczestników festynu dorośli 

i dzieci. Przedstawienie przygotowała 

Anna Wawrzyńczyk pracownik miejsco-

wej biblioteki. Wystąpił również zespół 

„Acantus”, w którym śpiewają, promując 

naszą miejscowość Wiktoria i Anastazja 

Jończyk. Strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej i Panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich zadbali o podniebienia uczestni-

ków festynu. Panowie przygotowali gril-

la, zaś Panie potrawy regionalne, który-

mi wszyscy mogli się częstować. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się atrakcje 

przygotowane dla dzieci. Wspólna zaba-

wa, do której przygrywał zespół „Kon-

wój” trwała do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy dziękują miejscowym 

Przedsiębiorcom, którzy wsparli organi-

zację festynu. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 8

Podczas festynu o. Marek Zienkiewicz, 

proboszcz i gwardian dokonał ceremo-

nii poświęcenia dobudowanego garażu 

OSP oraz sprzętu wodnego, który słu-

żyć będzie strażakom w działaniach 

ratowniczych. Dla dzieci przeprowa-

dzony został konkurs plastyczny pt. 

„Album rodzinny”. Za udział w kon-

kursie dzieci otrzymały nagrody. Fe-

stynowi towarzyszył „Kiermasz Książki 

Przeczytanej”, na którym można było 

nabyć książki, które zostały podarowa-

ne bibliotece. Były wśród nich albumy 

z reprodukcjami Pana Józefa Panfi la 

opatrzone autografem artysty. Pienią-

dze pozyskane ze sprzedaży książek i 

albumów zostały przekazane rodzinie, 

która straciła dom w wyniku pożaru. 

Wspólne biesiadowanie i zabawa ta-

neczna trwały do późnych godzin noc-

nych. 

KULTURA
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12 czerwca w ZS w Wiadernie odbył 

się coroczny już VII Festyn Rodzinny. 

Piękna pogoda dodatkowo zachęci-

ła uczniów, ich rodziców i mieszkań-

ców wsi i okolic do przyjścia do szkoły. 

Atrakcji nie brakowało. Były występy 

artystyczne uczniów, gry i zabawy dla 

Festyn Rodzinny w Wiadernie
dzieci, rozgrywki sportowe, pokazy 

przyciągające uwagę wszystkich uczest-

ników festynu. Odbył się także pokaz 

Zumby przygotowany przez p. A. Koł-

kiewicz oraz loteria fantowa zakończona 

losowaniem atrakcyjnych nagród głów-

nych. Nie zabrakło stoisk z gastronomią 

i ciastami przygotowanymi przez rodzi-

ców. Całość festynu oplatała muzyka II 

Wielkiej Gali Disco Polo. Wśród gwiazd 

na scenie pojawił się: Mr Sebi, Elixir, 

Markus, Mix Dance i Two Boys. Imprezę 

zakończyła dyskoteka w godzinach wie-

czornych. Festyn wszedł na stałe już do 

tradycji szkoły i dostarczył wszystkim, a 

szczególnie dzieciom niezapomnianych 

wrażeń.

Piknik rodzinny w Wąwale odbył się w 

sobotę16 lipca na terenie sportowo rekre-

acyjnym przy świetlicy wiejskiej. Orga-

nizatorami spotkania była Rada Sołecka, 

KGW i OSP oraz Radni. Przybyłych na 

spotkanie mieszkańców oraz gości na czele 

z zastępcą wójta Sławomirem Bernackim 

powitał sołtys Zbigniew Gacek. W części 

artystycznej śpiewając i tańcząc zaprezen-

towały się dzieci na co dzień uczęszczające 

do świetlicy wiejskiej prowadzonej przez p. 

Edytę Siedlecką. W rytmy biesiadne zgro-

madzonych wprowadził występ zespołu 

„Kalina”. Każdy z przybyłych miał okazję 

skosztować kiełbasek z grilla serwowanych 

przez strażaków oraz przepysznych potraw 

przygotowanych przez panie z Koła Go-

spodyń Wiejskich. Dzieci mogły skorzy-

stać z wielu atrakcji przygotowanych spe-

cjalnie dla nich. Wspólne biesiadowanie 

trwało do późnych godzin wieczornych. 

Piknik Rodzinny – Wąwał 2016

KULTURA
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Wiele atrakcji dla dzieci przygotowała 

biblioteka i świetlica wiejska w Zawa-

dzie. Najchętniej dzieci brały udział w 

zajęciach plastycznych i ruchowych. 

Nie zabrakło również zajęć edukacyj-

nych. Z książką Grzegorza Kasdepke: 

„Z piaskownicy w świat”, dzieci wy-

brały się w podróż dookoła świata. Na 

chodniku przed biblioteką wykonywały 

Wakacyjne spotkania w bibliotece 
i świetlicy wiejskiej w Zawadzie

rysunki do wierszy J. Porazińskiej, A. 

Fredry, czy J. Brzechwy. Wakacyjny mi-

ni kurs szycia zainteresował szczególnie 

dziewczynki. Wykonano ozdobne po-

duszki, kosmetyczki, pokrowce na te-

lefony. W konkursie pięknego czytania 

dzieci prezentowały nie tylko płynność 

i bezbłędność czytania, ale również in-

terpretację czytanego tekstu. Szczegól-

ną atrakcją dla uczestników wakacyj-

nych spotkań w naszych placówkach 

były wycieczki do miejscowej piekarni 

Państwa Szymańskich i stolarni Pana 

Pawła Dębca. Finałowa impreza podsu-

mowująca letnie zajęcia miała charakter 

ekologiczny. Dzieci przybyły na zabawę 

w przygotowanych przez siebie strojach 

z recyklingu.

W bieżącym roku szkolnym Zespół 

Szkół w Wiadernie został jednym ze 

zwycięzców konkursu ogłoszonego 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi – „Nasza Eko-pracownia”. Na-

grodą było dofi nansowanie WFOŚiGW 

do wyposażenia wymarzonej pracowni 

biologicznej. Udało się! Przyznana zo-

stała dotacja w wysokości 22 209,00 zł 

Nasza Eko-pracownia
na zakup nowych mebli, ławek i tabli-

cy multimedialnej z rzutnikiem oraz 

całego wyposażenia pracowni biolo-

gicznej w niezbędne pomoce nauko-

we. Ze środków własnych w wysokości 

5 600,00 zł dokonany zostanie remont 

pracowni i dofi nansowanie zakupu 

sprzętu interaktywnego. Jesteśmy prze-

konani, że nasi uczniowie będą realizo-

wać tu swoje pasje. Dziękujemy szcze-

gólnie WFOŚiGW w Łodzi, Gminie 

Tomaszów Mazowiecki oraz wszystkim 

innym instytucjom, które pozwoliły na 

realizację marzenia o pracowni na mia-

rę XXI wieku.

KULTURA
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Relacje nawiązane w ramach programu 

Eramsus + ze szkołą partnerską w Ir-

landii okazały się na tyle silne, że już w 

październiku ponownie odwiedzi szkołę 

w Smardzewicach grupa Irlandczyków. 

Dla naszych uczniów to doskonała oka-

zja na stałe podnoszenie umiejętności 

językowych. 

Partnerstwo pomiędzy Polską a Irlan-

dią dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Smardzewicach rozpoczęło się od wi-

zyty uczniów ze szkoły w Ballinamore. 

Polsko-Irlandzkie Smardzewice
Wspólnie wzięliśmy udział w fi lmie do-

kumentalnym „Class Swap” przygotowy-

wanym przez irlandzką TV Esras. Pro-

gram Erasmus + pozwolił na poznanie 

innej placówki położonej na zachodnim 

wybrzeżu w Rossport. Mimo ogromnej 

odległości Irlandczycy chętnie do nas 

wracają. Byli tu rok temu i bardzo im się 

podobało. Ze łzami w oczach opuszczali 

Smardzewice i swoich nowych przyja-

ciół. Dyrektor szkoły Gaelcholáiste Cho-

máin – Kieran O’Malley mówi: Jesteśmy 

zachwyceni, że społeczność szkoły zgo-

dziła się wziąć udział w programie wy-

miany. Nasi uczniowie polubili Polskę 

tak bardzo, że pragnęli tu wrócić. Byli za-

chwyceni ciepłem, życzliwością i dobro-

cią, z jaką się spotkali. Cieszyli się każdą 

chwilą. Oczarowało ich wspaniałe powi-

tanie ze strony uczniów, rodzin goszczą-

cych i pracowników szkoły, wywarło ono 

na nich głębokie wrażenie. Z niecierpli-

wością oczekujemy na wizytę i mamy na-

dzieję gościć polskich uczniów ponownie 

u nas, jeszcze w tym roku szkolnym. 

Jak widać oba kraje łączy wiele po-

wiązań, nie tylko ekonomicznych. 

W ramach „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego 

wspierania w latach 2016–2020 szkół 

oraz bibliotek w zakresie rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promo-

cję i wspieranie czytelnictwa dzieci i 

młodzieży, w tym zakup nowości wy-

dawniczych Zespół Szkół w Wiadernie 

Program rozwoju czytelnictwa 
w Zespole Szkół w Wiadernie

otrzymał dotację w wysokości 12 tys. 

zł. (wkład własny to 3 tys.) Kwota ta 

wykorzystana zostanie na zakup ksią-

żek niebędących podręcznikami w celu 

wzbogacenia zasobów biblioteki szkol-

nej o pozycje pozostające w sferze zain-

teresowania uczniów i nauczycieli słu-

żące realizacji podstawy programowej i 

kształcenia ogólnego. Zadaniem szkoły 

otrzymującej takie ogromne wsparcie 

fi nansowe jest organizowanie wydarzeń 

promujących czytelnictwo z udziałem 

uczniów oraz realizowanie projektów 

edukacyjnych z wykorzystaniem księgo-

zbioru biblioteki szkolnej. 
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Pod takim hasłem żegnali się ze szkołą 

uczniowie klasy III Gimnazjum im. św. 

Huberta w Komorowie.

Miarą edukacji są wyniki nauczania. 

Gimnazjaliści z Komorowa uzyskali trzy 

najwyższe wyniki z egzaminu gimna-

zjalnego. Wśród najlepszych uczniów 

znaleźli się: Mateusz Błaszczyk, który 

Ważne jest to co minęło, dobre jest to co nadchodzi
z części matematyczno-przyrodniczej 

oraz humanistycznej (języka polskiego) 

uzyskał maksymalną liczbę punktów, 

czyli 100%. Taką samą liczbę punktów 

zdobyła z części językowej (język nie-

miecki) Wiktoria Szewczyk. Wszyscy 

uczniowie tej klasy sumiennie pracowali 

na swoje wyniki.

Punkty z egzaminu są bardzo waż-

ne dla gimnazjalistów, bo decydują o 

przyjęciu do wymarzonego liceum czy 

technikum. Cieszymy się z uczniow-

skich sukcesów odnoszonych w szko-

le, na różnych konkursach, ale przede 

wszystkim z wyników egzaminu gim-

nazjalnego.

Młode dziennikarki z ZS w Komorowie 

wybrały się z wizytą do Redakcji Lokalnej 

Gazety TiT, gdzie miały możliwość zwie-

dzenia redakcji oraz zapoznania się z pra-

cą dziennikarzy. Dziewczyny zadowolone, 

pełne pomysłów ułożyły sobie, w głowach 

plan pracy Redakcji na kolejny rok szkolny. 

Opiekun Redakcji, pani Agnieszka Smejda 

gorąco dziękuje swoim dziennikarkom za 

zaangażowanie i pomysły do kolejnych 

numerów i czeka na nowych członków.

Wizyta 
w redakcji 
tygodnika TiT
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W dniach 5–7 sierpnia nad Zalewem Su-

lejowskim odbyły się obchody jubileuszu 

40-lecia Piotrkowskiego Związku Że-

glarskiego i 20-lecia Klubu Żeglarskiego 

Horyzont. Przyciągnęły one do „Przy-

Regaty „Na Fali” o Puchar Wójta Gminy 
Tomaszów Mazowiecki

stani u Sołtysa” w Treście liczną rzeszę 

sympatyków żeglarstwa z całego kraju. 

Inicjatorem imprezy był Jerzy Gluźnie-

wicz – komandor K. Ż. Horyzont. 

W piątek odbył się koncert zespo-

łu szantowego EKT Gdynia. Drugiego 

dnia mocnym akordem obchodów by-

ły regaty żeglarskie „Na Fali” o Puchar 

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, 

rozgrywane na Zalewie Sulejowskim w 

sobotę i niedzielę. Zdobywcy czołowych 

lokat otrzymali puchary oraz nagrody. 

Wielu sportowych emocji dostarczył 

kajakowy tor przeszkód, zorganizowany 

przez Klub Amber. W sobotę odbyły się 

występy: zespołu szantowego „Jolly Ro-

ger”, „Premiera” oraz koncert Krzysztofa 

Ścierańskiego. Na estradzie w Treście nie 

zabrakło swojskich klimatów dzięki wy-

stępom zespołu „Sami Swoi” z Twardej. 

Na scenie zaprezentowały się również 

miejscowe talenty: Zespół „Akantus” 

(Wiktoria i Anastazja Jończyk, Paulina 

Grzebieniowska i Maciej Smoluch) oraz 

Dorota Kurzyk. O doznania smakowe 

gości zadbały Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Twardej, serwujące lokalne 

przysmaki. Odbyły się konkursy i za-

bawy dla najmłodszych poprowadzone 

przez Justynę Wysmyk. Na szczególne 

podziękowania zasługują: OSP Twarda, 

OSP Smardzewice, Sołtys Tresty, Twar-

dej, KGW z Twardej, Policja Tomaszów, 

WOPR Tomaszów, RWR Tomaszów oraz 

Bosman Tomasz Jarzyński, bez których 

zorganizowanie i przyprowadzenie im-

prezy byłoby niemożliwe. Przeprowa-

dzona z rozmachem i urozmaiconym 

programem trzydniowa impreza, była 

jednym z największych i najbardziej 

udanych tego rodzaju wydarzeń w histo-

rii „sulejowskiego morza”. 

REKREACJA SPORT
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W tym roku Ludowy Klub Sportowy z 

Wiaderna był gospodarzem Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Rozgrywki w których udział 

wzięły drużyny z: Jadwigowa, Łaziska, 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Tomaszów Mazowiecki

Miłośnicy piłki plażowej spotkali się na 

stadionie w Ciebłowicach Dużych na VIII 

turnieju piłki plażowej „Ciebłowice Cup” 

w dniach 23–24 lipca. Turniej został ro-

zegrany pod patronatem Wójta Gminy 

Tomaszów Mazowiecki. W sobotę odbyły 

się pojedynki eliminacyjne, a w niedziele – 

turniej fi nałowy. Łącznie na boisku rywali-

zowało ze sobą 31 par. Zwycięskimi parami 

okazał się Dominik Wanat i Krzysztof Mi-

chalski zdobywając puchar Wójta Gminy 

Tomaszów Mazowiecki, Franciszka Szmi-

gla. W fi nałowym pojedynku para poko-

nała duet Michał Koryciński/Sylwester 

Janek. Trzecie miejsce należało do toma-

szowian: Jarosława Sobczyńskiego i Mariu-

sza Popieli. Organizatorzy Turnieju Witold 

Sil, Jacek Wieczorek oraz Adam Koperkie-

wicz dziękują zawodnikom i kibicom, oraz 

wszystkim, którzy przyczynili się do orga-

nizacji imprezy. Zapraszamy za rok. 

Turniej Piłki Plażowej „Ciebłowice CUP – 2016”

Smardzewic, Twardej Wąwału i Wiaderna 

odbyły się na boisku szkolnym. Rywaliza-

cja wśród drużyn była zacięta. Ostatecz-

nie I miejsce i Puchar Wójta Gminy To-

maszów Mazowiecki wywalczyła drużyna 

ze Smardzewic, II miejsce Twarda, III 

miejsce Wąwał. Puchary zwycięskim dru-

żynom i czeki na zakup artykułów sporto-

wych wręczyli Wójt Franciszek Szmigiel i 

jego zastępca Sławomir Bernacki. 



Wydawca: Gmina Tomaszów Mazowiecki, 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, 
tel. 44 724 55 73

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.gminatomaszowmaz.pl

Druk: AB DRUK Sp. j., Kol. Zawada, 
ul. Główna 90, 97-200 Tomaszów Maz., 

tel. 44 734 00 22

 Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wto-
rek w godzinach od 8.00 do 12.00

 DANE ADRESOWE
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: sekretariat@gmina.tomaszow.pl
tel. 44 724-64-09
tel. 44 724-55-73
fax.44 723-50-33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prezydenta Ignacego Mościckie-
go 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 724-67-88

Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckie-
go 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 724-70-83

Zespół Ekonomiczno 
Administracyjny Szkół
ul. Św. Antoniego 1
97- 200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 723-14-27

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Smardzewicach
ul. Główna 16/18
97-213 Smardzewice 
tel. 44 734-40-50

 GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–16.00 
Kasa w Urzędzie jest czynna co-
dziennie w godzinach 8.00–14.00, 
natomiast wpłat można również 
dokonywać bez prowizji w oddzia-
łach Banku Spółdzielczego w Białej 
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się 
nieopodal Urzędu Gminy na ul. 
św. Antoniego 16

16 września dzieci z klas I–III SP w Cho-

rzęcinie uczestniczyły w warsztatach „Hi-

storia od ziarenka do bochenka”. Poznały 

proces wyrabiania chleba począwszy od 

przesiewania mąki, wykonania zaczynu, 

Od ziarenka do bochenka
wygniatania i wyrastania ciasta. Zajęcia 

ukazały znaczenie chleba w naszej tra-

dycji i kulturze. Na zakończenie na pla-

cu przyszkolnym odbywało się pieczenie 

podpłomyków wraz z konsumpcją.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smar-

dzewicach zakończył międzynarodowy 

projekt fi nansowany w ramach progra-

mu Earsmus + pod hasłem „Embracing 

Europe”.

Podsumowaniem działań projekto-

wych był wyjazd w dniu 29 czerwca, w 

urodziny Roberta Schumana, do Pol-

skiej Fundacji im. Roberta Schumana w 

Warszawie, której celem statutowym jest 

promowanie idei integracji europejskiej.

Jakość działań projektowych została 

potwierdzona przez Biuro eTwinning 

otrzymaniem Krajowej Odznaki Jakości. 

Jest ona przyznawana wybitnym projek-

tom, potwierdza zaangażowanie i dąże-

nie do wysokiej jakości oraz otwartość 

na współpracę europejską.

Odznaka Jakości dla szkoły 
w Smardzewicach

Projekt miał ogromy wpływ na 

uczniów. Poszerzyli oni wiedzę na te-

mat Unii Europejskiej. Poznali oni tra-

dycje i zwyczaje krajów partnerskich, 

udoskonalili swoje umiejętności w za-

kresie technologii komputerowych i 

znajomości języka angielskiego. Nawią-

zali międzynarodowe kontakty, które 

pozwoliły im zyskać pewność siebie, 

poprawić umiejętności społeczne, stać 

się bardziej tolerancyjnymi. Stworzyli 

razem mnóstwo materiałów, z których 

mogą korzystać inni, spotkali się z cie-

kawymi ludźmi, poznali nowe narzę-

dzia technologii komputerowej.

Opinie uczestników biorących udział 

w projekcie potwierdzają, że zdobyta 

wiedza i doświadczenie są bezcenne.

Gmina bierze udział w pilotażowym 

programie transakcji bezgotówkowych 

E-płatności w urzędach gmin, wdrażanych przez 

Ministerstwo Rozwoju. W kasie urzędu 

można dokonać zapłaty, oprócz trady-

cyjnej formy gotówkowej, ró wnież kartą 

płatniczą. 


