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Szanowni Mieszkańcy
Koniec kadencji wójta to również koniec
kadencji sołtysów i
rad sołeckich, a to
oznacza nowe wybory. Również w naszej
gminie takie wybory
odbyły się w każdym sołectwie. Jak Wam
wiadomo w gminie jest 25 wsi, natomiast
sołectw jest 24, ponieważ Świńsko i Łagiewniki są jednym sołectwem. Wyborczy
maraton rozpoczął się w połowie stycznia
wyborami w Treście, a zakończył się 27
lutego w Twardej. W wyborczych spotkaniach z mieszkańcami uczestniczyli wójt,
zastępca wójta lub sekretarz, którzy nie
tylko czuwali nad sprawnym przebiegiem
wyborów, ale także odpowiadali na pytania
i przedstawiali problemy, z którymi przychodzi nam się borykać, na co dzień. Cieszy fakt, że na zebrania przychodziło dużo
osób, a rekord frekwencji padł w Karolinowie, gdzie głosowało więcej osób niż w
wyborach samorządowych (sporo ponad
50%). Duża frekwencja oznacza, że miesz-

Z okazji „Dnia Kobiet” składamy wszystkim
Paniom najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń
oraz życzliwości. 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.
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

kańcy są żywo zainteresowani sprawami
swojej miejscowości i nie jest obojętne, kto
będzie gospodarzem wsi. W dobie telewizji, komputerów i wiecznego pośpiechu
cieszy fakt, że słynne pytanie „Jak żyć ?” w
swojej małej ojczyźnie, nie pozostaje bez
odpowiedzi i budzi wiele emocji i dyskusji.
Spotkania, w których uczestniczyłem
przekonują, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju gminy, a głosy padające w
dyskusji (nieraz gorącej) utwierdzają

Mieszkańcom Gminy Tomaszów Mazowiecki zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja życzą:
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mnie w przekonaniu żeby maksymalnie
wykorzystać środki unijne na równomierny i zrównoważony rozwój.
Na wstępie podałem, że mamy 24
sołtysów, którzy poddali się społecznej
ocenie. Skutek tej oceny był taki, że 20
sołtysów z poprzedniej kadencji zostało
wybranych ponownie, a tylko w Kwiatkówce, Sługocicach, Jadwigowie i Dąbrowie mieszkańcy powierzyli funkcję
gospodarza nowym ludziom.
Gratuluję wszystkim, którzy podjęli
się tej trudnej i czasem niewdzięcznej roli, dziękuję za wysiłek wniesiony w rozwój
swoich miejscowości i życzę, aby nie zabrakło Wam nigdy wiary w to co robicie
i żebyście umieli zachęcić swoich mieszkańców do czynnego życia społecznego.
Wszystkim Sołtyskom i Sołtysom, a
także wspierającym ich Radom Sołeckim z okazji ich Święta życzę dobrych
pomysłów, sukcesów w ich realizacji,
szacunku i uznania mieszkańców oraz
osobistej satysfakcji.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Okres stycznia i lutego to również czas
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających w naszej gminie.
Zebrania są okazją do rozliczenia się ze
swojej działalności za rok poprzedni, jak
również do podjęcia ambitnych planów
na przyszłość. Jako gospodarz gminy jestem bardzo zadowolony ze współpracy
z druhami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale także waszego czynnego
udziału w życiu społeczności lokalnej.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić pikniki
szkolne, festyny ludowe, uroczystości
gminne czy kościelne bez udziału strażaków. Dziękuję im za to, jak również za
to, że mają odwagę przekazać swoją własność (remizy strażackiej) na rzecz gminy. Takie podejście pozwala nam pozyskiwać środki unijne na remonty, przebudowę, termomodernizację i wymianę
ogrzewania. W tej kadencji chcemy takie prace przeprowadzić w Jadwigowie,
Chorzęcinie, Godaszewicach i Smardzewicach, a obecnie po woli ku końcowi
zmierzają prace w Zawadzie. Jest to duży
wysiłek finansowy gminy, ale warto to
robić, bo później w budynkach tętni ży-

cie: są tam dzieci w świetlicach, są panie
z Kół Gospodyń Wiejskich, są druhowie
z OSP, działają filie biblioteki gminnej,
a w przypadku Zawady również filia
ośrodka zdrowia. Szczególne podziękowanie składam druhom z Ciebłowic
Dużych, którzy nie prowadzą czynnej

działalności strażackiej, ale swoją remizę
notarialnie przekazali gminie. Po rozbudowie, to bardzo ładny i funkcjonalny
budynek, gdzie również jest miejsce na
kultywowanie tradycji ludowych.

Oddzielne podziękowania należą się
członkom orkiestr dętych działających
przy jednostkach OSP w Zawadzie i
Smardzewicach. Trudno sobie wyobrazić
dziś jakiekolwiek święto państwowe, kościelne czy lokalne bez udziału orkiestry
dętej. Dziękuję, że poświęcacie swój wolny czas na podnoszenie umiejętności artystycznych, że umilacie nam ważne wydarzenia i promujecie naszą gminę na terenie kraju, a nawet poza jego granicami.
Naturalne jest, że po styczniu i lutym
przychodzi miesiąc marzec, a wraz z
nim ważna data – 8 marca. Życzenia dla
wszystkich Pań w innym miejscu biuletynu, natomiast ja chciałem szczególne
podziękowania złożyć członkiniom Kół
Gospodyń Wiejskich. Taką okazję miałem osobiście w dniu 14.02.2015 r. w
Twardej, na spotkaniu z przedstawicielkami KGW oraz Sołtyskami i Sołtysami
z naszej gminy. Przy każdej okazji pod-

kreślam Waszą wielką rolę w aktywizacji
życia lokalnego, umiejętność zrobienia
czegoś z niczego, uśmiech i pogodę ducha, dar zachęcenia innych do działania i zabawy. Cieszy również to, że tam
gdzie powstają domy ludowe, zaczynają
się również uaktywniać Koła Gospodyń
Wiejskich. Z wielką satysfakcją obserwuję jak wychodzicie z cienia własnych
domów i dzielicie się z nami wszelkimi
talentami.
W tym miejscu szczególne podziękowania dla Pań z KGW Twarda pod
kierownictwem p. Marianny Mierzwy,
które zorganizowały to bardzo udane
spotkanie, o którym napisałem wyżej.
Sto lat Drogie Panie.
Z wyrazami Szacunku
Wójt Gminy
Franciszek Szmigiel
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Ruszył II nabór wniosków o podłączenia
do kanalizacji sanitarnej
W dniu 5 lutego br. został ogłoszony kolejny nabór wniosków o dofinansowanie
budowy podłączeń budynków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Jest to już II edycja programu, w
którym właściciel nieruchomości zabudowanej może ubiegać się o dotację
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja stanowi połowę
kosztów podłączenia, nie więcej jednak

niż 3000 zł. W prowadzonym naborze
mogą wziąć udział mieszkańcy miejscowości:
– Komorów, Zaborów I, Zaborów II,
Wąwał, Smardzewice – Aglomeracji
Tomaszów Mazowiecki.
– Łazisko, Łagiewniki, Niebrów, Zawada, Godaszewice, Chorzęcin – Aglomeracja Zawada.
Nabór jest prowadzony do 27 marca
2015 r. przez Gminny Zakład Komu-

Ruszyły roboty przy Domu
Ludowym w Zawadzie
W połowie stycznia br. ruszyły ponownie prace na obiekcie Domu Ludowego.
Z poprzednim wykonawcą, firmą
Copper-Pol z Pabianic została rozwiązana umowa z uwagi na zaprzestanie prac
w budynku. Firma nie wywiązywała się
z terminów realizacji inwestycji przyję-

tych w harmonogramie robót. Gmina
ogłosiła nowy przetarg i wybrała kolejnego wykonawcę, którym jest Zakład
Remontowo-Budowlany, Jacek Lasota
z Tomaszowa Mazowieckiego. Umowa
została zawarta 15 stycznia i w drugiej
połowie miesiąca nowy wykonawca

Trwają uzgodnienia
podłączeń kanalizacyjnych
w Wiadernie, Swolszewicach
Małych, Twardej i Treście
W ubiegłym roku Gmina podpisała umowę z Biurem Projektowym
„BIOPROJEKT” z Piotrkowa Tryb.
na wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta. Projektem zostanie objęta budowa około 26 km kanalizacji grawitacyjnej i
tłocznej. Wytworzone ścieki bytowe
będą tłoczone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim.

Istotnym elementem prowadzonych prac projektowych jest dokonanie
uzgodnień z właścicielami nieruchomości zabudowanych lub niezabudowanych, dla których zostało wydane
pozwolenie na budowę domu do końca 2014 r. Zasady prowadzenia takich
uzgodnień oraz terminarz pobytów projektanta w danej miejscowości znajduje
się na stronie internetowej Gminy oraz
u Sołtysów.
Jeżeli właściciel posesji nie dokona
uzgodnienia lokalizacji przykanalika

nalny w Tomaszowie Mazowieckim.
Szczegółowe informacje dostępne są na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy, a także bezpośrednio u
Sołtysów.
Wszystkich mieszkańców, którzy
jeszcze nie podjęli decyzji o skorzystaniu z dofinansowania ze środków WFOŚiGW, zachęcamy do złożenia wniosków
o wykonanie podłączenia budynku do
kanalizacji.

przystąpił do kontynuacji przerwanych
robót na obiekcie. Obecnie trwają prace
wewnątrz budynku. Kładzione są tynki,
montowane sufity i wentylacja mechaniczna oraz instalacja centralnego ogrzewania i instalacja sanitarna. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na
wrzesień 2015 r. i wówczas to mieszkańcy Zawady będą mogli znów korzystać z
odnowionego i rozbudowanego budynku, zgodnie z jego funkcją społeczną i
kulturalną.

w obrębie swojej nieruchomości,
wówczas projektant uwzględni w
projekcie jedynie odcinek sieci kanalizacyjnej do granicy pasa drogowego. Mieszkańcy mają możliwość dokonywania uzgodnień do
połowy kwietnia 2015 r. Pod koniec
kwietnia zostaną przedstawione
przez projektanta do wglądu zaprojektowane trasy przykanalików
i od maja rozpoczną się procedury
uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od tego momentu mieszkańcy nie będą mieli już
możliwości wprowadzenie zmian
do projektu kanalizacji sanitarnej.
Dlatego też prosimy o zainteresowanie się prowadzonymi przez projektantów uzgodnieniami odnośnie
lokalizacji przykanalika na swojej
działce.
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INFORMACJA
DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW
Z TERENU GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
Od 1 września 2015 zostanie wydłużony z pięciu do siedmiu godzin bezpłatny pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych
przez gminę.
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz wsparcie rodzin o mniejszych dochodach Rada Gminy na wniosek Wójta,
w dniu 25 lutego br. podjęła stosowną uchwałę, która będzie obowiązywać od nowego roku szkolnego.
Tak jak dotychczas bezpłatne będą zajęcia z rytmiki, nauka języka obcego oraz zapewniony dostęp do logopedy, natomiast
rodzice będą płacić tylko za wyżywienie. Generalnie zakładamy, że przedszkola będą czynne 8 godzin, ale jeśli będzie taka
potrzeba ten czas może być wydłużony. W tym roku przedszkole w Smardzewicach będzie czynne przez całe wakacje, dla
wszystkich chętnych dzieci z całej gminy.
Rodzice zainteresowani takimi rozwiązaniami opieki w czasie wakacji mogą zgłaszać się do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach. Jeżeli będzie większe zainteresowanie posyłaniem dzieci w okresie wakacji do placówek przedszkolnych, to w roku 2016 będzie czynne również przedszkole w Chorzęcinie lub przy Zespole Szkół w Komorowie.
Drodzy Rodzice, edukacja i dobro waszych dzieci są najważniejsze.

KOMUNIKAT
DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY TOMASZÓW
MAZOWIECKI
dotyczący zgłoszenia
zbiorników
bezodpływowych
nieczystości płynnych
oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków
do ewidencji gminnej
Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy utrzymania czystości i
porządku w gminach (Dz. U. Z 2013
poz. 1399 – t.j. ze zm.) Eksploatacja
przydomowej oczyszczalni ścieków
wymaga dodatkowego zgłoszenia
organowi gminy na zasadach ustawy
– Prawo Ochrony Środowiska.
Zgłoszenia należy dokonać na opracowanych wzorach druków, które
można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej: www.ug.tomaszow.
maz.bip.cc. w zakładce: OCHRONA
ŚRODOWISKA.
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VII Gminny Konkurs Kolęd – Ciebłowice Duże
W dniu 20 grudnia 2014 roku w świetlicy
wiejskiej w Ciebłowicach Dużych odbył
się VII Gminny Konkurs Kolęd. Organizatorami konkursu byli: wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Tomaszowie Mazowieckim. Zebranych na
wspólnym kolędowaniu powitała przewodnicząca GKRPA Maria Robak. W
świątecznym nastroju w pięknie udekorowanej sali przez p. Agnieszkę Jakubiak,
uroczystość rozpoczął występ gościnny
Anny Mazur i Paulinki Szewczyk ubiegłorocznych laureatek nagrodzonych główną
nagrodą. Konkurs poprowadziły Oktawia
Jakubiak, Michalina Król i Piotr Król.
Zgodnie z regulaminem w konkursie udział wzięli przedstawiciele świetlic
wiejskich i bibliotek z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki. Młodzi wykonawcy
z niezwykłym zaangażowaniem prezentowali przygotowane kolędy i pastorałki. Na
zakończenie gościnnie wystąpiła schola z
parafii św. Marcina w Białobrzegach. Po
wysłuchaniu wszystkich 34 wykonawców
komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – Krystyna Pierścińska – przewodnicząca Rady Gminy, Maria Robak
– przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Elżbieta Węgrzynowska – przewodniczą-

ca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, Jolanta Zabłocka – dyrektor GBP
oraz Czesław Milczarek – radny Rady
Gminy przyznała następujące miejsca w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
6–9 lat • I miejsce – Weronice Młynarczyk (świetlica w Wąwale), II miejsce –
Aleksandrze Koziołek (świetlica w Ciebłowicach Dużych), III miejsce – Amelii
Białas (świetlica w Kwiatkówce)
10–12 lat • I miejsce – Anastazji Jończyk
(biblioteka w Twardej), II miejsce – Zofii
Mazur (świetlica w Ciebłowicach Dużych),
II miejsce – Jankowi Gluźniewicz (biblioteka w Smardzewicach), III miejsce – Nikolecie Swarbuła (świetlica w Kwiatkówce)

13–15 lat • I miejsce – Annie Żyłka
(świetlica w Smardzewicach), II miejsce – Aleksandrze Żegnałek (świetlica w
Ciebłowicach Dużych), III miejsce – Julii Zaczyńskiej (biblioteka w Wiadernie)
Wręczenia nagród oraz dyplomów
wszystkim wykonawcom dokonał wójt
gminy Franciszek Szmigiel. Uczestnicy
konkursu oraz goście, którzy tłumnie
przybyli podziwiać wykonawców, zostali serdecznie przyjęci przez świetlicową
Agnieszkę Jakubiak, która przy współpracy sołtys – Karoliny Żegnałek, radnego –
Czesława Milczarka, Mirosława Mazura
oraz pań współpracujących ze świetlicą,
zaprosiła wszystkich na poczęstunek.

XI Powiatowe
Spotkanie
Noworoczne

13 lutego 2015 roku w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w
Spale odbyło się XI Powiatowe Spotkanie Noworoczne. Do udziału zaproszono
przedstawicieli gmin i miasta powiatu

tomaszowskiego oraz parlamentarzystów. W uroczystości udział wzięła reprezentacja gminy Tomaszów Mazowiecki na czele z wójtem – Franciszkiem
Szmiglem i przewodniczącą Rady Gminy – Krystyną Pierścińską.
Tradycyjnie, jak co roku zostały
wręczone statuetki Przyjaciół Powiatu
Tomaszowskiego, które z rąk starosty
– Mirosława Kuklińskiego i przewodniczącego Rady Powiatu – Piotra Majchrowskiego otrzymali Krystyna Ozga
– posłanka na Sejm, Barbara Klatka –
dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, Marcin Witko – prezydent
Tomaszowa Mazowieckiego i Wiesław
Kmiecik – trener kadry narodowej panczenistów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Kolędowanie u świętej Anny
W dniu 06.01.2015r w święto Objawienia Pańskiego inaczej zwanym Trzech
Króli, po mszy świętej o godz. 10.30 w
kościele św. Anny w Smardzewicach wystąpiły zespoły “Mali Smardzewianie” i
“Smardzewianie”. Przed barokowym ołtarzem, w którym umieszczony jest XVII
wieczny obraz św. Anny wraz z Maryją
i Dzieciątkiem, kolędowali młodzi i dorośli członkowie zespołów, a uroku występom dodawały piękne, wielobarwne,
smardzewickie stroje ludowe.
Zespoły zaprezentowały wiązankę polskich kolęd i pastorałek. Koncert
został bardzo ciepło przyjęty przez zaproszonych gości, wśród których byli:
Pan Franciszek Szmigiel Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki, Radni Rady
Gminy Tomaszów Mazowiecki i Powiatu
Tomaszowskiego, Pani Maria Robak –
inspektor ds. kultury i promocji gminy.
Pan Zbigniew Gretka – Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich, licznie zgromadzeni parafianie oraz Ojcowie Franciszkanie z o. proboszczem Markiem
Zienkiewiczem na czele. To dla nich
wszystkich ponad czterdziestoosobowa
grupa lokalnych artystów przygotowała
i zaśpiewała 10 utworów.

Na wyróżnienie zasługuje młody
solista Małych Smardzewian Jan Gluźniewicz, który pięknie wykonał kolędę
“Oj maluśki, maluśki”, za co otrzymał
ogromne brawa od wszystkich zgromadzonych.

Po koncercie zespoły razem z
zaproszonymi gośćmi udali się na
międzypokoleniowe spotkanie opłatkowe, gdzie było tradycyjne łamanie
się opłatkiem i wspólne śpiewanie
kolęd.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
Tegoroczne spotkanie nawiązywało
do idei spotkań noworocznych, któ-

rych tradycja sięga 2005 roku. Starosta
podkreślał, jak ważne jest kultywowanie pięknego folkloru, lokalnych trady-

cji i wspieranie talentów wśród mieszkańców gmin powiatu tomaszowskiego.
Zgromadzona publiczność mogła
podziwiać w tym roku talenty między
innymi z gminy Tomaszów Mazowiecki, którą reprezentował Zespół Pieśni i
Tańca “Ciebłowianie”. Wspólnie z zespołem wystąpiła grupa dziecięca działająca
przy zespole od dwóch lat, która pokazała swój kunszt i duże umiejętności. „Ciebłowianie” zaprezentowali przepiękne
polskie tańce narodowe, zaś w drugiej
części występu – tańce i przyśpiewki
regionu opoczyńskiego. Do występu
zespół przygotowała p. Katarzyna Małek kierownik, choreograf i instruktor.
XI Powiatowe Spotkanie Noworoczne,
które prowadziły Elżbieta Kośka i Marta
Skóra, zakończył wspólny obiad i zabawa.
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Gminny „Dzień Kobiet” i „Dzień Sołtysa”
Uroczyste spotkanie z okazji „Dnia
Kobiet” i „ Dnia Sołtysa” odbyło się w
Domu Ludowym w Twardej. Na zaproszenie wójta gminy i przewodniczącej
KGW w Twardej na uroczystość przybyły delegacje Kół Gospodyń Wiejskich,
kierownicy zespołów ludowych oraz
sołtysi z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki.
Zebranych gości na czele z wójtem
Franciszkiem Szmiglem, przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Pierścińską powitała przewodnicząca KGW p. Marianna Mierzwa wraz z radnym Sławomirem
Wawrzyńczykiem. Wójt złożył Paniom
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, spełnienia marzeń oraz
obdarował je słodkimi upominkami. Życzenia z okazji „Dnia Sołtysa” otrzymali
sołtysi z terenu gminy wybrani na kolejną kadencję, a serdeczne podziękowania
za pracę na rzecz swoich środowisk odebrali sołtysi, których kadencja dobiegła
końca.
Za wspaniałe przygotowanie uroczystości serdeczne podziękowania

popłynęły do Pań z Koła Gospodyń
Wiejskich z Twardej. Wspólne świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych.
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„MasterChef w bibliotece”
W dniu 22 stycznia 2015 r. z okazji Dnia
Babci i Dziadka świetlica wiejska i biblioteka w Smardzewicach zorganizowały zajęcia kulinarne dla pań.
W pierwszej części spotkania panie
zapoznane zostały z publikacjami na
temat zdrowia, które GBP gromadzi w
swoich zbiorach, oraz prenumeratą czasopism prozdrowotnych i ich udostępnianiu. Prelekcja ta miała zachęcić babcie do czytania książek o zdrowiu, o tym,
co jeść, by nie chorować.
Następnie uczestniczki spotkania
zostały podzielone na trzy grupy. Zadaniem każdej z grup było wykonanie
sałatki z przygotowanych produktów
zgodnie z udostępnionymi przepisami.
Ze składników panie wyczarowały
prawdziwe specjały. Po ich wykonaniu
nastąpiła ocena walorów smakowych
przygotowanych sałatek. Wszystkie były
tak dobre, że nie ośmielono się przyznać
pierwszego miejsca. Ważnymi były też
inne poza smakowymi walory tego spo-

tkania. Liczyła się współpraca i zgranie
zespołu. W spotkaniu uczestniczyło 18
pań.
Zajęcia te zainaugurowały cykl spotkań przygotowanych dla użytkowni-

ków biblioteki w ramach „Akademii
Senioralnej”, w ofercie której znajdą się
m.in. szkolenia z obsługi komputera, na
które biblioteka zaprasza w każdy wtorek o godz. 9.00.

Bo Babcia i Dziadek to wnuków są skarby

29 stycznia 2014 roku filia biblioteczna
i świetlica wiejska w Komorowie zorganizowały niecodzienną uroczystość. Pra-
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wie trzydziestoosobowa grupa wnuków
wystąpiła dla swoich babć i dziadków w
specjalnym programie słowno-muzycz-

nym. Dzieci do występu przygotowały
Małgorzata Broszkiewicz (nauczyciel ze
szkoły w Komorowie), Wioletta Jarosz
i Edyta Mordaka (pracownice biblioteki i świetlicy w Komorowie). Przy herbatce i ciasteczku seniorzy podziwiali
występujących, by na koniec nagrodzić
ich gorącymi brawami. Dużo radości
sprawiły wszystkim wspólne konkursy.
Dziadkowie mogli zmierzyć się w konkurencji nadmuchiwania balonów na
czas. Babcie natomiast mogły pochwalić
się znajomością przypraw używanych w
kuchni, gdyż ich zadaniem było z zasłoniętymi oczami odgadnąć nazwy kilku
z nich. Sprawdziły się również w zabawie na „ekologiczny strój dla wnuczki”.
Uroczystość zakończyły wspólne tańce i
pląsy.
Organizatorzy kierują podziękowania
za pomoc w organizacji imprezy dla Pana Jerzego Polaka sołtysa Zaborowa oraz
Koła Gospodyń Wiejskich z Komorowa.

KULTURA

VIII Powiatowe Ostatki – Łaznów 2015
Imprezy i konkursy powiatowe mające
na celu ocalenie od zapomnienia tradycji i zwyczajów naszych przodków
oraz integrację mieszkańców rozpoczęły Ostatki, które odbyły się 17 lutego w gminie Rokiciny, w miejscowości
Łaznów. W konkursie udział wzięły
reprezentacje dziesięciu gmin powiatu
tomaszowskiego. Każda z grup w ciągu 10 minut w dowolny sposób zaprezentowała tradycję ostatkową. Gminę
Tomaszów Mazowiecki w rywalizacji
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Smardzewic. Panie i Panowie
w przepięknych strojach przygotowali
program ukazujący zwyczaje ludowych
tradycji zapustowych. Widowisko cieszyło się dużym uznaniem publiczności. Za prezentację komisja konkursowa

przyznała naszej reprezentacji II miejsce. Na zakończenie odbyła się zabawa,

która trwała do późnych godzin wieczornych.

Koncert Noworoczny w Ciebłowicach Dużych
Koncert Noworoczny w Ciebłowicach
Dużych już na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. W tym roku odbył się 6 stycznia w święto Trzech
Króli. Dzieci z przedszkola wystąpiły z
programem świątecznym, zaś koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”
składał się z dwóch części. W pierwszej
zespół wprowadził wszystkich zgroma-

dzonych w świąteczny nastrój, wykonując najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a na
finał zaprezentował tańce i pieśni regionu
opoczyńskiego. Spotkanie zgromadziło
mieszkańców Ciebłowic i okolicznych
miejscowości. W uroczystości udział
wzięli m.in.: wójt gminy Franciszek Szmigiel, przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska, radny – Czesław Mil-

czarek, inspektor ds. kultury – Maria Robak, ksiądz wikary z parafii św. Marcina
w Tomaszowie Mazowieckim oraz sołtys
– Karolina Żegnałek. Przybyłych mieszkańców i gości powitała p. Katarzyna
Małek. Wójt wszystkim zebranym złożył
najserdeczniejsze życzenia noworoczne,
zaś zespołowi życzył kolejnych udanych
występów i sukcesów w nowym roku.
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XVI Noworoczny Rajd w Dłutowie
Dłutowie, gminie położonej około 60
km od Tomaszowa Mazowieckiego, w
powiecie pabianickim. To tam od 16

lat każdego stycznia ma miejsce Noworoczny Rajd z Mikołajem. I właśnie tu
Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych zrzeszające
już 30 członków, obchodziło pierwszą
rocznicę swojego istnienia. Po przybyciu na miejsce uczniowie wzięli udział
w różnych konkursach. Wiktoria Bielas zajęła II miejsce w Konkursie Czytelniczym, a Weronika Dębiec – III
miejsce w Konkursie Profilaktycznym.
Po konkursach wyruszono na pieszą
wędrówkę, przez wieś i las, gdzie panowie z Dłutowskiego Klubu Motorowego
czekali z niespodzianką. Były zawody
sportowe i słodki poczęstunek, a po
powrocie ognisko i pieczenie kiełbasek
oraz prezenty od św. Mikołaja i wspaniałe nagrody dla zwycięzców porannych konkursów. Opiekę nad uczniami
sprawowała opiekunka PTSM – pani
Agnieszka Smejda.

Ferie zimowe w ZS w Komorowie

Edukcyjno-Rozrywkowym Fun-City w
Piotrkowie Trybunalskim. Ostatniego
dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach
kulinarnych w tomaszowskiej pizzerii
Fiero.

To już kolejny Rajd, w którym uczniowie ZS Komorów wzięli udział. Tym
razem reprezentowali swoją szkołę w

Ferie zimowe dobiegły końca w Zespole Szkół w Komorowie. Przeprowadzone zostały pod hasłem – Uczymy się
przez zabawę. Możliwość udziału mieli
wszyscy uczniowie. Dzieci spotykały
się na atrakcyjnych wycieczkach. Był to
bardzo miły czas spędzony aktywnie.
Koszt przejazdów został pokryty przez
Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim. Ciekawy program opracowały nauczycielki Katarzyna Mazurek i
Agnieszka Smejda. Dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli z Zespołu
Szkól w Komorowie dzieci miały zapewnioną fachowa opiekę. Pierwszego
dnia dzieci uczestniczyły w wycieczce
do Warszawy do kina Cinema Park w
którym w 6 salach interaktywnych poznawały historię kosmosu. Drugi dzień
przeniósł uczniów w świat kopalni węgla brunatnego za sprawą interaktywnej ekspozycji PGE Giganty Mocy w
Bełchatowie. Trzeci dzień przeznaczony był na krzepienie i hartowanie ciała
w AQUARIUM Centrum Fala Łódź.
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Kolejnego dnia najmłodsi uczniowie
mieli możliwość zabawy w Centrum
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Dzień Babci i Dziadka w Komorowie

ZS Komorów – szkoła
przyjazna żywieniu
i aktywności ﬁzycznej!
16 stycznia dyrektor Zespołu Szkół w
Komorowie wraz z liderem projektu
Katarzyną Mazurek uczestniczyły w
uroczystości wręczenia Certyfikatów
“Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej’’. W naszej szkole projekt
realizowany jest od 2013 roku. W projekcie bierze udział 1600 szkół z całej Polski.

Dzięki współpracy wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów, systematycznie realizujemy wytyczone zadania,
których celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Widzimy już pierwsze
efekty naszej pracy. Nasze działania można oglądać na blogu: http://komorow-projekt-szwajcarski.blogspot.com/.

W Szkole Podstawowej w Komorowie
zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to
dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babć i dziadków.
To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń,
łez i radości. W dniach 27 i 28 stycznia
uczniowie przedszkola, klasy zerowej
oraz klas IA i IB w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w formie wierszy
i piosenek złożyły dziadkom i babciom
życzenia. Następnie obdarowały swoich
ukochanych gości przygotowanymi własnoręcznie upominkami. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach aktywności artystycznej. Po części
oficjalnej zaproszono babcie i dziadków
na słodki poczęstunek przygotowany
przez mamy.

Muzealna
Akademia
Malucha
Uczniowie klasy IA i IB z ZS w Komorowie przystąpili do programu Muzealna
Akademia Malucha.
Muzealna Akademia Malucha trwa
3 lata i obejmuje cykl muzealnych zajęć
warsztatowych, interdyscyplinarnych,
wzbogacanych prezentacjami multimedialnymi, realizowanych metodami
aktywnymi, według hasła „bawiąc –
uczyć”, z wykorzystaniem różnorodnych
pomocy i materiałów dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników merytorycznych Muzeum oraz
zaproszonych gości – specjalistów różnych dziedzin nauki. Każdy uczeń w
trakcie uroczystej inauguracji I roku, po
ślubowaniu, otrzymał status „Słuchacza
MAM”, indeks (rodzaj dzienniczka do
wpisywania tematów zajęć, daty i pieczątki potwierdzającej uczestnictwo)
oraz identyfikator.
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Pomysłowa inicjatywa szkoły
w Komorowie
Szkoła w Komorowie wyszła ostatnio z
bardzo ciekawą inicjatywą. Chcąc nagrodzić uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i w sporcie, zorganizowała wyjazd do Atlas Areny. Wybrani
uczniowie oraz rodzice współpracujący
ze szkołą w Komorowie w ostatkowe
popołudnie, 17 lutego mogli obejrzeć
XI Międzynarodowy Mityng lekkoatletyczny Pedro”s Cup. Bilety na sportową
imprezę pozyskała pani dyrektor Iwona
Woskowicz, a transport do Łodzi zafun-

dował Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim.
Całe przedsięwzięcie spotkało się z
bardzo dobrym przyjęciem wśród młodzieży szkolnej oraz towarzyszących im
osób dorosłych. Wszyscy z zapartym
tchem obserwowali zmagania najlepszych lekkoatletów, którzy próbowali
swoich sił w takich dyscyplinach jak:
pchnięcie kulą, bieg na 60 metrów, bieg
przez płotki, skok wzwyż oraz skok o
tyczce. Dla wielu z obecnych kibiców,

wielkim przeżyciem było także zobaczenie na żywo prezydenta RP – Bronisława
Komorowskiego, który swoją obecnością
zaszczycił sportowców i kibiców przebywających w łódzkiej Atlas Arenie.
Po powrocie uczniowie zapewnili, że
w drugim półroczu, które właśnie się rozpoczęło, również będą starać się o osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
by zasłużyć na kolejny wyjazd, będący
póki, co wielką niewiadomą, choć nieoficjalnie pani dyrektor Iwona Woskowicz
wspomniała, iż tym razem postara się
pozyskać bilety na mecz piłki siatkowej.
Nauczycielom nie pozostaje nic innego,
jak tylko trzymać kciuki za młodzież, by
ta wytrwała w swoim postanowieniu.

Zajęcia
pływackie
drugoklasistów
Od stycznia 2015r. uczniowie klasy II SP
w Komorowie rozpoczęli zajęcia nauki
pływania, które zostały ufundowane przez
wójta gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszka Szmigla. Uczniowie raz w tygodniu
wraz z wychowawczynią Bogumiłą Konradi udają się na tomaszowską pływalnię
w SP nr 10 i tam z ogromnym zapałem i
entuzjazmem uczestniczą w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem instruktorów.

Drodzy Państwo!
Do przedszkola w Wiadernie uczęszcza 4,5 letni chłopiec – Natan Dziedzic. Natanek
to pełen radości i życia chłopczyk, który cierpi na nieuleczalną chorobę – Dystrofię
Mięśniową Duchenne’a. Choroba została zdiagnozowana u dziecka w lipcu 2014
roku. Obecnie sieje w małym organizmie Natanka ogromne spustoszenie.
Badania nad lekiem ratującym życie trwają. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości
pojawi się on na rynku. W chwili obecnej nowoczesna rehabilitacja, suplementy oraz
sprzęt ortopedyczny mogą pomóc w utrzymaniu jak najlepszej kondycji chłopca.

Pomóżmy!
Pieniądze można wpłacać na konto:
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: 26409 Dziedzic Natan – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
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Dzień Babci
i Dziadka
w Zespole Szkół
w Wiadernie
W dniach 22 i 23 stycznia w sali gimnastycznej ZS w Wiadernie odbyły się
imprezy środowiskowe z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Pierwszego dnia
przedszkolaki z trzech grup wiekowych:
3, 4 i 5 latki zaprezentowały się przed
swoimi bliskimi w montażu słowno-muzycznym. Niejeden dziadek uronił
Występy przedszkolaków

ich młodości. Kto nie pamięta utworów
Czerwonych Gitar, Anny Jantar czy zespołu ABBA? Występy uczniów przygotowane pod kierunkiem wicedyrektor
szkołyp. J. Kotyni i p. J. Mleczek dostarczyły wszystkim niesamowitych wrażeń. Podziękowania dziadków składane
min. na ręce p. dyrektora Arkadiusza
Świecha świadczą o potrzebie organizowania tego typu imprez. Do zobaczenia
za rok!

Taniec uczennic z kl. III SP
Uczennice z kasy II SP

łezkę patrząc na swoich milusińskich,
a uśmiech dziadków był największą
nagrodą za pracę i wkład w przygotowanie dzieci do występu. Do występu
przygotowały dzieci: p. K. Waścikowska, p. J. Świnoga i p. D. Hałaczkiewicz.
W drugim dniu święta uczniowie z klasy III i II Szkoły Podstawowej zaprosili swoje kochane Babcie i dostojnych
Dziadków. Mali artyści poprzez śpiew,
taniec i piękne słowa podziękowali za
trud włożony w ich wychowanie i wielką miłość. Koncert życzeń w wykonaniu dzieci przypomniał gościom lata
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Ferie w ZS w Wiadernie
Minione ferie zimowe uczniowie Zespołu
Szkół w Wiadernie spędzili bardzo aktywnie i różnorodnie. Szkoła przygotowała
bogaty i interesujący harmonogram zajęć
dla dzieci i młodzieży. Już w poniedziałek

2 lutego uczniowie klas IV–VI wyjechali
do Łodzi do Aquaparku „Fala”. Zajęcia
rekreacyjne w wodzie dostarczyły dużo
radości i stworzyły możliwość wyżycia się
ruchowego. Uczniowie z klas I–III Szkoły

„Lekcja Zdrowia” w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła
II w Zawadzie.
Już od kilku lat w naszej szkole regularnie prowadzone są akcje Agencji Rynku
Rolnego “Szklanka mleka” oraz “Owoce
w szkole”. W tym roku szkoła została
wyróżniona przez ARR w Łodzi możliwością uczestniczenia w ogólnopolskim
projekcie „Lekcja zdrowia”. Do realizacji
projektu wytypowani zostali uczniowie
klasy III szkoły podstawowej. Jego celem
jest upowszechnianie prawidłowego odżywiania u najmłodszych.
Spotkanie odbyło się 26 lutego i prowadzone było w formie zabawy. Składało
się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, obejmowała prezentację “Piramidy
Zdrowego Żywienia”, przedstawiającą
prosty i łatwy sposób przygotowywania
zdrowych i pysznych posiłków z owoców i warzyw oraz przetworów mlecznych. Formuła części praktycznej oparta
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była na umiejętności przygotowywania
przez uczniów szaszłyków owocowo-warzywnych, kolorowych kanapeczek

Podstawowej 4 lutego byli na wycieczce w
Teatrze Powszechnym w Łodzi. Oglądali
spektakl pt. „Mój tata chce latać”. Podczas
przedstawienia aktorzy zaprosili kilkoro
uczniów na scenę, gdzie poczuli się jak
prawdziwi artyści. Dzieciom bardzo się
przedstawienie podobało.
W dniach 3–5 lutego na terenie szkoły odbywały się zajęcia sportowe: turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej i piłki
nożnej halowej dla uczniów chętnych ze
szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ przez te trzy dni w
zawodach sportowych wzięło udział ponad 70 uczniów. Dla zwycięzców zostały
ufundowane nagrody rzeczowe przez
Radę Rodziców.
Ostatnią atrakcją ferii był wyjazd w
dniu 7 lutego do Bełchatowa na mecz
piłki siatkowej pomiędzy PGE Skra Bełchatów – AZS Częstochowa.
Uczniowie ZS w Wiadernie mieli
możliwość wyboru interesujących zajęć,
które dostarczyły niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć!

i koreczków oraz pełnych witamin koktajli. Okazało się, że nawet “największe
niejadki” z ogromnym apetytem spożywały przygotowane przez siebie posiłki.
Po degustacji, wszyscy uczniowie klasy
III otrzymali prezenty oraz Dyplomy
Uczestnictwa w “Lekcji Zdrowia”. Szkolnym koordynatorem akcji jest wychowawczyni klasy III pani Agnieszka Sobolewska.
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Czy to zima, czy to plucha,
w ferie szkoła śmiechem bucha!
Pod takim hasłem zostały zorganizowane ferie zimowe dla uczniów w Zespole
Szkół w Zawadzie, gdzie kadra pedagogiczna przygotowała szeroki wachlarz
atrakcji. Uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w zajęciach komputerowych prowadzonych przez nauczycielkę

informatyki Panią Agnieszkę Błoch. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.
W pierwszym tygodniu chętni wzięli
udział w wycieczce do Łodzi, zorganizowanej przez Panie: Bibiannę Wojciechowską i Agnieszkę Sobolewską. W

Uczniowie ZS Zawada z zawodnikiem
Skry Bełchatów

programie znalazła się projekcja filmu
“Paddinkton” w kinie Cinema City oraz
pobyt w Arenie Laser Games, czyli centrum gier laserowych. Uczniowie skorzystali także z toru łyżwiarskiego, który
znajdował się w kompleksie Manufaktura. Była także chwila na drobne zakupy
oraz smaczny posiłek.
DOKOŃCZENIE NA STR. 16

Konkurs „Savoir vivre”
31 stycznia 2015r. uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum w Wiadernie wzięli
udział w V Powiatowym Konkursie „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” organizowanym przez ZSP nr 1 w
Tomaszowie Mazowieckim.
Jednym z głównych celów tego konkursu była „Inwencja twórcza dekoracji
stołu na uroczystą (romantyczną) kolację”. W pierwszym etapie konkursu
uczestnicy mieli do rozwiązania test
wielokrotnego wyboru składający się
z 23 pytań na temat zasad zachowywania się przy stole, właściwego ubioru w
zależności od okazji oraz zasad nakrywania i podawania do stołu. W ramach
części praktycznej trzy osobowe drużyny z każdej szkoły przygotowały nakrycia dla dwóch osób na uroczystą kolację,
dekorację stołu i potrawy. Nasza drużyna (w składzie: Szperna Nikola, Kukliń-

ska Klaudia i Wioletta Madej) zdobyła I
miejsce z etapu praktycznego konkursu
oraz puchar za II miejsce w rywalizacji
drużynowej (biorąc pod uwagę zarów-

no część teoretyczną jak i praktyczną).
Uczennice do konkursu przygotował p.
K. Cyniak – nauczyciel zajęć technicznych. Konkurs przyczynił się do propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania się przy
stole.

15

EDUKACJA

Dzień Babci i Dziadka w Chorzęcinie
28 stycznia br. w sali OSP w Chorzęcinie odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie i
przedszkolaki z naszej szkoły pod kierunkiem swoich pań zaprezentowały
zaproszonym gościom swoje zdolności
artystyczne. Dzieci prezentowały się w
dwóch grupach. Na początku wystąpili
uczniowie kl. I–III w montażu słowno-muzycznym pt.: „Dla naszych Babć i
Dziadków”. Następnie przyszła kolej na
dzieci z oddziału przedszkolnego, które przygotowały dla wspaniałych gości
przedstawienie pt.: „Urodziny Kubusia
Puchatka”. W programie nie zabrakło
również wierszy, piosenek i pląsów, za
które dzieci zostały nagradzane gromkimi brawami. Kończąc występ nasze pociechy składały życzenia licznie zgromadzonej widowni oraz rozdawały przygotowane laurki. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek przegotowany przez
rodziców. To był naprawdę wyjątkowy
dzień wypełniony miłością, uśmiechem
i dumą.
Coroczne spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka miało również miejsce w świetlicy wiejskiej. Podczas
uroczystości wnuczęta starały się jak
najpiękniej wyrazić miłość do swych
babć i dziadków. Własnoręcznie wykonały koszyczki z mydła oraz serduszka.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 15
Kolejną atrakcją był wyjazd zorganizowany przez Panią Agnieszkę Łaską na
mecz siatkarski PGE Skry Bełchatów w
rozgrywkach Plus Ligi.
Uczniowie zagrzewali gorąco do walki naszych faworytów, czyli Skrę Bełchatów. Gdy emocje opadły, wszyscy udali
się po autografy.
Dzięki zaangażowaniu wójta Franciszka Szmigla wzorem ubiegłych lat,
koszty przejazdów do Łodzi i Bełchatowa zostały pokryte w całości przez gminę.
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W drugim tygodniu ferii uczniowie wypoczywali na 25 zimowisku w
Zakopanem, zorganizowanym tradycyjnie przez Pana Krzysztofa Gabryszewskiego z ramienia Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych. Młodzież pod opieką
Pani Bibianny Wojciechowskiej i Pana
Krzysztofa Gabryszewskiego poznawała walory turystyczno-krajoznawcze Zakopanego i korzystała z uroków
zimy. Atrakcją okazało się najwyżej
położone w Polsce lodowisko na Gubałówce oraz jazda na nartach w pobliskim Snowparku. Korzystali z atrakcji

miejscowego Aqua Parku, byli w kinie
7D i 3D.
W czasie, kiedy uczniowie wypoczywali, w szkole przeprowadzony został
generalny remont korytarza i głównego
wejścia do szkoły. W głównym budynku
zostały położone ścienne i podłogowe
płytki ceramiczne. Materiały budowlane do remontu w wysokości 10 tysięcy
otrzymano gratis od firmy Atlas, jako
główną nagrodę dla szkoły w konkursie
krasomówczym. Pozostałe koszty pokryto z budżetu szkoły. Dzięki tej inwestycji korytarz szkolny zyskał reprezentacyjny i estetyczny wygląd
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Erasmus+ pod hasłem „Embracing Europe”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach realizuje międzynarodowy
projekt Erasmus+ pod hasłem „Embracing Europe”.
Partnerskie szkoły w projekcie (Irlandia, Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania
i Portugalia) wspólnie pracują nad zadaniami poświęconymi podniesieniu świadomości obywatelstwa europejskiego.

Polska grupa projektowa wzięła
ostatnio udział w lekcjach przygotowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z Piotrkowa Trybunalskiego, dzięki którym miała okazję
dostrzec podobieństwa i różnice między
instytucjami unijnymi oraz zapoznać się
z historią integracji europejskiej. Nabyta
wiedza pozwala pewniej się czuć „w ob-

Wycieczka do Bełchatowa
Dnia 04 lutego uczniowie klas I–III
SP w Chorzęcinie uczestniczyli w
wycieczce do Bełchatowa. Wycieczka odbyła się w ramach akcji ferie na
wsi. Pierwszą atrakcją było zwiedzanie
przy bełchatowskim Domu Kultury
interaktywnej wystawy „Giganty Mocy”. Zwiedzając ekspozycję uczniowie
dowiedzieli się, jakimi metodami wydobywa się węgiel brunatny i jak powstaje prąd. Dziś już wiedzą, że co piąty mieszkaniec Polski ma prąd dzięki
elektrowni Bełchatów.
Wśród wielu eksponatów można było znaleźć kości mamuta, skamieniałości
pozostałe po organizmach morskich,
które kiedyś żyły na tym terenie. Można też było odłupać sobie kawałek bryłki węgla brunatnego. Była to niezwykła

wycieczka w przeszłość geologiczną Ziemi. PGE Giganty Mocy to pierwsza w
kraju multimedialna ekspozycja o węglu
i energii elektrycznej, stanowiąca jedną
z największych atrakcji województwa
łódzkiego.
Następnie uczniowie obejrzeli film
z serii Discovery Science „Jak powstaje
prąd?”
Kolejną atrakcją był udział w warsztatach edukacyjnych.
Dzieci podczas zajęć „Skąd się wzięły owady w bursztynach?” dowiedziały
się, co kryje się pod pojęciem inkluzja
oraz zapoznały się z procesem ich powstawania. W trakcie warsztatów każdy
z uczniów miał możliwość wykonania
własnej inkluzji. Podczas warsztatów
„Rośliny i zwierzęta terenów zrekulty-

jęciach Europy”.
Jednym z działań projektowych jest
również redagowanie gazetki. Wizyta w
redakcji Tomaszowskiego Informatora
Tygodniowego pomogła uczniom poznać bliżej tajniki pracy dziennikarza.
Mieli okazję przekonać się, jak wygląda
praca w redakcji.
Działania projektowe są organizowane przez cały okres trwania projektu
nie tylko na terenie lokalnym każdej ze
szkół, ale i podczas odbywanych mobilności zagranicznych. Pierwsze robocze spotkanie koordynatorów miało już
miejsce w listopadzie ubiegłego roku w
Sofii. 8 marca 2015 r. do szkoły w Libramont w Belgii wyjeżdża grupa uczniów i
nauczycieli. Temat przewodni tej mobilności dotyczy rozumienia pojęcia obywatelstwa. Służyć temu będzie między
innymi zwiedzanie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Współpraca międzynarodowa daje
możliwości nie tylko uczniom ze Smardzewic. Wymiana doświadczeń między
szkołami przynosi wiele korzyści i inspiruje nauczycieli do podejmowania nowych pomysłów edukacyjnych.

wowanych” uczestnicy dowiedzieli się,
co takiego kryje się pod pojęciem rekultywacji oraz poznali rożne gatunki fauny
i flory żyjące na terenach zrekultywowanych przez KWB Bełchatów, a także wykonali pracę plastyczną.
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Jak karnawał, to karnawał!
Zabawa karnawałowa, to chyba jedno z
najbardziej wyczekiwanych wydarzeń
przez dzieci w przedszkolu. Aby zintegrować dzieci z Wąwału i Ciebłowic na
bal karnawałowy wybieramy się razem
i wspólnie bawimy. W zeszłym roku bawiliśmy się w Wąwale, w tym roku – 24
stycznia gościła nas Świetlica Wiejska w
Ciebłowicach.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w
balu było przebranie i dobry humor. Tak
więc, sala w tym dniu przepełniona była
różnymi postaciami z bajek, dzieci trudno było rozpoznać, gdyż tak dokładnie
odzwierciedlały swoich bohaterów.
Tańce, pląsy w rytm skocznej muzyki, konkursy z nagrodami, odwiedziny
wszystkim dzieciom znanego SpongeBoba wypełniły czas balu.
To była wspaniała zabawa, która
wywołała radość i uśmiech na buziach
wszystkich dzieci.

Co to są koszty upomnienia?
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat lokalnych normuje Ustawa z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa,
natomiast sposób postępowania w przypadkach uchylania się zobowiązanych do wykonywania ciążących na nich obowiązków określa Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art.15 tej ustawy
mówi, że egzekucję administracyjną wszczyna się po przesłaniu pisemnego upomnienia, a koszty upomnienia obciążają zobowiązanego.
Wysokość kosztów upomnienia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji i wynoszą
one czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
„Poczta Polska” za polecenie przesyłki listowej.
Od 1 lutego 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu Poczty Polskiej SA nr 4/2014, opłata dodatkowa za
traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi 2,90 zł. Czterokrotność tej kwoty to 11, 60 zł – wysokość kosztów
upomnienia.
Najwięcej upomnień dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, w przypadku nieuregulowania opłat, upomnienie powinno być wystawione po upływie
każdego terminu płatności.
Mając na uwadze powyższe, zostało wydane Zarządzenie Wójta Nr 83/2013, w którym uregulowane zostały terminy
wystawiania upomnień w sposób dogodniejszy dla podatników – kwartalnie, a nie miesięcznie. To oznacza obniżenie
kosztów upomnienia (np. zamiast 3 upomnień jest jedno), ale nie eliminuje ich zupełnie.
Wójt, jako organ podatkowy oraz urzędnicy mogą działać tylko w granicach prawa. Dlatego też, w obecnym stanie
prawnym, jedynie terminowe regulowanie zobowiązań gwarantuje, że upomnienie nie zostanie wystawione.
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Na Pedro’s Cup
17 lutego najlepsi uczniowie i sportowcy z
Zespołu Szkół w Wiadernie udali się do Łodzi do hali Altas Arena na XI Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny. Wyjazd był
nagrodą za osiągnięcia w nauce i sporcie.
Przejazd autokarem został sfinansowany
przez Radę Rodziców ZS w Wiadernie. W
programie zawodów można było obejrzeć
skok o tyczce, skok wzwyż, biegi na 60 m
i przez płotki oraz pchniecie kulą. Ognie,
dymy, światła, wypełniona pod sufit Atlas
Arena i trzy najlepsze wyniki światowych
tabel w tym sezonie – tak można podsumować Pedro’s Cup Łódź 2015. To trzeba
było zobaczyć! Widowisku nie oparł się
sam prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zawody i sukcesy sportowe
dzieży Szkolnej odbyły się rozgrywki
w mini piłkę siatkową. Reprezentacja
dziewcząt szkoły podstawowej roz-

A.Sepkowska i M.Książczak – ucz. kl.VI

Miesiąc styczeń i luty obfitował wieloma sukcesami sportowymi uczniów ZS
w Wiadernie. W ramach Igrzysk Mło-

poczęła swoje zawody od zdobycia I
miejsca na szczeblu gminnym (w Wiadernie), a także I miejsca w międzygminnych rozgrywkach (w Rzeczycy),
po czym zakończyła swoje zmagania
na IV miejscu w zawodach powiatowych (w ZS nr 4 w Tomaszowie Maz.).
Drużyna chłopców natomiast zaczęła
od I miejsca w gminie, kolejno zajęli
II miejsce, po czym zakończyli na III
stopniu podium w powiecie. W zawodach tenisa stołowego także uczennice
szkoły podstawowej (M. Książczak i A.
Sepkowska) odniosły sukcesy: I miejsce
w rozgrywkach powiatowych (w Białobrzegach) oraz V w rejonie (w Gorzkowicach).
W Gimnazjadzie dziewcząt w tenisie
stołowym rozegranej w Gorzkowicach
(29.01) na szczeblu rejonowym drużyna
(N.Jaskuła, M. Przybysz i W. Madej) uzyskała III miejsce.
Trenerem uczniów jest nauczyciel
wych. fizycznego T. Bąk.
Serdecznie gratulujemy i czekamy na
dalsze zwycięstwa i sukcesy.

Miedzyświetlicowy turniej tenisa stołowego
W dniu 14 marca 2015 r. w świetlicy
wiejskiej w Wąwale odbędzie się finał
międzyświetlicowego turnieju tenisa

stołowego, który został zorganizowany
dla świetlic wiejskich działających na
terenie gminy. Rozgrywki zostaną roze-

grane w trzech kategoriach wiekowych:
młodzież szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej.
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Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wtorek 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 Mościckiego 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-67-88
Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 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 codziennie w godzinach 8.00–14.00,
natomiast wpłat można również
dokonywać bez prowizji w oddziałach Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się
nieopodal Urzędu Gminy na ul.
św. Antoniego 16

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

KOMUNIKAT
OD 1 STYCZNIA 2015 R. NA TERENIE FIRMY
VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA, UL. MAJOWA 87/89,
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
FUNKCJONUJE PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Do punktu można nieodpłatnie przywozić następujące odpady:
szkło opakowaniowe np.: słoiki, butelki szklane itp.;
makulaturę, np. gazety, książki, opakowania tekturowe, kartony;
tworzywa sztuczne, np. butelki po napojach, opakowania z chemii gospodarczej;
opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku i napojach;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np. telewizory, sprzęt AGD, telefony
komórkowe, lodówki, suszarki, zabawki, zasilane elektrycznie itp., meble i inne
odpady wielkogabarytowe, dywany, chodniki, tekstylia, ubrania;
chemikalia;
zużyte baterie i akumulatory;
metale, np. puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności;
przeterminowane leki;
opony;
Za odpłatnością:
odpady ulegające biodegradacji – PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w
procesie kompostowym, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgnite czy sfermentowane. Odpady ulegające biodegradacji, przyjmowane są w workach foliowych, w cenie 1,08 zł brutto/kg odpadu.
gruz budowlany, odpady pobudowlane i rozbiórkowe w cenie 140,40 zł brutto/Mg odpadu.
PSZOK nie przyjmuje:
odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej;
zmieszanych odpadów komunalnych;
materiałów zawierających, azbest, papę, smołę itp.
szyb samochodowych,
części samochodowych,
inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

PSZOK czynny jest w pierwszy i trzeci piątek miesiąca
w godz. od 12.00 do 18.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 724-55-73 wew. 37

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Z TERENU GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
1. F.U.H. ISZAS Ireneusz Knap, ul. Reymonta 11, 97-225 Ujazd, tel. 44 719-21-19
2. TOI-TOI Polska sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
tel. 22 614-59-79
3. MAREX Marek Jóźwik, Olszowiec 9, 97-217 Lubochnia, tel. 44 710-30-70
4. WOJ-POL Ogórek Wojciech, Zawada 384, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 734-09-39
5. WC Serwis Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
tel. 32 278-45-31

