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KULTURA

Szanowni
Mieszkańcy
Rok 2014 jest
rokiem szczególnym, nacechowany ważnymi datami i rocznicami
dla Polski i naszej
lokalnej społeczności.
1. 4 czerwca 2014 r. – 25 rocznica zwycięstwa obozu „Solidarności” w pierwszych demokratycznych wyborach po
wojnie. To było nasze zwycięstwo i
początek ogromnych zmian w Polsce
i Europie Środkowej i Wschodniej. Dostaliśmy szansę, którą wykorzystujemy
do dzisiaj. Z tamtego okresu doskonale
pamiętam poczucie wspólnoty, dumę z
odniesionego zwycięstwa i radość z powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego.
2. 1 maja 2014 r. – 10 lat temu Polska
stała się pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej. Ówczesny premier Polski Leszek Miller wypowiedział wtedy
znamienne zdania: „Zrzucamy z siebie
ciężar Jałty i powojennego podziału Europy. Od polskiej „Solidarności”, która
wywalczyła wolność i demokrację w Europie Środkowej i Wschodniej, dochodzimy do prawdziwej solidarności Europy i Europejczyków. Zróbmy wszystko,
by wykorzystać to, co Unia nam daje”.
3. Rok 2014 – rozpoczyna się nowa
siedmioletnia perspektywa finansowa,
która przyniesie Polsce ogromne możliwości dynamicznego rozwoju.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkół i Przedszkoli Gminy Tomaszów
Mazowiecki składamy podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę
na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.
Życzymy, aby codzienna praca stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji,
poczucia dobrze spełnionej misji, a przywiązanie i wdzięczność uczniów
wynagradzała trudy niełatwej pracy.
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz pasja
przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania
na ich dobre życiowe wybory.
Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.
Przewodniczącą Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Z tego unijnego tortu chcemy wykroić znaczną cząstkę dla naszej gminy,
dla jej lepszej przyszłości i żeby następne
pokolenia miały poczucie, że są pełnoprawnymi Europejczykami. To będzie
kolejny ważny okres w życiu gminy, ale
zanim napiszę o zamiarach, warto wrócić do okresu poprzedniej perspektywy
finansowej na lata 2007÷2013r., która
właściwie kończy się 31.12.2015 r. (ostatni termin rozliczenia finansowego realizowanych projektów).
Pierwsze projekty za unijne środki
zaczęliśmy realizować w latach 2009–
2010, natomiast intensywne działania
inwestycyjne rozpoczęły się (po przygotowaniu projektów) w roku 2011.

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

Intensywność tych poczynań przedstawia poniższe zestawienie:
1. rok 2011 – wartość inwestycji
– 4.723.000 zł.
2. rok 2012 – wartość inwestycji
– 6.435.000 zł.
3. rok 2013 – wartość inwestycji
– 9. 168.000 zł.
4. rok 2014 – wartość inwestycji
– ok. 18.000.000 zł.
5. rok 2015 – wartość inwestycji
– ponad 20.000.000 zł.
W sumie jest to około 50 mln zł, z
czego środki zewnętrzne (z różnych źródeł) stanowią ponad 30 mln zł.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Są to bardzo duże pieniądze i co najważniejsze wydane racjonalnie na cele i zadania ważne dla naszych mieszkańców.
Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością
mogę napisać, że każde dziecko w wieku
przedszkolnym ma miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, że dzieci i
młodzież szkolna uczą się w ładnych dobrze wyposażonych, bezpiecznych i przyjaznych szkołach. W trakcie nauki, jak i po
nauce mogą korzystać z palców zabaw i nowoczesnego zaplecza sportowego. Staramy
się również o to, by bezpiecznie docierały
do szkół poprzez budowę chodników, czy
umożliwienie wszystkim uczniom dojazdu do szkół autobusami MZK.
W każdym informatorze macie Państwo sporą część relacji z życia szkół,
resztę możecie znaleźć w internecie. Są
one potwierdzeniem szerokiego udziału
nauczycieli i dzieci w tworzeniu wizerunku swoich szkół. Te same dzieciaki
po szkole mogą korzystać z kilkunastu
świetlic, wyposażonych w komputery,
urządzenia rekreacyjne i zapewniające
przez 4 godziny dziennie opiekę i różnego rodzaju zajęcia z panią świetliczanką. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą
korzystać z zasobów prężnie działającej
Gminnej Biblioteki Publicznej i jej kilku filii, natomiast uzdolnieni głosowo i
ruchowo mogą występować w zespołach
pieśni i tańca czy orkiestrach dętych. Nasze świetlice żyją, bo są w nich panie z
Kół Gospodyń Wiejskich, są druhowie
strażacy, są animatorzy kultury i ludzie
dobrej woli. W ostatnich latach rozpoczęliśmy tworzenie miejsc spotkań i rekreacji dla wszystkich pokoleń, poprzez
rewitalizację lub budowę terenów wypoczynkowych skupionych wokół domów
ludowych czy szkół. Te działania znajdą się również w następnych budżetach
gminy. Zgoła innym i bardzo ważnym
zadaniem jest budowa infrastruktury
technicznej, tj: budowa kanalizacji, dróg
i modernizacja ujęć wody. Aktualnie zakończyliśmy lub kontynuujemy budowę
kanalizacji w 13 miejscowościach gminy, a dla następnych 5 przygotowujemy
dokumentację techniczną. Zakończenie
wszystkich zadań pozwoli na korzystanie z kanalizacji zbiorczej przez około
8000 mieszkańców.
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Bardzo ważnym zadaniem jest modernizacja kilku ujęć wody, szczególnie
w terenach gdzie intensywnie rozwija się
budownictwo mieszkaniowe. Pierwszy
projekt w Wiadernie został zrealizowany, następne czekają na możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Bardzo
ważnym problemem do rozwiązania jest
stan dróg gminnych. W ostatnim czasie
skupiliśmy się na budowie chodników,
gdyż na większości pasów jezdnych będą
prowadzone roboty kanalizacyjne. Dopiero po ich zakończeniu będzie możliwość modernizacji dróg, gdyż koszty ich
budowy lub rewitalizacji są ogromne i w
chwili obecnej nie stać nas na takie wydatki tym bardziej, że bardzo mało jest
środków unijnych na drogi lokalne.
Jak napisałem wcześniej chcemy z unijnego tortu odciąć jak największy kawałek,
ale nie tylko po to, żeby go skonsumować,
ale również, dlatego, żeby zostało sporo
dla następnych pokoleń. Nie da się jednoznacznie określić, w którym roku, co
będziemy robić, gdyż zależeć to będzie,
od kiedy będą uruchomione środki unijne. Nie wiemy dokładnie, kiedy i jakie
konkursy z poszczególnych programów
operacyjnych będą ogłoszone, ale wiemy
co chcemy robić i znaczną część projektów
mamy przygotowanych lub je finalizujemy.
Na jakie zadania chcemy przeznaczyć
środki inwestycyjne w okresie 2014÷2020.
1. rozbudowa i modernizacja obiektów
edukacyjnych i przedszkoli
2. dokończenie remontów i rozbudów
pozostałych 8 obiektów kulturalnych
(domy ludowe, świetlice, remizy),
3. tworzenie terenów rekreacyjnych,
4. budowa infrastruktury technicznej
(kanalizacja, drogi, chodniki, oświetlenie, wodociągi, ścieżki rowerowe),
5. zagospodarowanie rekreacyjne terenów nad Zalewem Sulejowskim i Pilicą,
6. modernizacja dróg powiatowych i
ścieżki rowerowe,
7. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
Łazisku.
Zadania od 1÷4 będziemy realizować samodzielnie natomiast zadania
5 i 6 wspólnie z miastem, starostwem i
gminami Rzeczyca i Inowłódz w ramach
„Partnerstwa na rzecz rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w
powiecie tomaszowskim”.

Z punktu widzenia ludzi młodych
ważne jest zadanie 7, które w przyszłości
może znacznie rzutować na tworzenie
miejsc pracy. Wspólnie z miastem przygotowujemy kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych (naszych jest 17 ha)
w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Tomaszów Centrum na drodze ekspresowej S-8.
Uzbrojenie będzie polegało na budowie
drogi dojazdowej wraz z mostem na Bielinie, kanalizacji, wodociągu i kilku innych
elementów infrastruktury. Zakładamy, że
całość będzie gotowa na 2018 rok. Reasumując można powiedzieć, że osiągnęliśmy zakładane cele, gdyż przy tak dużych
inwestycjach utrzymujemy zadłużenie
rzeczywiste na poziomie 25% dochodów własnych gminy, co pozwoli nam na
dalsze pozyskiwanie środków unijnych.
Również nadwyżka operacyjna (różnica
między dochodami i wydatkami bieżącymi) pozwala nam na spłatę zaciągniętych
kredytów i pozyskiwanie nowych.
Cele i plany są bardzo ambitne na
najbliższe lata, ale tylko przy takich założeniach można dużo osiągnąć. Mój optymizm wynika z kilku powodów:
1. w gminie jest grono pracowników
bardzo zaangażowanych bezpośrednio
w zdobywanie środków zewnętrznych i
realizację zadań o których piszę wyżej,
2. było zrozumienie i współpraca radnych gminnych i wójta oraz współpracowników w bardzo mądrym i wyważonym podejściu do podejmowanych
zadań i możliwości budżetowych,
3. była cierpliwość radnych i ich wyborców przy realizacji zadań zapisanych w
budżecie,
4. gmina jest dobrze przygotowana
na następną perspektywę finansową
2014÷2020.
Na zakończenie artykułu mam do
wszystkich uprawnionych do głosowania gorący apel.
W dniu 16 listopada 2014 roku są
wybory samorządowe. Będziemy wybierać włodarzy swoich gmin oraz radnych trzech szczebli samorządu. Swoją
obywatelską postawą i wysoką frekwencją przy urnach wyborczych udowodnijmy, że umiemy korzystać z demokratycznych zasad życia społecznego.
Z poważaniem
Wójt Gminy
FRANCISZEK SZMIGIEL
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INFORMACJA NA TEMAT PRACY RADY GMINY TOMASZÓW
MAZOWIECKI I JEJ KOMISJI W VI KADENCJI 2010–2014
Pierwsze decyzje Rady na początku nowej kadencji dotyczyły kwestii organizacyjnych, w tym personalnych.
Ukonstytuowały się władze organu stanowiącego i
kontrolnego samorządu gminnego. Wybrano przewodniczącą w osobie p. Krystyny Pierścińskiej i dwóch wiceprzewodniczących w osobach: p. Zbigniewa Gacka i p.
Kazimierza Raka. Ustalono składy osobowe pięciu stałych komisji Rady: Rewizyjnej, Finansowej, Samorządu
Lokalnego i Ochrony Przeciwpożarowej, Ekologicznej i
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
W omawianym okresie sprawozdawczym tj. od
1 grudnia 2010 r. do 30 września 2014 r. odbyło się
45 sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki, w tym:
w roku 2010 – 3 sesje, w roku 2011 – 12 sesji, w roku
2012 – 11 sesji, w roku 2013 – 10 sesji, w roku 2014
– 8 sesji, z czego 43 były sesjami zwyczajnymi, zwołanymi przez Przewodniczącą rady i 2 nadzwyczajne
zwołane na wniosek Wójta.
Średnia frekwencja podczas sesji wyniosła
97,27%. Podjęto łącznie 349 uchwał decydujących o
funkcjonowaniu gminy (z tematyką uchwał można
się zapoznać na stronie internetowej Gminy Tomaszów Mazowiecki: www.bip.gminatomaszowmaz.pl).
Obecna kadencja Rady upływa 21 listopada 2014 r.
Zasadnicza praca Rady opierała się na działalności ww. merytorycznych komisji. Tam najpierw trafiają projekty uchwał, które po szczegółowym omówieniu i analizie, w wielu wypadkach po konsultacji z
Wójtem i pracownikami urzędu były przez komisje rekomendowane w czasie obrad Rady Gminy Tomaszów
Mazowiecki. Ponadto na komisjach przygotowywano
wnioski, opinie oraz wypracowywano stanowiska. Tu
odbywała się twórcza praca mająca na celu rozwój
gminy i dobro jej mieszkańców. W omawianym okresie komisje łącznie odbyły 164 posiedzenia.
W okresie sprawozdawczym złożono wiele wniosków, interpelacji, które zgodnie ze Statutem Gminy
Tomaszów Mazowiecki były przekazywane do Wójta
Gminy, według właściwości. Wójt udzielał odpowiedzi na następnej sesji. Podczas sesji zgłoszono również szereg zapytań, na które udzielano odpowiedzi
w ramach sesji. W poszczególnych latach VI kadencji
rady, między innymi uchwalano:
– taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na poszczególne lata;
– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, dokonano zmian wysokości opłaty;
– wysokość stawek podatku od nieruchomości na
poszczególne lata,

– obniżenie ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Tomaszów Mazowiecki;
– stawki podatku od środków transportowych;
– wieloletnią prognozę finansową i budżet gminy
na kolejne lata.
Analizując roczne sprawozdania finansowe
gminy wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu
gminy, Rada pozytywnie oceniała działania Wójta,
udzielając absolutorium.
Niewątpliwie w mijającej kadencji na podkreślenie zasługuje fakt ustanowienia herbu, flagi i pieczęci
Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz zasad ich używania.
Ponadto dokonano:
– nadano nazwy nowo powstałym drogom w poszczególnych sołectwach;
– wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, w ilości 4 osoby;
– podziału Gminy Tomaszów Mazowiecki na jednomandatowe okręgi wyborcze (15 okręgów);
– podziału gminy na stałe obwody głosowania (9
obwodów);
Uchwalono szereg dokumentów strategicznych dla
Gminy, między innymi:
1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na poszczególne lata,
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na poszczególne lata,
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2011–2013 i na lata 2014–2016,

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2014–2016,
5. Plany Odnowy Miejscowości: Smardzewice, Karolinów, Niebrów, Zaborów II, dokonano zmian w tych
planach,
6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
na lata 2012–2032,
W każdy poniedziałek w godzinach od 15-tej do
16-tej miały miejsce i mają nadal przyjęcia interesantów, przez Przewodniczącą Rady Gminy, podczas
których mieszkańcy, czy przedstawiciele podmiotów
gospodarczych zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia.
Łącznie odnotowano 10 takich interwencji, wszystkie
możliwe do wyjaśnienia sprawy, rozpatrzono na bieżąco z korzyścią dla zainteresowanych.
W związku z nadchodzącym upływem kadencji, Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki dziękuje za
współpracę: wójtowi gminy p. Franciszkowi Szmiglowi, zastępcy wójta p. Sławomirowi Bernackiemu, sekretarzowi gminy p. Przemysławowi Sepkowskiemu,
skarbnik gminy p. Anecie Maciążek oraz kierownikom
poszczególnych referatów i wszystkim pracownikom
Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Serdeczne podziękowania za współpracę Rada
kieruje do Państwa Sołtysów, Członków Rad Sołeckich i Mieszkańców poszczególnych sołectw.
Składa również podziękowania wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za ich zaangażowanie w pracę i znaczący wkład w
rozwój naszej Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA
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Dożynki Prezydenckie Spała 2014
Tegoroczne Ogólnopolskie Dożynki
w Spale odbyły się 21 września 2014 r.
Główna część uroczystości rozpoczęła
się w niedzielę w południe mszą świętą
w Kaplicy Polowej AK. Po mszy ruszył
barwny korowód wieńcowy na stadion
COS gdzie honory gospodarza czynił

prezydent RP Bronisław Komorowski
wraz z małżonką Anną Komorowską.
Prezydent dziękował rolnikom i ich rodzinom za całoroczny trud, za owoce ich
wytrwałej pracy, które będą służyć dobru
całego narodu. Obecna na dożynkach była reprezentacja Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki na czele z Wójtem Franciszkiem
Szmiglem. Nasza gmina w uroczystości
uczestniczyła bardzo aktywnie. Orkiestra
dęta z Zawady poprowadziła korowód
dożynkowy i odegrała hymn państwowy zaś dzieci z zespołu „Mali Smardzewianie” częstowały gości dożynkowych
chlebem z tegorocznych zbiorów. W centrum Spały stoisko potraw regionalnych
wystawiało Koło Gospodyń Wiejskich z
Twardej, a sceną przy stawie w godzinach
popołudniowych zawładnęły zespoły
„Sami Swoi”, „Smardzewianie”, Dziecięcy
Zespół „Ciebłowianie” oraz zespół „Ciebłowianie”. Inspektor ds. kultury Maria
Robak zapraszała do odwiedzenia naszej
gminy, rozdając materiały promocyjne.

Otwarcie nowej starżnicy w OSP Łazisko
W dniu 3 sierpnia 2014 r., w 85 rocznicę utworzenia jednostki OSP Łazisko
oddano oficjalnie do użytku nową strażnicę. Stanęła ona obok dawnej remizy,
którą kilka lat temu przekazali aktem
notarialnym na rzecz Gminy Tomaszów
Mazowiecki. Wspólnota wiejska przekazała natomiast 1,12 ha gruntu. Pozyskane środki unijne pozwoliły na adaptację
remizy na świetlicę wiejską oraz rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół
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budynku. Druhowie strażacy byli cierpliwi i doczekali się pięknej strażnicy z
zapleczem socjalnym. W budynku mieści się również nowoczesna kotłownia z
pompą ciepła z powietrza, która będzie
ogrzewać budynek strażnicy i świetlicy.
W roku 2015 jest duża szansa na zakup
lekkiego samochodu z wyposażeniem i
stworzenie strażackiej grupy szybkiego
reagowania w przypadkach powodzi,
podtopień, burz czy huraganów.

Dziękuję społeczności lokalnej i
strażakom za zaufanie, radnym za zatwierdzenie tego projektu, moim współpracownikom za zdobycie środków
unijnych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi oraz sprawne przeprowadzenie inwestycji. Patrząc na całość
można śmiało stwierdzić: warto było.
Z poważaniem
Wójt Gminy
FRANCISZEK SZMIGIEL
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Segregacja od A do Z
Za nami już ostatnie pikniki ekologiczne
w ramach PROW 2007–2013 pn. „Segregacja od A do Z – kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Tomaszów
Mazowiecki”. 6 Września odbył się piknik w Wiadernie, drugi zaś 13 września
na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Wąwale połączony z dorocznym świętem
Wąwału.
Celem pikników była przede wszystkim edukacja ekologiczna uczestników
poprzez zabawę, rozrywkę i współzawodnictwo. Można było obejrzeć film na
temat segregacji odpadów, skorzystać z
punktu edukacyjno-informacyjnego czy
też uczestniczyć w warsztatach kreatywnego przetwarzania odpadów. Ponadto
organizator przygotował konkursy ekologiczne m.in. Eko-hasło, Eko-moda,
Eko-piosenka, Eko-plakat, segregacja
odpadów na czas czy rzeźba z odpadów.
Głównymi nagrodami były kosze do segregacji odpadów, zgniatarki do butelek,
eko-latarki, eko-kalkulatory, radia solarne oraz eko-pendrive-y.
Dla najmłodszych dzieci zorganizowaliśmy punkt zabaw, związany przede
wszystkim z tematyką gospodarki odpadami. Zabawy były prowadzone przez

cały okres trwania pikników, a maluchy
poprzez wszelkiego rodzaju gry mogły
uczyć się segregacji odpadów.
Do naszej kampanii edukacyjno-informacyjnej przyłączyła się firma A.S.A
Eko Polska z Zabrza, która obecnie zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pocho-

dzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki.
Oprócz atrakcji związanych z edukacją ekologiczną organizator przygotował
również poczęstunek dla uczestników
pikniku. Dzięki uprzejmości pań z Kół
Gospodyń Wiejskich oraz sponsorów
mogliśmy skosztować smacznej grochówki, dań z grilla, przepysznych ciast
i wielu innych smakołyków.
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Festyn rodzinny w Zawadzie
Zespół Szkół w Zawadzie kolejny raz
zorganizował festyn rodzinny. Impreza odbyła się 7 września – w niedzielne
popołudnie. Uroczystość otworzyła pani
dyrektor Ewa Szymczyk witając wszystkich zebranych. Wśród gości pojawili się
Wójt Gminy Tomaszów Maz. pan Franciszek Szmigiel, Przewodnicząca Rady
Gminy Krystyna Pierścińska i wiele innych osobistości.

kach sportowych, nad którymi czuwał
nauczyciel wych. fiz. pan Paweł Radzyński. Dla młodszych przygotowano trampolinę, dmuchany zamek, koniki mechaniczne. Dzieci wraz z rodzicami bawiły
się w puszczanie baniek mydlanych. A na
zręcznych, niczym jak na wesołym miasteczku, czekała strzelnica z zabawkami.
W trakcie festynu można było
kupować losy do loterii fantowej. W

tym roku nagrodą główną był rower.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.
Uśmiechy, radość na twarzach dzieci,
a nasza w sercach, to bez wątpienia
cel, który po raz kolejny w tak niezwykły sposób udało nam się zrealizować.
Dyrektor szkoły Ewa Szymczyk serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za
udział w zorganizowaniu festynu oraz
wszystkim, którzy wspólnie zechcieli się
z nami bawić. Mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się ponownie.
Na przybyłych czekało mnóstwo
atrakcji. Najpierw wysłuchaliśmy koncertu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie pod batutą pana
Andrzeja Żerka. Następnie pieczę nad
imprezą przejęła pani Urszula Pakuła z
Agencji Artystycznej „Wesoła Nutka” z
Łodzi. Profesjonalność pani wodzirej
sprawiła, że chęć udziału w zabawie wykazywali nie tylko najmłodsi uczestnicy
festynu. Ponadto zebranych zabawiali ze
sceny szkolni artyści; piosenkarze i tancerze. Przy dźwiękach muzyki można
było delektować się przygotowanymi w
punktach gastronomicznych potrawami;
grochówką, kiełbaską z grilla, hamburgerami czy przepysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców.
Podczas trwania festynu młodzież
gimnazjalna uczestniczyła w rozgryw-

6

INFORMACJE

IX Powiatowe Święto Ziemniaka – Brzustów 2014
IX Powiatowe Święto Ziemniaka odbyło
się w dniu 4 października w Brzustowie
w gminie Inowłódz. Organizatorami
uroczystości byli: Wójt Gminy Inowłódz,
Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. Atrakcją święta, oprócz degustacji
regionalnych potraw z ziemniaka, był
konkurs na „Najlepszą Reklamę Ziemniaka”, w którym udział wzięły członki-

nie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu
tomaszowskiego. Tradycyjnie odbył
się konkurs na „Króla Ziemniaka” oraz
rzutu gumofilcem na odległość. Gminę
Tomaszów Mazowiecki w konkursie na
najciekawszą reklamę ziemniaka oraz
króla ziemniaka reprezentowało Koło
Gospodyń Wiejskich z Wiaderna, któremu towarzyszyła inspektor ds. kultury
Maria Robak. Panie zaprezentowały się
bardzo dobrze. Swoim występem wywołały mnóstwo uśmiechu, a dzięki swojemu talentowi zdobyły uznanie zarówno
jury jak i publiczności.

Gminny Konkurs Podtrzymywania
Tradycji Regionalnych
13 września 2014 roku w ramach Święta
Wąwału odbył się „I Gminny Konkurs
Podtrzymywania Tradycji Regionalnych
na Najlepsze Pierogi”. Organizatorek
konkursu był Wójt Gminy Franciszek
Szmigiel oraz Sołectwo Wąwał.
Do konkursu zgodnie z regulaminem
przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z
terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki,
które przygotowały pierogi z kapusty i
mięsa. Oceny pierogów dokonało 5 osobowe jury pod przewodnictwem wójta
gminy Franciszka Szmigla. Panie z KGW

w Wąwale swoim śpiewem umilały czas
oczekującym na wyniki konkursu. Reprezentantka KGW z Komorowa przeczytała zgromadzonym ułożony przez siebie
wiersz na temat przebiegającego konkursu. Zdobywczyniami pierwszego miejsca

okazały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wąwału. Pozostałe reprezentacje
zdobyły wyróżnienia. Wszystkie drużyny
otrzymały nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez
wójta gminy Tomaszów Mazowiecki.
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„Ciebłowianie” wyróżnieni
na festiwalu „Folklor Świata”
W dniach od 4 do 6 lipca br. odbywał
się w Zduńskiej Woli V Międzynarodowy Festiwal „Folklor Świata”, w którym wziął udział Zespół Pieśni i Tańca
„Ciebłowianie”. Program festiwalu był
bardzo bogaty. Rozpoczął go barwny
korowód głównymi ulicami miasta, w
czasie, którego na kolejnych przystankach wszystkie zespoły prezentowały
się publiczności w krótkich programach. Podobnie było w czasie uroczystego otwarcia festiwalu. W drugim
dniu 16 zespołów polskich i zagranicznych rywalizowało o nagrody i wyróżnienia. Każdy musiał odtańczyć dwa
dziesięciominutowe programy. Poziom
był bardzo wysoki, a repertuar z różnych zakątków świata Ukrainy, Węgier,
Chorwacji bardzo ciekawy i różnorodny. W czasie koncertu galowego, kiedy
to odczytywane były wyniki, emocje
sięgały zenitu. „Proszę się tak nie de-

nerwować, pani na pewno dostanie
nagrodę” – powiedział kierowniczce
Zespołu Katarzynie Małek dyrektor
jednego z zespołów węgierskich. Tak

Święto Wąwału

Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
Zbigniew Gacek (sołtys sołectwa Wąwał), radna Rady Gminy Maria Nowak,
którzy są animatorami wszelkich działań
na terenie sołectwa. Święto w tym roku
przebiegało w bardzo uroczystej atmosferze. Odbywało się wiele konkursów,
prezentacji artystycznych. Swoim śpie-

Coroczne święto Wąwału odbyło się w
tym roku 13 września w piękne sobotnie słoneczne popołudnie i przyciągnęło
wielu mieszkańców i gości. Otwarcia uroczystości dokonali: w-ce przewodniczący

się rzeczywiście stało, „Ciebłowianie”
otrzymali wyróżnienie i nagrodę pieniężną. „Dobrze, że jesteście i gracie tę
piękną muzykę opoczyńską” – powiedziała jedna z jurorek. W trzecim dniu
festiwalu wybrane zespoły występowały
jeszcze w różnych miejscowościach Ziemi Sieradzkiej. Ciebłowianie zatańczyli
w sieradzkim skansenie.

wem zachwycały dzieci biorące udział w
konkursie na eko piosenkę. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich zawładnęły sceną i
wprowadziły wszystkich w rytmy ludowe
i biesiadne oraz zadbały o coś pysznego
dla wszystkich. Miejscowi Strażacy zorganizowali prezentację samochodu strażackiego dla najmłodszych i przejażdżki
konne. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, zaś na koniec
odbył się pokaz sztucznych ogni.

8

KULTURA

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Święto to ma już 13-letnią tradycję,
zostało bowiem ogłoszone w 2001 r.
z inicjatywy Polskiej Izby Książki i
stało się kolejną okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby takich jak rozwijanie
wyobraźni, budowanie więzi między
rodzicem i dzieckiem, stymulowanie
rozwoju czy wzbogacanie słownictwa.
Z tej okazji 30 września filia biblioteczna i świetlica wiejska w Komorowie zorganizowały dla najmłodszych
wspólne czytanie. Do grona czytających włączyli się: Pani Danuta Kocik radna Rady Gminy, pracownicy
biblioteki i świetlicy oraz rodzice. W
sposób mistrzowski odczytano z podziałem na role baśnie braci Grimm:
„Mysikrólik i niedźwiedź”, „Sezamowa góra”. Dzieci wysłuchały również
krótkich wierszyków o stanach pogody
Anny Edyk-Psut, takich jak: „Chmury”,
„Letnia pogoda”, „Wiosenne słońce”
itp. Następnie była wspólna zabawa:

quizy i bajkowe kalambury. Uczestnicy
imprezy mieli także możliwość obejrzenia wystawy książek przygotowanej
specjalnie na ten dzień i wypożyczenia
swojej ulubionej.
Dzień Głośnego Czytania był radosnym spotkaniem z książką, zarówno dla
dziec i jak i rodziców.

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
– Spała 2014
W niedzielę, 6 lipca 2014 roku po raz
dwunasty w Spale odbył się Powiatowy
Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych.
Przed publicznością zaprezentowały
się wszystkie orkiestry dęte działające w powiecie tomaszowskim. Z gminy Tomaszów Mazowiecki wystąpiły:
orkiestra ze Smardzewic i z Zawady,
której towarzyszył występ grupy tanecznej Mażoretki. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie:
Dorota Habiera-Czaplińska i Danuta
Szczurowska. Pierwsze miejsce zajęła orkiestra dęta z Żelechlinka, drugie miejsce jury przyznało orkiestrze
z Łaznowa zaś trzecie miejsce zajęła
orkiestra z Zawady gmina Tomaszów
Mazowiecki.
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Sznurkowe
ozdoby
W dniu 25 września 2014r. odbyły się
warsztaty plastyczne zorganizowane z
inicjatywy Biblioteki i Świetlicy Wiejskiej w Smardzewicach. Uczestnicy
warsztatów mieli okazję nauczyć się
tworzenia ozdób ze sznurka. Warsztaty
poprowadził Pan Mariusz Bogusławski, który specjalizuje się w rękodziele
ze sznurka i surowców naturalnych.
Pasję do pracy twórczej przejął po rodzicach i obecnie przekazuje ją swoim
dzieciom. Oprócz sznurka Pan Mariusz
wykorzystuje takie materiały, jak: słoma, siano, suche kwiaty, nasiona i owoce. Tworzy z nich zarówno przedmioty
użytkowe czyli dzbany, koszyki, torby
jak i ozdoby: lalki, szopki, ptaszki, biżuterię.
W trakcie warsztatów panie wykonały ze sznurka bransoletki, ozdobne
podkówki i koszyczki. Warsztaty odbyły
się dzięki projektowi „Ocalmy od zapomnienia” zaproponowanemu przez LGD
Dolina Pilicy. Biblioteka w Smardzewicach już teraz zaprasza na kolejne tym
razem 3 dniowe warsztaty, które odbędą
się w listopadzie, na których będzie się
można nauczyć wykonywania pająków,
czyli przedmiotów z bibuły i słomy.

Obchody 85 rocznicy powstania OSP w Łazisku
Obchody uroczystości jubileuszowych
85-lecia utworzenia jednostki OSP
Łazisko odbyły się w dniu 3 sierpnia
2014r. Strażacy uroczystość uczcili wraz
z zaproszonymi gośćmi na czele z Wójtem Franciszkiem Szmiglem, przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Pierścińską i przedstawicielami Państwowej
Straży Pożarnej, zaprzyjaźnionymi jednostkami z terenu gminy oraz mieszkańcami. Obchody rozpoczęły się Mszą
Świętą, po której nastąpiło uroczyste
poświęcenie nowo oddanej do użytku
Strażnicy OSP.
DOKOŃCZENIE NA STR. 11
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Festyn Kultury i Tradycji Lokalnej w Twardej
Festyn Kultury i Tradycji Lokalnej w
Twardej, któremu przyświecało hasło:
„Tradycja to piękno, które chronimy”
odbył się 30 sierpnia 2014 r. Organizatorem festynu był Wójt Gminy Franciszek Szmigiel oraz lokalne organizacje
działające w naszej miejscowości. Na
festynie wystąpił zespół „Sami Swoi” z
Twardej pod kierownictwem Bogumiły
Wiktorowicz, który przygotował program w dwóch odsłonach. W pierwszej
części zaprezentował piosenki opiewające piękno naszej okolicy i piosenki
ludowe. Natomiast, w drugiej części
w trafny i dowcipny sposób przedstawił satyrę na unijną rzeczywistość. W
bajkowy świat „Jasia i Małgosi” wprowadziły uczestników festynu dzieci z
Twardej przedstawiając inscenizację
bajki przygotowaną przez: Justynę Wysmyk, Annę Wawrzyńczyk i Małgorzatę Kowalską. Podczas festynu zostały
wręczone nagrody dla uczestników
konkursu plastycznego zorganizowanego pod nazwą „Moja czysta i zdrowa
mała ojczyzna” przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Projekt EKOROB. Przed festynem odbyło się szkolenie zorganizowane przez
KRUS dla kobiet z KGW na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

połączone z konkursem i nagrodami.
Również strażacy z OSP zorganizowali szereg konkursów sprawnościowych
dla dzieci i rodziców. Panie z KGW w
Twardej pod przewodnictwem Marianny Mierzwy przygotowały smaczne potrawy regionalne – kapustę z grochem,
bigos, grochówkę oraz wyśmienite ciasta. Natomiast Firma EKOROB często-

wała uczestników kiełbaską i kaszanką
z rożna. Do tańca przygrywał zespół
Konwój. Celem festynu była integracja mieszkańców, promocja talentów i
dobra zabawa. Jednym słowem coś dla
„ducha” i coś dla „ciała”. Uroczystość
wspierali przedsiębiorcy z naszego rejonu, za co organizatorzy serdecznie
dziękują.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
Prezes Zarządu OSP Łazisko druh Henryk Kwapisz powitał zgromadzonych
gości i przybliżył historię Jednostki
OSP. Dalsza część uroczystości to niezwykle interesująca ceremonia wręczenia najbardziej aktywnym strażakom i
działaczom z terenu gminy Tomaszów
Mazowiecki wyróżnień i medali. W
części artystycznej zaprezentowały się
dzieci ze świetlicy wiejskiej, orkiestra
dęta z Zawady wraz z grupą taneczną
Mażoretki oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które w darze wręczyły
strażakom symboliczny wóz strażacki.
Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą.
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„przeWOZYkultury”

– PRZYSTANEK TANIEC W CIEBŁOWICACH DUŻYCH

3 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Ciebłowicach Dużych miały
miejsce warsztaty tańca narodowego,
przeprowadzone w ramach projektu
„przeWOZYkultury.pl” realizowanego
przez Łódzki Dom Kultury i Dzielnicowy Ośrodek Kultury, dofinansowanego
z środków ŁDK Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w
ramach programu „Współorganizacja
projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego”. Po oficjalnym
przywitaniu przez Annę Zwardoń, dyrektor DOK licznej grupy mieszkańców
Ciebłowic Dużych, pracowników świetlic wiejskich z terenu gminy Tomaszów
Mazowiecki zajęcia poprowadziła Iwona Brzezińska, instruktor i choreograf
Zespołu Pieśni i Tańca „POLTEX” z
Łodzi wraz ze swoimi podopiecznymi.
Dziecięca para tancerzy w strojach krakowskich wraz ze starszymi koleżankami w ubiorach ludowych z Lubelszczyzny wprowadzili wszystkich przybyłych
w świat podstawowych kroków tańców narodowych. Uczestnicy warsztatów poznali kroki polki, poloneza i
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krakowiaka, a także mogli podziwiać
profesjonalne wykonanie mazura, polki czeskiej oraz oberka salonowego.
Niespodzianką dla wszystkich była
prezentacja nowoczesnego układu ta-

necznego inspirowanego kulturą ludową (strój, podstawowe kroki taneczne).
Miłośnicy plastycznych działań również znaleźli w piątkowe popołudnie
coś dla siebie. Wycinanki inspirowane
opoczyńskim strojem ludowym cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych
adresatów projektu, którego głównym
celem jest ożywienie miejsc ubogich w
instytucje kultury i środowiska twórcze. Roześmiane dziecięce buzie zdobiła oryginalnymi malunkami Izabela
Jasewicz, specjalista do spraw marketingu z Centrum Nauki i Biznesu Żak.
Koordynatorką interdyscyplinarnych
działań animacyjnych podczas realizacji pierwszego z trzech „przystanków”
projektu „przeWOZYkultury.pl” była
Magdalena Fajfer. Nad całym przedsięwzięciem czuwali pracownicy DOK-u.
Serdeczne podziękowania za życzliwość i udostępnienie Świetlicy Wiejskiej organizatorzy składają Partnerom
Projektu: wójtowi gminy Franciszkowi
Szmiglowi, Agnieszce Jakubiak ze świetlicy w Ciebłowicach i przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich, Krystynie
Magierze.

KULTURA

Włochy – nie tylko pizza i pasta
W ramach realizacji projektu Comenius pod tytułem: „The books on
the stage during the European school
theatre festiwal” / „Książki na scenie
podczas europejskiego festiwalu te-

atrów szkolnych” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smardzewicach w dniach od 4 do
10 maja 2014 r. odbyli wycieczkę do
Włoch.

Głównym celem wizyty było wystawienie na scenie sztuk przygotowanych
na podstawie ulubionych książek napisanych przez rodzimych twórców. Uczniowie ze Smardzewic zaprezentowali utwór
Pawła Beręsewicza: „Jak zakochałem
Kaśkę Kwiatek”. Główną rolę zakochanego nastolatka zagrał Jakub Borkowski. W
pozostałych rolach wystąpili: Stanisław
Dąbrowski, Olga Karlińska, Aleksandra
Klokart, Jakub Koluszka, Julia Kotowska,
Dominik Kowalski, Jędrzej Kowalski,
Fabian Lutek, Zofia Wiktorowicz, Patryk
Wojtaszek, Weronika Wysmyk.
Program wizyty był napięty. Przemili
gospodarze byli przewodnikami po swoim regionie, jego historii, kulturze i tradycjach. Gospodarze przygotowali spotkania z pisarzami, warsztaty garncarskie, zajęcia integracyjne, pokaz tańców regionalnych. Nie zabrakło spotkania z władzami
miasta, rodzicami i społecznością lokalną.
Włosi darzą Polaków szczególną sympatią za sprawą Jana Pawła II. Słowa naszego
hymnu: „z ziemi włoskiej do Polski”, który
został odegrany przez szkolną orkiestrę,
uprzytomniły nam, jak wiele nas łączy.

Zespół „Sami Swoi” na Ogólnopolskim
Festiwalu, VII Folkloriada Jurajska
„Starodawne i Bliskie Czasy”
Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z
Twardej w dniach 2–3 sierpnia w ramach
promocji gminy Tomaszów Mazowiecki
brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu,
VII Folkloriada Jurajska „Starodawne i Bliskie Czasy” – wielkie święto folkloru w województwie śląskim. Wydarzenie to pozwoliło na ukazanie znaczenia dziedzictwa kulturowego, integrację środowisk twórczych
oraz porównanie elementów różnorodnych
kultur ludowych. Rywalizowały 32 zespoły
z całego kraju. Jak stwierdzili członkowie
komisji oceniającej, poziom wykonawczy
był bardzo wysoki, a o werdykcie decydowały niuanse. Nasz zespół zaprezentował
widowisko obrzędowe, które zostało przez
komisje konkursową wysoko ocenione i
przyniosło zespołowi II miejsce, a naszej
gminie wspaniałą promocję.
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Ciebłowice Cup 2014
W dniach 12–13 lipca odbyła się szósta
edycja turnieju siatkówki plażowej CIEBŁOWICE CUP, którego głównym organizatorem jest Michał Rak. Turniej został
rozegrany pod Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki,
Pana Franciszka Szmigla oraz Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej. Turniej organizowany jest od 2009 r. w Ciebłowicach,
to już zawody o zasięgu ogólnopolskim
z wysokim poziomem sportowym. W
rywalizacji biorą udział czynni siatkarze
z ekstraklasowych parkietów, a także ci,
którzy specjalizują się w siatkówce plażowej i zdobywają punkty w Pucharze Polski. Łącznie w sobotę rozegrane zostały
64 pojedynki a do rywalizacji w turnieju
eliminacyjnym przystąpiło 40 par, które
walczyły o awans do turnieju głównego.
24 pary, które wywalczyły awans, rywalizowały w systemie brazylijskim.
CIEBŁOWICE CUP 2014 wygrali
Michał Koryciński/Sylwester Janek (RADOM), którzy w finale pokonali parę
Maciej Biernat/Konrad Felisiak (repre-

zentujący TRUCHT.COM) zaś na najniższym stopniu podium uplasowała się
para Mateusz Skoneczny/Paweł Kaczorowski.
Turniej w Ciebłowicach jest jednym z
najlepiej organizowanych zawodów tego
typu w centralnej Polsce, zgodnie twierdzą

wszyscy uczestnicy tych zawodów. Na stałe
wpisał się w kalendarz wielu zawodników,
a także imprez sportowych w naszej Gminie. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłym roku już po raz siódmy zorganizują
turniej i gorąco zapraszają do współpracy
oraz kibicowania podczas zawodów.
Więcej o Ciebłowice Cup można
przeczytać na www.facebook.com/cieblowicecup

Amatorski Turniej Piłki Nożej o Puchar Wójta
Gminy Tomaszów Mazowiecki
Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki dobiegł końca. Rozgrywki objął
swoim patronatem Wójt Gminy Franciszek Szmigiel, który ufundował puchary
oraz czeki na zakup sprzętu sportowego
dla najlepszych drużyn. Organizatorem rozgrywek była Gmina Tomaszów
Mazowiecki oraz LKS Łazisko pod
czujnym okiem Sylwestra Kwapisza. W
tym roku do rozgrywek zgłoszono 103
zawodników w wieku 14–46 lat z następujących miejscowości: Chorzęcin,
Zawada, Łazisko, Wiaderno, Jadwigów,
Twarda, Smardzewice, Wąwał i Ciebłowice Duże.
Mecze rozgrywane były na boisku w
Wąwale, a o stan boiska zadbał Krzysztof
Musiał wraz z kolegami.
DOKOŃCZENIE NA STR. 15
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Informacja o realizacji
programu „Umiem pływać”
W roku 2014 jest realizowany program pod
nazwą „Umiem pływać”. Program przewiduje naukę pływania pod opieką uprawnionego instruktora w czasie 20 godzin.
Gmina Tomaszów Mazowiecki zgłosiła swój akces i została zakwalifikowana
do programu. Przyznano nam częściowe dofinansowanie dla czterech grup
(występowaliśmy o dofinansowanie
dla wszystkich pięciu grup – na terenie
Gminy funkcjonuj pięć klas trzecich w
szkołach podstawowych).
Program nauki pływania skierowany
był do uczniów, (którzy w roku szkolnym 2013/2014) uczęszczali do klas drugich szkół podstawowych.
Inicjatorem realizacji programu było
Ministerstwo Sportu i Turystyki, które
przewidywało pokrycie kosztów programu w wysokości 80%. Rzeczywistość
okazała się jak zwykle mniej kolorowa,
ostatecznie Ministerstwo Sportu wraz
z Urzędem Marszałkowskim finansują
program w wysokości 40% kosztów. Pozostałą część musi pokryć Gmina ze swoich środków. Z uwagi na fakt, że Gmina

nie otrzymała żadnego dofinansowania
na piątą grupę, Pan Wójt podjął decyzje
o sfinansowaniu dla piątej grupy uczniów
realizacji nauki pływania na koszt Gminy.
Zajęcia odbywają się na basenie Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim (na Niebrowie). Instruktorami są nauczyciele zatrudnieni na tym
obiekcie, prowadzący naukę pływania
dla wszystkich uczniów korzystających z
basenu „Złota Rybka”.
Cztery grupy uczniów objętych dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu rozpoczęło naukę pływania już od 6 września, harmonogram ustalony przez kierownika basenu przewiduje zakończenie
realizacji programu do końca listopada.
Natomiast piąta grupa uczniów, która
będzie objęta nauką pływania na analogicznych zasadach, ale na koszt Gminy,
realizowała będzie swoje zajęcia od listopada do lutego 2015r.
W ramach prowadzonego programu
nauki pływania „Umiem pływać” rodzice nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przewozu uczniów, wejście na basen,
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lepsze drużyny, które 7 września rywalizowały o zwycięstwo. Spotkania były
bardzo zacięte, także nie obyło się bez
drobnych urazów. Pomimo tego na boisku panował duch fair play.

Rozgrywki podzielone zostały na dwa
etapy tj. eliminacje i finały. Eliminacje
odbyły się 31 sierpnia i wyłoniły 4 naj-

wynagrodzenie instruktorów oraz opieki
w czasie przejazdu.
W roku 2015 Gmina planuje objęcie
nauką pływania wszystkich zgłoszonych
przez rodziców/opiekunów uczniów klas
drugich naszych szkół podstawowych, na
zasadach i warunkach analogicznych jak w
obecnie realizowanym programie „Umiem
pływać”. Uważamy, że nauczenie pływania
będzie istotnym czynnikiem poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci w czasie korzystania z rekreacji na zbiornikach i akwenach oraz może przyczyni się do popularyzacji pływania wśród społeczeństwa.

Mecze finałowe przyniosły następujące rozstrzygniecie:
I miejsce Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki zdobyła drużyna z
Ciebłowic Dużych, II miejsce drużyna z
Twardej, III miejsce drużyna z Wiaderna, IV miejsce drużyna z Wąwału.
W tegorocznych rozgrywkach był
również do zdobycia Puchar dla najlepszego strzelca ufundowany przez Zarząd
OSP Wąwał, który trafił w ręce Jakuba
Serwy z Ciebłowic Dużych.
Wójt Gminy Franciszek Szmigiel wraz
ze swoim zastępcą Sławomirem Bernackim osobiście dopingowali wszystkie
drużyny walczące w finałach by ostatecznie wręczyć im najcenniejsze nagrody.
Na zakończenie nie zabrakło uroczystego
szampana, śpiewów i radości finalistów.
Przyszłoroczna edycja rozgrywek zostanie zorganizowana w miejscowości
Wiaderno.
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Wojewódzkie Zawody Sportowo
Pożarnicze Moszczenica – 2014

W dniu 14 września 2014 r. na stadionie
sportowym w Moszczenicy przeprowadzone zostały IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego. Powiat Tomaszowski reprezentowała drużyna kobieca z OSP w Smardzewicach oraz dwie drużyny męskie z OSP
w Smardzewicach i OSP w Twardej.
Znakomicie spisały się dziewczęta ze
Smardzewic. W rywalizacji kobiet drużyna ta zdobyła I miejsce i w przyszłym
roku będzie reprezentować Województwo Łódzkie na zawodach krajowych.
Skład zwycięskiej drużyny: Monika
Sobierska – dowódca, Weronika Rzuczkowska, Karolina Król, Klaudia Pełka,
Monika Soboń, Agnieszka Sobierska,
Agata Osowska, Daria Sidwa, Oliwia Soboń, Aleksandra Grad, Marcin Dąbrowski – mechanik.
W konkurencji rywalizowały również
drużyny męskie, które uplasowały się
następująco: Ochotnicza Straż Pożarna z
Twardej zajęła IV miejsce, a Ochotnicza
Straż Pożarna ze Smardzewic IX miejsce.

KOMUNIKAT
Prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu o zgłaszanie się do Urzędu Gminy pok. nr 7,
w godzinach pracy Urzędu, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

PRZYPOMINAMY!!!
DOWODY OSOBISTE, KTÓRYM UPŁYNĄŁ TERMIN WAŻNOŚCI SĄ

NIEWAŻNE!!!
Jak sprawdzić, kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego?
Wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić, kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Również sam dokument odbiera się osobiście.
Do wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego należy dołączyć dwie aktualne fotografie ukazujące głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem.
Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Wydawca: Urząd Gminy 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

