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Szanowni 
Mieszkańcy!

Obecne wydanie 

gminnego biulety-

nu ukaże się na po-

czątki kwietnia, ale 

w pierwszym kwartale 2017 roku miało 

miejsce wiele ważnych wydarzeń zwią-

zanych z działalnością gminnego samo-

rządu. W związku z tym wraz ze świą-

tecznymi życzeniami przekazuję ważne 

fakty z życia gminy:

1. W dniu 28.12.2016 r Rada Gminy 

jednogłośnie uchwaliła budżet gminy 

na 2017 r. Jest to najważniejszy doku-

ment fi nansowy gminy, nasz szczegól-

ny budżetowy drogowskaz, nie tylko na 

ten rok, ale i na lata następne. Pokazuje 

on nasze dochody i wydatki na bieżącą 

działalność, ale także dochody i wydatki 

majątkowe. Z wielką satysfakcją mogę 

napisać, że w tym roku planowane wy-

datki na inwestycje wynoszą na dzień 

23 lutego – 28 032 510 zł. Jest to bardzo 

wysoki wzrost w stosunku do roku 2016, 

kiedy wydatki majątkowe były około 10 

mln zł. Ten wzrost nastąpił dzięki na-

szemu wielkiemu wysiłkowi w zakresie 

pozyskiwania środków zewnętrznych, a 

szczególnie z programów unijnych. Pod-

jęty zakres zadań inwestycyjnych będzie 

miał znaczny wpływ na poziom życia 

mieszkańców w latach następnych. 

2. Rozstrzygnięty został przetarg na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. Do końca 2020 r usługę 

tę będzie wykonywała fi rma Eneris Su-

rowce S.A. Oddział w Tomaszowie Ma-

zowieckim, która aktualnie prowadzi 

również dla mieszkańców gminy Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-

nalnych. Firma dostarczyła od 1 marca 

pojemniki i worki oraz terminarz wy-

wozów i zasady segregowania. W pod-

pisanej umowie zwracamy szczególną 

uwagę na odpowiedzialność fi rmy za 

sprawdzanie, czy odpowiednio segregu-

jemy odpady i co wrzucamy do odpadów 

zmieszanych. Po stwierdzeniu nieprawi-

dłowego podejścia do segregacji, odpady 

nie będą odbierane, a opłaty będą jak za 

odpady niesegregowane, czyli 19 zł od 

osoby. Zaproponowany przez Eneris ry-

czałt za odbiór i zagospodarowanie od-

padów pozwolił na utrzymanie dotych-

czasowych opłat od mieszkańca, przy 

zwiększonych obowiązkach fi rmy. 

3. Ogłoszony został IV nabór wniosków 

na dofi nansowanie przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej przyłączy kanalizacyjnych. 

Niestety zainteresowanie nie było wiel-

kie, więc zebraliśmy tylko ok. 60 wnio-

sków. Pozostało jeszcze sporo przyłączy 

niewykonanych, więc będziemy nadal 

przeprowadzać postępowania admini-

stracyjne do fi nału, tzn. do wykonania 

przyłącza, kary za jego brak lub umorze-

nia w uzasadnionych przypadkach. Po-

mysłowość naszych mieszkańców w tym 

względzie jest czasem zaskakująca, ale 

my będziemy konsekwentni do końca. 

4. Pod koniec lutego odbyło się w Wia-

dernie wspólne świętowanie zbliżają-

cego się Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa. W 

podziękowaniu za aktywną działalność 

społeczną zarówno kobiety – przedsta-

wicielki KGW i zespołów ludowych, jak 

i sołtyski i sołtysi otrzymali okoliczno-

ściowe upominki i podziękowania za 

pracę na rzecz swoich środowisk wiej-

skich, jak i na forum gminy. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dzieląc się z Wami radością 
płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego, które jest wyrazem niezgłębionej 

miłości Boga do człowieka, życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus był mocą 
w życiu, nadzieją w trudnościach, napełniał serca radością i pokojem. 

Niech ten podniosły czas wniesie szczęście do Waszych rodzin i pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy

FRANCISZEK SZMIGIEL
Przewodnicząca Rady Gminy
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W tym miejscu serdecznie dziękuję Paniom 

z KGW w Wiadernie za przygotowanie 

wspólnej uroczystości, za zaangażowanie i 

cenny czas, który poświęciły dla innych. Nad 

organizacją czuwali Przewodnicząca KGW 

Danuta Pełka i Sołtys Stanisław Bojanowski. 

Oczywiście nie zapominamy o 

wszystkich Kobietach, które nie brały 

udziału w tym spotkaniu i stąd dla Nich 

najlepsze życzenia: 

5. Na wspomnianym spotkaniu gospoda-

rze sołectw dostali podziękowania od Prze-

wodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy, 

a dziś na forum publicznym składamy Im 

najlepsze życzenia od mieszkańców gminy:

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom składam życzenia 

wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, radości oraz spełnienia 
najskrytszych marzeń. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, 

a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji 
zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. 

Niech zawsze sprzyja Wam szczęście, któremu towarzyszyć będzie 
miłość i szacunek bliskich.

Wójt Gminy
FRANCISZEK SZMIGIEL

Z okazji 
Dnia Sołtysa 

składamy Państwu serdeczne 
podziękowania i słowa uznania 
za pełną zaangażowania pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, sukcesów w dalszej 

działalności sołeckiej oraz uznania 
społecznego.

Przewodnicząca 
Rady Gminy
KRYSTYNA 

PIERŚCIŃSKA

Wójt 
Gminy

FRANCISZEK 
SZMIGIEL
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6. Na wstępie artykułu wspomniałem, 

że w pierwszym kwartale miało miejsce 

wiele wydarzeń na terenie gminy i o nich 

znajdziecie Państwo informacaje na po-

zostałych stronach biuletynu. Życzę mi-

łej lektury 
FRANCISZEK SZMIGIEL 

Wójt Gminy

W okresie sprawozdawczym Rada 

Gminy Tomaszów Mazowiecki odby-

ła 36 sesji, w tym 1 sesja miała cha-

rakter uroczysty i poświęcona była 

jubileuszowi 25-lecia Samorządności 

w Polsce oraz jedno posiedzenie ra-

dy, było posiedzeniem wyjazdowym, 

podczas którego Rada dokonała prze-

glądu stanu dróg, obiektów szkolnych 

i innych obiektów infrastruktury 

Gminy Tomaszów Mazowiecki. Po-

zostałe sesje były posiedzeniami sta-

cjonarnymi.

W omawianym okresie rada 

podjęła 204 uchwały decydujące o 

funkcjonowaniu gminy (z tematyką 

uchwał można się zapoznać na stro-

nie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy: bip.gminatomaszow-

maz.pl). Posiedzenia rady, jak i sta-

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki VII kadencji 

i jej komisji za okres od 1 grudnia 2014 r. 
do 31 grudnia 2016 r.

łych komisji odbywały się w obiektach 

użyteczności publicznej (w domach lu-

dowych i świetlicach wiejskich) na tere-

nie Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

Zasadnicza praca rady opiera się na 

działalności merytorycznych komisji, 

takich jak:

1.  Komisja Rewizyjna, 

2.  Komisja Finansowa,

3.  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych,

4.  Komisja Samorządu Lokalnego i 

Ochrony Przeciwpożarowej,

5. Komisja Ekologiczna.

Tam najpierw trafi ają projekty uchwał, 

które po szczegółowym omówieniu 

i analizie, w wielu przypadkach po 

konsultacji z Wójtem i pracownikami 

urzędu, były przez komisje rekomen-

dowane w czasie obrad Rady Gminy 

Tomaszów Mazowiecki. Ponadto 

na komisjach przygotowywano 

wnioski, opinie oraz wypracowy-

wano stanowiska w konkretnych 

sprawach. Tu odbywała się twór-

cza praca mająca na celu rozwój 

gminy i dobro jej mieszkańców. W 

omawianym okresie komisje łącz-

nie odbyły 71 posiedzeń, z czego 

poszczególne komisje odbyły 43 

samodzielne posiedzenia, pozosta-

łe posiedzenia były posiedzeniami 

wspólnymi, w ramach wszystkich 

komisji problemowych. Zarówno 

Rada Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki, jak i jej komisje działają w opar-

ciu o roczne plany pracy. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 

KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA
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Tradycyjnie jak co roku w świetlicy wiej-

skiej w Łazisku odbyło się spotkanie 

opłatkowe zorganizowane przez Koło 

Spotkanie opłatkowe w Łazisku

Gospodyń Wiejskich. Na uroczystość 

zostały zaproszone władze gminy na 

czele z Wójtem Franciszkiem Szmiglem, 

Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną 

Pierścińską, ca wójta Sławomirem Ber-

nackim, sekretarzem Przemysławem 

Sepkowskim oraz przedstawicielki z 

Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-

ny, Księża z parafi i w Chorzęcinie oraz 

przedstawiciele miejscowych organizacji. 

Role gospodyni pełniła przewodnicząca 

KGW p. Irena Bober. W świąteczny na-

strój zgromadzonych wprowadził występ 

młodzieży oraz Pań z KGW. Modlitwą 

odmówioną przez Proboszcza parafi i św. 

Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła się 

najważniejsza część spotkania, dzielenie 

się opłatkiem. Po wspólnym odśpiewa-

niu kolęd uczestnicy spotkania, oprócz 

doznań duchowych, mogli posilić się 

wigilijnymi potrawami. Spotkaniu towa-

rzyszyła radosna i rodzinna atmosfera.

Koncert Noworoczny w Ciebłowicach Dużych
Tradycyjnie jak co roku w uroczystość 

Trzech Króli Zespół Pieśni i Tańca „Ciebło-

wianie” zaprosił mieszkańców na koncert 

noworoczny, który poprowadziła pani Ka-

tarzyna Małek. Uroczystość rozpoczął wy-

stęp dzieci z Przedszkola z Ciebłowic Du-

żych. Następnie zaprezentował się Zespół 

Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”, który rozpo-

czął koncert od zaśpiewania kolęd i pasto-

rałek. W dalszej części zespół przedstawił 

repertuar ludowy z regionu opoczyńskie-

go i rzeszowskiego. Na zakończenie Z-ca 

Wójta Sławomir Bernacki, radny Czesław 

Milczarek i sołtys Karolina Żegnałek zło-

żyli zebranym życzenia noworoczne. 

KULTURA
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8 stycznia o godz. 11.30 w Sanktuarium 

Św. Anny w Smardzewicach odbył 

się koncert zespołów ludowych „Ma-

Koncert kolęd w Sanktuarium 
Św. Anny w Smardzewicach

li Smardzewianie”i „Smardzewianie”. 

W ich wykonaniu przybyli na koncert 

usłyszeli najpiękniejsze polskie kolę-

dy i pastorałki. Po koncercie zespoły 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi udały 

się na wspólne dzielenie się opłatkiem, 

które modlitwą rozpoczął Ojciec Ra-

fał Rządziński. W imieniu władz sa-

morządowych życzenia noworoczne 

zespołom złożył z-ca Wójta Sławomir 

Bernacki. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Twardej 

tradycyjnie jak co roku w dniu 8 marca 

spotkało się, aby uczcić „Międzynarodo-

wy Dzień Kobiet”. Na uroczystość Panie 

zaprosiły Wójta Gminy Franciszka Szmi-

gla, jego zastępcę i sekretarza oraz sołty-

sa i radnego, oraz prezesa OSP z Twardej. 

Panowie złożyli wszystkim Paniom naj-

serdeczniejsze życzenia i obdarowali je 

słodkościami oraz kwiatami. W związku 

ze zbliżającym się „Dniem Sołtysa” Prze-

wodnicząca KGW Marianna Mierzwa w 

imieniu wszystkich Pań złożyła życzenia 

sołtysowi Sławomirowi Wawrzyńczyko-

wi. Wieczór upłynął wszystkim w bardzo 

miłej atmosferze. 

Dzień Kobiet w KGW Twarda

KULTURA
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IX edycja Gminnego Konkursu Kolęd, 

organizowanego przez Wójta Gminy 

Tomaszów Mazowiecki i Gminną Ko-

misję Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych odbył się 9 stycznia 2017 r. w 

świetlicy wiejskiej w Łazisku. Otwarcia 

konkursu i powitania zebranych doko-

nała przewodnicząca GKRPA Maria Ro-

bak. W konkursie udział brały dzieci i 

młodzież zgłoszone przez świetlice wiej-

skie i biblioteki z terenu gminy. Komisja 

IX Gminny Konkurs Kolęd – Łazisko 2017

konkursowa pod przewodnictwem Alicji 

Węgrzynowskiej oceniała wykonanie ko-

lęd i pastorałek w trzech kategoriach wie-

kowych, w których przyznała następujące 

nagrody: 6–9 lat: I miejsce – Oldze Bezat, 

II miejsce – Julii Sęk, III miejsce – Zu-

zannie Tejchman. W kategorii 10–12 lat: 

I miejsce – Anastazji Jończyk, II miejsce 

– Natalii Bilskiej, III miejsce – Adamowi 

Mazurkowi. W kategorii wiekowej 13–15 

lat: I miejsce – Wiktorii Jończyk, II miej-

sce – Klaudii Ziębie, III miejsce – Sylwii 

Bedlińskiej. Pozostali uczestnicy kon-

kursu otrzymali wyróżnienia. Wręczenia 

nagród i wyróżnień dokonała Przewod-

nicząca Rady Gminy Krystyna Pierściń-

ska wraz z przedstawicielami GKRPA. W 

przerwie świetlicowa pani Beata Ogłusz-

ka zaprosiła wszystkich na poczęstunek. 

Za pomoc w przygotowaniu uroczysto-

ści składamy podziękowania p. Beacie 

Ogłuszka i Paniom z KGW z Łaziska.

29 grudnia w świetlicy wiejskiej w Cie-

błowicach Dużych odbyło się spotkanie 

opłatkowe. Na zaproszenie świetlicowej 

p. Agnieszki Jakubiak, sołtys Karoliny 

Żegnałek i radnego Czesława Milczarka 

na spotkanie przybyli seniorzy z Cie-

Spotkanie 
opłatkowe dla 
seniorów

błowic, Przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Pierścińska, Wójt Franciszek 

Szmigiel, jego zastępca Sławomir Ber-

nacki, inspektor ds. kultury i promocji 

Maria Robak. Uroczystość uświetnił 

koncert kolęd w wykonaniu młodzieży 

ze świetlicy wiejskiej. Po wysłuchaniu 

przepięknych kolęd i pastorałek pro-

boszcz parafi i św. Marcina ks. Stanisław 

Pałkiewicz modlitwą rozpoczął trady-

cyjne łamanie się opłatkiem, po którym 

wszyscy zostali zaproszeni na wspólny 

posiłek.

KULTURA
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Tradycyjnie jak, co roku w ostatni dzień 

karnawału w Gminie Rokiciny odbył się 

Powiatowy konkurs ostatkowy. Celem 

konkursu jest ocalenie od zapomnienia 

tradycji i zwyczajów naszych przodków, 

promocja gmin powiatu tomaszow-

X Powiatowe Ostatki w gminie Rokiciny
skiego oraz integracja środowisk wiej-

skich. W zmaganiach konkursowych 

rywalizowały reprezentacje wszystkich 

gmin powiatu tomaszowskiego. Gminę 

Tomaszów Mazowiecki w programie 

ukazującym zwyczaje ludowych trady-

cji ostatkowych reprezentowało Koła 

Gospodyń Wiejskich ze Smardzewic. 

Za prezentację komisja konkursowa 

przyznała naszej reprezentacji II nagro-

dę. Na zakończenie odbyła się wspólna 

zabawa.

Ferie zimowe to czas odpoczynku, za-

bawy i radości. Od dawna wiadomo, 

że dzieci i młodzież lubią bawić się w 

gronie rówieśników. 20 stycznia 2017r. 

w świetlicy wiejskiej w Kwiatkówce od-

była się zabawa choinkowa, w której 

wzięły udział dzieci z Łagiewnik, Świń-

ska i Kwiatkówki. Tego dnia sala świe-

tlicy zamieniła się w salę balową. Dzięki 

wspólnej pracy sala została przyozdo-

biona kolorowymi światełkami, balo-

nami i serpentynami. Razem z dziećmi 

bawiliśmy się i tańczyliśmy przy muzy-

ce, którą sami wybrali i przygotowali. 

W czasie zabawy odbyło się szereg kon-

kursów m. in. „taniec na gazetach”, „ta-

niec z balonami” i „zabawa z krzesłami”. 

Dla uczestników spotkania był przygo-

towany słodki poczęstunek. Impreza 

była wspaniała i Wszyscy świetnie się 

bawili. 

Zabawa choinkowa w świetlicy 
wiejskiej w Kwiatkówce
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Dnia 27 stycznia dzieci uczęszczające 

do świetlicy wiejskiej w Wąwale wraz 

z opiekunami pojechały na wycieczkę 

do Parku Trampolin „Saltos” do Łodzi. 

Wyjazd zorganizowany został na za-

kończenie ferii zimowych. Na miejscu 

na dzieci czekało wiele atrakcji min. 

trampoliny z koszami, basen z gąbkami, 

rampy i batuty sportowe. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się skoki do 

dołu z gąbkami oraz rzuty do kosza po 

odbiciu z trampoliny. Wycieczka nale-

żała do udanych i dostarczyła uczestni-

kom wiele radości. W drodze powrotnej 

wszyscy udali się na posiłek do Mac Do-

nalda. 

Wycieczka do Parku Trampolin

Jak co roku, przed Świętami Bożego Na-

rodzenia, w Zespole Szkół w Zwadzie 

Wigilia szkolna w Zawadzie

Zespół „Sami Swoi” z Twardej swoim 

śpiewem kolęd i pastorałek uświetnił 

spotkanie opłatkowe, które odbyło się 

Kolędowanie zespołu „Sami Swoi”

przy blasku choinkowych lampek zor-

ganizowano wigilię. Spotkanie umilił 

występ uczniów z koła teatralno-literac-

kiego pod kierunkiem p. Anety Grze-

gorzewskiej, którego motywem prze-

wodnim były Mikołajki. Po ludycznej 

formie przedstawienia, uczniowie klasy 

Ib gimnazjum przenieśli zebranych do 

Betlejem. Aktorskie talenty oraz dźwięki 

umiejętnie wkomponowanych w spek-

takl kolęd i pastorałek wprowadziły 

wszystkich w cudowny, świąteczny na-

strój. Do jasełek przygotowała uczniów 

p. J. Goszcz-Pawłowska. Następnie 

każda klasa zaprezentowała przygoto-

waną wcześniej piosenkę o tematyce 

bożonarodzeniowej. Zgodnie z tradycją 

dzielono się opłatkiem i składano sobie 

życzenia. Miłym akcentem wigilijnego 

spotkania była obecność Przewodniczą-

cej Rady Rodziców – pani B. Kawaciuk 

oraz ks. proboszcza J. Jelenia. Obdaro-

wani słodkimi upominkami i napełnie-

ni radością mogliśmy już tylko myśleć o 

Świętach w rodzinnym gronie.

29 stycznia 2017 r. w Kościele Św. Ja-

dwigi Królowej w Tomaszowie Mazo-

wieckim. Była to wzniosła uroczystość. 

W dzieleniu się opłatkiem z wiernymi 

uczestniczyły przedstawiciele władz 

oraz kościoła.
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W dniach od 15 lutego do 13 marca w 

świetlicach wiejskich w: Komorowie, 

Swolszewicach Małych, Cekanowie, 

Wąwale, Kwiatkówce, Łazisku, Ciebło-

Warsztaty kosmetyczne 
w świetlicach wiejskich

wicach Dużych, Smardzewicach oraz 

Twardej odbyły się warsztaty kosme-

tyczne przeprowadzone przez Panie z 

Centrum Edukacji i Biznesu „Żak” z 

Tomaszowa Mazowieckiego. Spotkania 

odbywały się w grupach co najmniej 10 

osobowych. Uczestniczki spotkań mia-

ły możliwość skorzystania z porad od-

nośnie kosmetologii. Panie mówiły jak 

zadbać o cerę, poprawnie ją pielęgno-

wać, jak dbać o dłonie. Zaprezentowały 

wykonanie profesjonalnego makijażu, 

czy też regulacji brwi. Czas spędzony na 

warsztatach upłynął wszystkim uczest-

niczkom w miłej atmosferze. Panie mia-

ły możliwość zdobycia wiedzy jak dbać 

o siebie, żeby każdego dnia wyglądać 

olśniewająco. 

Szósty grudnia 2016 roku był wyjątko-

wym dniem dla uczniów Zespołu Szkół 

w Komorowie. W popularne Mikołajki 

dzieci otrzymały wyjątkowy prezent, na 

który z wytęsknieniem czekały. Władze 

gminy przekazały społeczności szkol-

nej plac zabaw wybudowany na terenie 

szkoły oraz zmodernizowane skrzydło 

budynku przeznaczone dla przedszko-

laków i zerówkowiczów. Ze względu na 

zimową aurę, symbolicznego przecięcia 

wstęgi dokonała delegacja uczniów i 

ofi cjalni goście, natomiast ksiądz Hen-

ryk Kowaliński poświęcił nowy obiekt. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w 

sali gimnastycznej, gdzie dzieci z naj-

młodszych klas zaprezentowały pro-

gram artystyczny. Inwestycja, jaką była 

budowa placu zabaw pochłonęła 315 

tysięcy złotych. Na modernizację skrzy-

dła budynku szkoły wydano 283 tysiące 

złotych.

Plac zabaw w Komorowie
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W dniu 9 lutego 2017 r. w Świetlicy Wiej-

skiej Komorowie odbyło się czwarte spo-

tkanie – Święto Seniorów. Część artystycz-

ną przygotowali uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Komorowie pod kierunkiem pań: 

Beaty Kielan, Doroty Kowalskiej, Agniesz-

ki Skóry oraz Ewy Wysmyk. Oprawą ku-

linarną zajęły się panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich. Uczniowie z klasy czwartej 

przygotowali inscenizację „Opowieści 

Wigilijnej” treścią nawiązującej do Świąt 

Bożego Narodzenia, ale przede wszyst-

kim do ponadczasowych wartości, jakimi 

są miłość, rodzina i dobroć. Dziewczynki 

z klasy IIIa i IIIb wystąpiły w układzie ta-

necznym „Taniec śnieżynek”. Dalszą część 

wieczoru umilili panie i panowie z KGW, 

którzy przygotowali skecz oraz wesołe 

utwory muzyczne. Były również życzenia 

skierowane do seniorów. Spotkanie prze-

biegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

Spotkanie z seniorami 
w Świetlicy w Komorowie

Dzieci z Publicznego Przedszkola w 

Wąwale powitały Nowy Rok udziałem 

w Koncercie Noworocznym w Ciebło-

wicach Dużych. Wraz z zespołem Cie-

Koncert Noworoczny  
błowianie wystąpiły dla mieszkańców 

wsi i zaproszonych gości. Wykonały 

program artystyczny pt. „Święta w 

tańcu i piosence”, który przygotowały 

razem ze swoimi paniami – Moniką 

Kaczmarek i Agnieszką Grochowal-

ską. Za swój występ otrzymały głośne 

oklaski i słodkie upominki. Dziękuje-

my za zaproszenie i czekamy na kolej-

ne spotkanie za rok, w tak znaczącym 

gronie.
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W dniu 19 stycznia w Ciebłowicach Du-

żych odbył się kulig zorganizowany przez 

świetlicową p. Agnieszkę Jakubiak. Dzieci 

chętnie wzięły w nim udział. Zgromadziły 

się liczne grupy z Ciebłowic, Sługocic, a 

także Domu Dziecka w Tomaszowie Ma-

zowieckim. Na kulig wybrała się również 

Kulig w Ciebłowicach Dużych

Z okazji 8 marca fi lia biblioteczna w Ko-

morowie zorganizowała warsztaty szy-

cia dla dziewczynek. Fachową pomocą i 

doradztwem służyły p. Aneta Szewczyk 

właścicielka fi rmy krawieckiej i p. Re-

gina Banaszczak miłośniczka robótek 

ręcznych. Panie pokazywały jak wyko-

nać prosty ścieg, w jaki sposób przyszyć 

aplikację do materiału. Poduszeczki, 

sówki oraz materiałowe jajka z moty-

wem króliczka to efekt pracy uczestni-

czek zajęć. Było kolorowo, kreatywnie i 

użytecznie.

Dzień Kobiet 
w bibliotece

pani sołtys wsi Ciebłowice Duże – Karo-

lina Żegnałek. Przez cały kulig panowała 

wspaniała atmosfera. Pogoda również 

dopisała. Nie zabrakło śpiewu. Starsza 

młodzież umilała czas popularnymi przy-

śpiewkami. Dodatkowym atutem były 

piękne zimowe krajobrazy rozpościerające 

się dookoła trasy kuligu. Pomimo mroź-

nego powietrza i zmarzniętych rączek, 

uśmiechy nie schodziły z twarzy. Na za-

kończenie wszyscy wzięli udział w ogni-

sku. Można było zjeść pyszną kiełbaskę, 

napić się herbaty i przede wszystkim roz-

grzać. Dzieci czekają już na następny kulig.
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Uczennice kl III Gimnazjum w Wiader-

nie 24.02.2017r brały udział w fi nale II 

Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ży-

wieniu dla gimnazjalistów w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Tego-

roczny test wiedzy dotyczył tematyki 

„Żywność tradycyjna i kuchnie innych 

narodów”, a tematem wypracowania 

Konkurs wiedzy o żywieniu

W dniu 17 lutego w Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Smardzewicach Filia w 

Wiadernie i Zespół Szkół w Wiadernie 

przygotowały wyjątkowy wieczór po-

ezji „Miłość zaklęta w słowie” w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czy-

telnictwa. Młodzież stworzyła niepo-

wtarzalny nastrój recytując wiersze zna-

nych poetów. Uczennica Julia Zaczyńska 

swoim muzycznym talentem wzbogaciła 

scenariusz uroczystości piękną interpre-

tacją piosenek o miłości. Zaangażowanie 

uczniów w przygotowanie tej nieco-

dziennej uroczystości zrobiło ogromne 

wrażenie na wszystkich obecnych. Echa 

braw rozbrzmiewały jeszcze długo po 

występach.

Miłość zaklęta w słowie

były „Tradycje i obyczaje w kuchni pol-

skiej”. Do fi nału zakwalifi kowano sześciu 

uczniów z czterech gimnazjów. Przed 

przystąpieniem do rywalizacji ucznio-

wie i ich opiekunowie mieli okazję obej-

rzeć pokaz carvingu (sztuka dekoracji z 

warzyw, owoców). Następnie uczestnicy 

zmierzyli się z zadaniem praktycznym 

– wykonaniem okolicznościowego ma-

zurka. Komisja pod przewodnictwem 

dyr. M. Przybylskiej podsumowała oba 

etapy i wyłoniła zwycięzców. Pierwsze 

miejsce zdobyła Wiktoria Szuwart, a 

Julia Zaczyńska otrzymała wyróżnienie. 

Tematyka prawidłowych zasad żywienia, 

tradycji kulinarnych cieszą się sporym 

zainteresowaniem wśród uczniów klas 

gimnazjalnych, a zdolności kulinarne są 

na wysokim poziomie. 

KULTURA
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Projekt „Wszystkie kolory świata” w SP 

Chorzęcin był realizowany po raz drugi. 

Ponownie spotkał się z dużym zaintere-

sowaniem ze strony uczniów i rodziców. 

Zadaniem dzieci było uszycie szmacianej 

laleczki z dowolnego kraju. Przed częścią 

praktyczną odbyły się zajęcia teoretyczne. 

Projekt „Wszystkie kolory świata”

16 lutego 2017 r. w fi lii bibliotecznej w 

Zawadzie odbył się Pierwszy Biblio-

teczny Turniej Gier Planszowych. W 

rozgrywkach uczestniczyły dzieci i mło-

dzież na co dzień odwiedzający bibliote-

kę i świetlicę oraz radni naszej gminy. W 

trzy i czteroosobowych zespołach moż-

na było zagrać w popularnego „chińczy-

ka”, zmierzyć się w grach logicznych, czy 

sprawdzić swój refl eks i spostrzegaw-

czość w grze „Basia łap kolory”. Moda 

na „planszówki” wróciła, również ja-

ko rozrywka poza domem. W polskich 

miastach powstało wiele miejsc: pubów, 

restauracji, klubów itp., gdzie można za-

grać w wybrane przez siebie gry. Dlate-

go już teraz zapraszamy na kolejne roz-

grywki. 

Moda na „planszówki” wróciła

Dzieci obejrzały fi lm poglądowy przesła-

ny w materiałach UNICEF-u. Następnie 

na zajęciach świetlicy z wykorzystaniem 

metody projektu prezentowały kolejne 

kontynenty, opowiadały o różnicach wy-

nikających z rasy, kultury danego kraju. 

Nawiązywano do problemów globalnych 

: głód, ubóstwo, brak opieki medycznej. 

Właściwa licytacja odbyła się przy okazji 

uroczystości związanych z Dniem Babci 

i Dziadka. Starsze pokolenie przyjęło ak-

cję bardzo pozytywnie, chętnie podwyż-

szano kwoty zakupu lalek, chociażby po 

to, by sprawić radość swoim wnuczętom. 

KULTURA
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23 lutego 2017 r. z okazji Dnia Babci i 

Dziadka uczniowie kl.2 Zespołu Szkół w 

Zawadzie pod kierunkiem wychowaw-

czyni J. Kotyni zamienili się w aktorów 

i wystawili spektakl ,,W królestwie Rafy 

Koralowej”. Widowisko przygodowe z 

Dla Babci i Dziadka

Podczas ferii zimowych 25.01.2017r gru-

pa uczniów kl 0–III ze Szkoły Podsta-

wowej w Wiadernie pod opieką wycho-

wawców udała się do Akademii Ciastka 

w Twardej na słodkie i atrakcyjne warsz-

taty dla dzieci z nutą edukacji ludowej. 

Właściciel opowiadał dzieciom o pracy 

swojego dziadka – piekarza, pokazywał 

stare przedmioty, które kiedyś służyły 

do wypieku chleba. Zdradził im również 

przepis na smaczne i chrupiące ciastecz-

ka, które dzieci własnoręcznie wyrabiały. 

Czekając na swoje wypieki doskonale ba-

wiły się w sali zabaw. Wycieczka była nie-

zwykłą przygodą i ciekawą lekcją uzupeł-

niającą szkolny program nauczania.

W „Akademii 
Ciastka”

cudowną podwodną scenografi ą, opra-

wą muzyczną i kostiumami, a także dużą 

dozą humoru sytuacyjnego przeniosło 

zaproszonych gości do świata podwod-

nego królestwa. Babcie i dziadkowie byli 

wzruszeni i zachwyceni kunsztem aktor-

skim wnucząt. Podobna uroczystość dla 

Babci i Dziadka odbyła się 12 stycznia 

2017, którą przygotowały przedszkolaki 

i klasa „0” pod opieką wychowawców. 

Był mini playback show, wiersze, piosen-

ki i tańce od ludowych po nowoczesne. 

Dzieci zaprezentowały się w pięknych 

strojach i humorach. Owacjom i bra-

wom nie było końca.

KULTURA
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Rzecznik Praw Pacjenta we współpracy 

z MEN oraz Ośrodkiem Rozwoju Edu-

kacji przygotował dla uczniów szkół 

podstawowych lekcje wychowawcze na 

temat praw przysługujących pacjentom 

w Polsce. Uczniowie klas I– III SP w 

Chorzęcinie zostali zakwalifi kowani do 

udziału w spotkaniu z trenerką Praw 

Pacjenta panią Małgorzatą Staśkowiak. 

Specjaliści od praw pacjenta

Na zajęciach wykorzystano fragmenty 

książki Grzegorza Kasdepki „Kuba i 

Buba w szpitalu, czyli o prawach dziec-

ka – pacjenta niemal wszystko!”, któ-

rej pomysłodawcą był Rzecznik Praw 

Pacjenta oraz Rzecznik Praw Dziecka. 

Dzieci są dla nas wartością szczególną. 

Warto, by swoje prawa poznawały jak 

najwcześniej. Dzięki atrakcyjnej lekcji 

przyswajanie tej przydatnej w życiu 

wiedzy może być ciekawą przygodą. 

Każdy uczeń uczestniczący w lekcji o 

prawach pacjenta otrzymał dyplom 

oraz znaczek eksperta w dziedzinie 

Praw Dziecka – Pacjenta. Szkoła otrzy-

mała także atrakcyjne pomoce dydak-

tyczne do dalszego wykorzystywania 

na zajęciach.

Filip Ostrowski ponownie 
brązowym medalistą 
mistrzostw województwa 
w tenisie 2017
W Łodzi w dniach 18–19 marca 2017 

r. odbyły się Halowe Mistrzostwa Wo-

jewództwa Łódzkiego w tenisie w kate-

gorii do lat 12. W mistrzostwach wzięło 

udział 18 zawodników z Łodzi, Pabianic, 

Zduńskiej Woli, Łęczycy i Smardze-

wic. W turnieju udany występ zaliczył 

Filip Ostrowski, zawodnik Tenisowe-

go Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Smecz” wraz z Kamilem Kołodziej-

czykiem zawodnikiem klubu Eurotenis 

Łódź. Tenisista tomaszowskiego klubu 

zdobył brązowy medal w grze podwój-

nej.

KULTURA
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Ferie zimowe to czas, kiedy uczniowie 

mogli odpocząć od wytężonej nauki. Na-

uczyciele Zespołu Szkół w Komorowie, 

dzięki wsparciu Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki, który pokrył całkowity 

koszt wynajęcia autokarów, przygotowa-

li dla swoich podopiecznych mnóstwo 

Ferie zimowe w Komorowie
atrakcji. W pierwszym tygodniu ferii, 

uczniowie byli w kinie w Galerii Toma-

szów. Następnego dni pojechali do Ło-

dzi, do parku trampolin, miejsca, które 

przeznaczone jest dla każdego, niezależ-

nie od kondycji i wieku. Kolejną, równie 

wspaniałą atrakcją, okazał się dla dzieci 

wyjazd do Warszawy, do pokoju zagadek 

i na niewidzialną wystawę. Escape room 

w rzeczywistym świecie – gra, która po-

lega na wydostaniu się z pokoju zagadki. 

Innym, ciekawym przeżyciem dla dzieci, 

tym razem młodszych, był pobyt w cen-

trum zabaw, w Piotrkowie Trybunalskim. 

Miejscem, które również cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem uczniów, 

był basen w Tomaszowie Mazowieckim.

24 lutego uczniowie i przedszkolaki z SP w 

Chorzęcinie uczestniczyli w warsztatach 

poświęconych zdrowemu odżywianiu się. 

Dzieci dowiedziały się, że to co jemy ma 

ogromny wpływ na nasze zdrowie i samo-

poczucie. Panie, które prowadziły zajęcia 

pomogły dzieciom przygotować prze-

pyszny i pełen witamin koktajl mleczny z 

owocami. Po degustacji nadszedł czas na 

ciekawe prezentacje multimedialne, roz-

mowy poświęcone zdrowemu odżywia-

niu się i rozwiązywanie zadań związanych 

z tematyką warsztatów. Zajęcia realizowa-

no nieodpłatnie w ramach projektu Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Ta-

jemnice piramidy zdrowego odżywiania”.

Warsztaty o zdrowym odżywianiu

KULTURA
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Kolejna akcja w ramach projektu innowa-

cyjnego „Bezpiecznie tam i z powrotem” 

przeprowadzona w dniu 16 lutego 2017 r. 

spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem 

i cieszyła dużym zainteresowaniem. Tym 

razem część działań przeniesiona została 

na parking szkolny, gdzie zaparkowane 

były radiowozy i pojazdy używane przez 

służby mundurowe, a sygnały alarmowe 

prezentowane oglądającym je dzieciom 

były znakomicie słyszane w okolicy bu-

dząc zrozumiałe zainteresowanie. W koń-

cu niecodziennie spotyka się w jednym 

miejscu auta policji, ratowników medycz-

nych, straży pożarnej, żandarmerii woj-

skowej i inspekcji transportu drogowego. 

Miłym akcentem była możliwość przeka-

zania pluszowych Misiów Ratowników do 

karetek. Misie zakupione są za pieniądze 

pozyskane ze zbiórki makulatury zorgani-

zowanej przez wolontariat szkolny. Autor-

ki innowacji – Katarzyna Wosińska i Iwo-

na Białecka wszystkim instytucjom i ro-

dzicom dziękują za wspaniałą współpracę.

Dzieci ze Smardzewic wiedzą: 
„Człowiek w mundurze pomocą służy”

KULTURA

Ferie zimowe to czas odpoczynku i 

relaksu dla dzieci. Aby ten czas dzieci 

mogły spędzić aktywnie i pożytecznie 

w świetlicy wiejskiej w Swolszewicach 

Małych odbywały się różnorodne za-

jęcia. W ramach spotkań 20 stycznia 

dzieci zostały zaproszone na warszta-

ty kulinarne. Głównym przesłaniem 

spotkania była nauka robienia gofrów. 

Każdy, bez wyjątku, miał możliwość 

zrobienia swojego gofra, którego moż-

na było udekorować bitą śmietaną, 

kolorowymi posypkami, owocami i 

smacznie zjeść. Oprócz gofrów na 

dzieci czekał mały poczęstunek. Ta-

kim miłym akcentem zakończyły się 

ferie zimowe dla dzieci, które aktyw-

nie spędzały czas na zajęciach w świe-

tlicy. 

Ferie w świetlicy
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Uczniowie klas III Szkoły Podstawo-

wej w Smardzewicach mają możliwość 

uczestniczyć w zajęciach koła teatralne-

go. Przedstawienia przygotowywane są 

w języku angielskim. Podczas spotkań 

grupy teatralnej uczniowie pracują nad 

wymową, poznają słownictwo i ...grają! 

Szkoła w Smardzewicach 
bawi się językiem angielskim

21 lutego obchodziliśmy ustanowiony 

przez UNESCO Międzynarodowy Dzień 

Języka Ojczystego. Święto ma przypomi-

nać o językowej różnorodności świata 

i konieczności jej ochrony. Wzięliśmy 

udział w obchodach tego święta pierwszy 

raz. Zainicjowała je nauczycielka języka 

polskiego – Marzena Zrobek. Uczniowie 

klasy VI a stali się w tym dniu eksperta-

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego w Smardzewicach

mi poprawnej polszczyzny. Przygotowali 

happening, podczas którego inni mogli 

wykazać się znajomością polskiej or-

tografi i, gramatyki czy teorii literatury. 

Zaproponowana zabawa cieszyła się du-

żym zainteresowaniem wśród uczniów i 

nauczycieli. Klasa V wzięła udział w spo-

tkaniu online z partnerskimi szkołami 

z Chorwacji i Hiszpanii. Wszyscy przy-

gotowali na tę okoliczność podstawowe 

informacje o historii swoich ojczystych 

języków. Podczas wideokonferencji nasi 

uczniowie z dumą zaprezentowali polski 

alfabet i kilka łamańców językowych, 

nauczyli się także kilku chorwackich i 

hiszpańskich słówek. Dobrze znać języki 

obce, ale trzeba dbać także o swój język 

ojczysty.

Od stycznia 2017 roku uzyskaliśmy ak-

ceptację Kuratorium Oświaty i projekt 

został uznany jako innowacja pedago-

giczna – kolejna. Jej autorką jest na-

uczycielka języka angielskiego – Dorota 

Kaczmarek. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 19

EDUKACJA
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Filia Biblioteczna w Zawadzie przy-

stąpiła do Ogólnopolskiego Konkur-

su Czytelniczego, którego celem jest 

m.in. promowanie czytelnictwa i kre-

owanie mody na czytelnictwo. Projekt 

swym patronatem objęła Minister 

Edukacji Narodowej. Konkurs prze-

Czytanie na miarę „Wielkiej Ligi Czytelników”

biega w 3 etapach. Pierwszy – biblio-

teczny, drugi – półfinały wojewódz-

twa, trzeci – finał ogólnopolski. Miło 

jest nam poinformować, że pierwszy 

etap ukończyły: Maja Miksa, Anna 

Bąk (w kat. kl. 1–3) i Maria Kosior, 

Lena Karp (w kat. kl. 4–6). Dziew-

czynki zdobyły po 10 sprawności, po-

przez czytanie proponowanych przez 

Organizatora książek i rozwiązywanie 

przygotowanych do nich testów (każ-

da z uczestniczek odpowiedziała na 

100 pytań). Wielkie gratulacje i powo-

dzenia w półfinałach!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 18
W prowadzeniu koła pomaga nauczy-

cielka z przedszkola – Malwina Chudzik. 

Dnia 13 stycznia uczestnicy koła teatral-

nego „On the stage” wystawili pierwsze 

przedstawienie w języku angielskim pt. 

„Let’s go to the Zoo”. Sztuka była przy-

gotowana dla najmłodszych uczących 

się języka angielskiego – przedszkola-

ków. Mimo tremy młodzi aktorzy fan-

tastycznie zaprezentowali się na scenie i 

bezbłędnie powiedzieli swe role. To był 

pierwszy mały sukces koła teatralnego, 

który dał dzieciom zapał do dalszej pra-

cy. Serdeczne podziękowania kierujemy 

do rodziców. 

EDUKACJA
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 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

Szkoła dobrego wychowania
Zespół Szkół w Zawadzie otrzymał certy-

fi kat „Szkoły dobrego wychowania”, a to 

za sprawą udziału w Ogólnopolskim Kon-

kursie zorganizowanym przez Studium 

Prawa Europejskiego w Warszawie. Przez 

wiele miesięcy cała społeczność szkolna 

zaangażowana była w realizację zadań 

przewidzianych regulaminem konkursu, 

ujawniając przy tym różnorodne talen-

ty. Jednym z efektów pracy uczniów jest 

Szkolna Karta Zasad Dobrego Zachowa-

nia, która stała się niejako wyznacznikiem 

grzeczności. Wiele pozytywnych emocji 

przyniosły międzyklasowe rywalizacje w 

formie inscenizacji. Przedstawienia te po-

kazały, jak młodzież w zawadzkiej szkole 

potrafi  okazać kulturę zarówno w stosun-

ku do rówieśników, jak i do dorosłych. 

Jednak ubieganie się o tytuł „Mistrza 

savoir vivre” wymagało od uczestników 

nadzwyczajnej znajomości zasad szeroko 

pojętej kultury osobistej. Tytuł ten przy-

znano Jowicie Ogłuszce – ucz. klasy I 

gimnazjum. Serdecznie gratulujemy! Nad 

całością tego przedsięwzięcia czuwały pa-

nie: J. Goszcz-Pawłowska i I. Klag.

Zaproszenie do Zespołu 
„Ciebłowianie”

Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” działający w naszej Gminie, chcąc zacho-
wać ginącą kulturę ludową, poprzez taniec i muzykę, wiernie odtwarza polskie 
tańce narodowe i regionalne, pieśni ludowe, kolędy i obrzędy. Występuje w 
oryginalnych strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie ich pięknem i bo-
gactwem. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. 
Zapraszamy do naszego Zespołu wszystkich, którzy chcą przeżyć niesamowitą 
przygodę z folklorem, którzy chcą rozwijać się w nowym kierunku, a może obu-
dzić pasję, która drzemie gdzieś od dawna. 
Przyjdźcie i zobaczcie jak wyglądają nasze przygotowania do występów. 
Zapraszamy dzieci (od 6 roku życia), młodzież oraz dorosłych.
Próby odbywają się w Domu Ludowym w Ciebłowicach Dużych
– dzieci: soboty w godz. 11.30–12.30
– dorośli: czwartki w godz. 19.00–21.00
Szczegółowa działalność Zespołu przedstawiona jest na naszej stronie interne-
towej www.cieblowianie.com

Z muzycznym pozdrowieniem
ZPiT „Ciebłowianie”


