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14.X – Dzień Edukacji
Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie
zwanym Dniem Nauczyciela, jest polskim
świętem państwowym oświaty. Został
on ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. pod
nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w
1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej.
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Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej,
która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce.
Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Światowy Dzień Nauczyciela został proklamowany w 1994 r.
i jest obchodzony pod patronatem UNESCO 5 października. W
Polsce jest on obchodzony od 1997 r. przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.
Niezależnie od daty obchodzenia Dnia Nauczyciela wszystkim pedagogom, pracownikom administracyjnym, obsłudze od
przedszkola do szkoły wyższej składamy następujące życzenia

Dyrektorom, Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, optymizmu oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy za codzienny trud

Z OKAZJI DNIA

i wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy
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z dziećmi i młodzieżą oraz wskazywanie im właściwej drogi życia. Niech Wam
nigdy nie zabraknie cierpliwości i troski w wychowaniu młodego pokolenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Przy tak ważnej okazji chciałbym czytelnikom przybliżyć stan
gminnej edukacji na przestrzeni ostatnich lat. Zacznę od infrastruktury szkolnej, którą samorząd zastał na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Stan techniczny budynków był bardzo zły; jedna sala
gimnastyczna na sześć szkół, brak zaplecza sportowego, ogrzewanie
węglowe, zupełny brak miejsc w przedszkolach, szczątkowe ogrodzenia, nauka dwuzmianowa (mała liczba sal lekcyjnych), jednym słowem wszystko należało natychmiast zmienić. Po rozmowie z wójtem
Ignacym Niedziałkowskim (wówczas byłem przewodniczącym Rady
Gminy II kadencji), przy wsparciu radnych postanowiliśmy przejąć
wszystkie szkoły na majątek samorządu gminnego. Było to 2 lata
przed ustawowym terminem przekazania obiektów szkolnych samorządom. Od tego momentu rozpoczęły się rozbudowy, modernizacje i

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

rozbiórki starych obiektów. Szczególnie w ostatnich 10 latach przeprowadziliśmy wiele inwestycji, które wpłynęły, na jakość edukacji w naszej gminie. Bardzo cieszy fakt, że nie likwidujemy placówek oświatowych bezpowrotnie, ale zamieniamy je w przyjazne przedszkola.
Cieszy również fakt, że przybywa uczniów w naszych szkołach, a
wszystkie dzieciaki od 3 do 6 lat mają miejsca w przedszkolach.
W planach na najbliższe 2 lata mamy rozbudowę szkoły w
Zawadzie, budowę 3 oddziałów przedszkolnych w Wiadernie,
budowę sanitariatów dla najmłodszych uczniów w Komorowie
oraz adaptację szkoły na przedszkole w Chorzęcinie. Edukacja
to nie tylko budynki, to przede wszystkim nauczyciele i pracownicy obsługi obiektów szkolno-przedszkolnych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Teren wokół Domu Ludowego w Chorzęcinie
przyjaznym miejscem dla mieszkańców
Tereny wokół Domu Ludowego, zgodnie z wolą mieszkańców Chorzęcina, są
kształtowane na potrzeby sportu, rekreacji i wypoczynku. Wypełnianie tej przestrzeni odbywa się m.in. poprzez montaż
urządzeń małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Tegoroczna inwestycja
jest kontynuacją działań zrealizowanych

w ubiegłym roku tj. budowy toru łyżworolkowego oraz utwardzeń (pod estradę,
przedpole estrady, place, ścieżki spacerowe). W tym roku na terenie pomiędzy
Domem Ludowym, a Kościołem zostały
zamontowane nowe urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Poszerzono ist-

niejący chodnik wzdłuż ogrodzenia szkoły. Zostały wykonane nowe trawniki i nasadzenia drzew i krzewów wieloletnich.
Realizacja inwestycji ma na celu przede
wszystkim urządzenie bezpiecznego i
przyjaznego dzieciom miejsca zabawy
oraz miejsca wypoczynku i rekreacji dla
młodzieży i dorosłych, sprzyjającego
nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Efekty wykonanych prac znacząco podniosły walory estetyczne i funkcjonalne
centrum wsi Chorzęcin. Oczekujemy,
że wpłyną one znacząco na integrację
mieszkańców i przyczynią się do zwiększenia społecznej aktywności i poprawy
życia społeczeństwa wiejskiego. Pierwsza
impreza integracyjna już się odbyła. Z naszych obserwacji wynika, iż miejsce to jest
często odwiedzane przez dzieci, młodzież
dorosłych mieszkańców Chorzęcina i nie
tylko. Mieszkańcy Chorzęcina są bardzo
gościnni i serdecznie zapraszają sąsiadów
z innych miejscowości do czynnego korzystania z zamontowanych urządzeń.

Plac zabaw w Ciebłowicach Dużych już otwarty
Udało się jeszcze przed końcem wakacji
oddać do użytkowania plac zabaw położony w obrębie skrzyżowania w centrum wsi
Ciebłowice Duże. Jest to kolejny nowoczesny plac zabaw, z którego mogą korzystać
zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli
mieszkańcy miejscowości. Dla najmłodszych zostały zamontowane urządzenia
zabawowe, takie jak: zestaw ze zjeżdżalnią,
pociąg, karuzela, huśtawka, sprężynowce. Pod część urządzeń, dla których strefa upadku jest wyższa niż 1,50m została
zamontowana bezpieczna nawierzchnia
poliuretanowa. Pozostałe natomiast ustawiono na nawierzchni z trawy naturalnej.
Dorośli mogą korzystać z pięciu urządzeń
fitness, przeznaczonych do wzmacniania
różnych partii ciała oraz poprawiających
koordynację ruchową. Są to urządzenia
takie jak: orbitrek, twister, wahadło, wioślarz, biegacz, wyciąg górny. Dla osób
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chcących mniej aktywnie spędzać czas zamontowano ławeczki parkowe. Na części
placu urządzono niską zieleń. Plac zabaw
został ogrodzony kolorowymi panelami,
a wzdłuż dwóch boków nasadzono tuje.

Wykonawcą placu zabaw była firma FreeKids s.c. z Trzęsowic. Wartość wykonanych robót to około 140.000 zł. Zachęcamy
wszystkich chętnych do odwiedzania i korzystania z nowej przestrzeni rekreacyjnej.
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Otwarcie Placu Zabaw w Szkole w Chorzęcinie

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje
projekt pn. „Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki”. Projekt jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego: Główny cel projektu:
Podniesienie jakości pracy 8 oddziałów
przedszkolnych (3 oddziałów w ZS Wia-

derno, 3 oddziałów w SP Chorzęcin, 2
oddziałów w ZS Komorów)
W dniu 24 IX 2015 w Chorzęcinie
odbył się Jesienny Piknik przy ognisku.
Na imprezie dokonano uroczystego
otwarcia placu zabaw. Wstęgę przecinał Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska,
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Iwona Kiełb oraz uczennica kl. III Julia
Mordaka. Na placu stanęły atrakcyjne
huśtawki, karuzele, zestaw ze zjeżdżalnią oraz pociąg. Poprzez optymalną
konstrukcję placu zabaw oraz zastosowanie bezpiecznej nawierzchni pod
urządzeniami zabawowymi wzmocniono bezpieczeństwo dzieci i zminimalizowano ryzyko odniesienia większych
obrażeń. Wraz z placem zabaw szkoła
otrzymała doposażenie pracowni, kuchni, łazienki o łącznej wartości ponad
200 tys. zł.

Park w Smardzewicach odrestaurowany
Od lipca br. można korzystać z uroków
odrestaurowanego parku przed Klasztorem o. Franciszkanów w Smardzewicach. Prace trwały od października
ubiegłego roku do końca czerwca tego
roku. Wykonawcą prac była firma F.H.U.
Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego. Całość prac to koszt około 500.000
zł. W ramach zadania inwestycyjnego
wykonano nowe ścieżki spacerowe w
parku, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż muru
kościoła oraz drogę bitumiczną z parkingiem od ul. Głównej do bramy Zespołu
Klasztornego. Ciągi komunikacyjne były
wykonywane z płyt granitowych i kostki brukowej. Łącznie utwardzono powierzchnię około 2000m². Oprócz infrastruktury technicznej urządzono tereny
zielone i uporządkowano park. Pozostawiono rosnące tam drzewa, natomiast
wprowadzono dodatkowe nasadzenia
zieleni niskiej. Posadzono różnorodne
krzewy i byliny. Są to m.in. cis pospolity, bukszpan wiecznozielony, ligustr

pospolity, grab, róże, funkie, berberysy,
fiołki leśne itp. Ponadto zamontowano
ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki
na rowery i tablice informacyjne. Teksty
na tablice o klasztorze i o miejscowości Smardzewice przygotowali ojcowie
franciszkanie i pracownicy urzędu. Od-

restaurowany teren parku przy klasztorze wpływa pozytywnie na wizerunek
Smardzewic. Naszym zamiarem było,
aby urządzony park w centrum miejscowości Smardzewice był spokojnym miejscem, nadającym się do wypoczynku
oraz rekreacji.
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Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki
W czerwcu 2013r. pięć samorządów:
Powiat, Miasto i trzy gminy zawiązały
Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy
w powiecie tomaszowskim. Wspólnie
aplikowaliśmy do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na wykonanie dokumentów strategicznych dla
obszaru funkcjonalnego, w tym również
strategii rozwoju naszej gminy. Dotacja
stanowi 90% wartości wszystkich dokumentów. Efektem zawiązanego partnerstwa i realizowanego projektu są następujące dokumenty strategiczne:
– Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy,
– Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru
Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy,
– Studium Ruchowe dostępności transportowej

– Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów
Mazowiecki.
Głównym celem opracowania strategii było określenie głównych kierunków
rozwoju naszej gminy, zintegrowanie całej społeczności gminnej, a także uzyskanie dostępu do środków zewnętrznych,
zarówno tych unijnych jak i krajowych,
na realizację zadań przyjętych w strategii.
Dobra strategia winna zapewniać
możliwość trwałego rozwoju gminy. Potrzebny jest pomysł, wizja i determinacja w realizacji celów strategii. Podstawą
strategii jest wizja tj. opis oczekiwanego
w przyszłości stanu naszej gminy. W
naszym dokumencie została ona sformułowana następująco: „Gmina Tomaszów Mazowiecki rozwija się w sposób
zrównoważony godząc funkcję dobrego
miejsca do zamieszkania, tradycyjnej
działalności rolniczej oraz atrakcyjnego

ośrodka turystycznego i gospodarczego”.
Sposoby konstruowania strategii
mogą być różne. W naszym przypadku
był to system mieszany: strategia tworzona była przy udziale przedstawicieli
społeczeństwa oraz urzędników z urzędu gminy i jednostek organizacyjnych i
firmy zewnętrznej. Prace nad strategią
koordynował Zespół Konsultantów z
Centrum Doradztwa Strategicznego z
Krakowa. Organizowane były spotkania
warsztatowe dla grupy roboczej opracowującej strategię, spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców,
środowisk branżowych, konsultacje on-line.
Wynikiem tych prac jest program
rozwoju pn: Strategia Rozwoju Gminy
Tomaszów Mazowiecki na lata 2015–
2020, przyjęty przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwałą nr XIII/69/15
z dnia 20 sierpnia 2015r.

Krajowy ﬁnał XIII Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

torów otrzymały trzy przedsiębiorstwa
rolne wyłonione spośród 43 zakładów
rolnych oraz 16 gospodarstw indywidualnych wybranych z 825 uczestników
w kategorii konkursu ogłaszanej przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wśród nich znaleźli się reprezentanci
województwa łódzkiego – Państwo Teresa i Marian Sękowie z Łaziska – gmina Tomaszów Mazowiecki. Nasi Laureaci otrzymali nagrody z rąk Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego
Inspektora Pracy, Prezesa Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych, jak
również od Redaktorów Naczelnych czasopism: Zielony Sztandar, Agro Serwis i
AGROmechanika.
Państwo Sękowie są właścicielami
gospodarstwa, specjalizującego się od
35 lat w produkcji drobiu, które wygrało
w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo
Rolnenw etapie regionalnym, a następnie eliminacje w województwie łódzkim.
Konkurs Honorowym Patronatem
objął Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

18 września 2015r. podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW
2015 w Bednarach odbyło się uroczyste
podsumowanie XIII Ogólnokrajowego
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Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne.
Podczas finałowej gali nagrody i listy
gratulacyjne od organizatorów i funda-
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Erasmus+ „W objęciach Europy”
W dniach 13–18 września 2015 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach gościł grupę 40 uczniów i 14
nauczycieli z Belgii, Bułgarii, Irlandii,
Francji, Hiszpanii i Portugalii. To już
czwarte spotkanie w ramach programu
Erasmus+. Wspólnie realizujemy projekt pod hasłem W objęciach Europy
finansowany ze środków unijnych, który zachęca do aktywnego uczestnictwa
w życiu demokratycznym i przyczynia
się do zrozumienia różnych aspektów
obywatelstwa europejskiego. Na naszych
gości czekało uroczyste spotkanie powitalne z udziałem Wójta Gminy, a przedstawiały ich znane postacie, między in-

nymi Napoleon Bonaparte czy Cristiano
Ronaldo. Wszystkie kraje partnerskie
przygotowały prezentacje dotyczące
problemów, które ich zdaniem są istotne dla dalszego rozwoju Europy. Młodzi
obywatele stworzyli Europejską Radę
Młodzieżową i zastanawiali się, jak rozwiązać trudne sprawy. Wspólnie stworzyli prezentację w programie Scratch
na temat problemu emigrantów w Europie.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji
lokalnych. Zwiedzali okolicę: Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy, Groty
Nagórzyckie czy wnętrze tamy na Zalewie Sulejowskim. Razem wybraliśmy

się też do Warszawy, by zwiedzić Sejm
i Zamek Królewski, miejsca tak ważne
dla demokracji. To był także czas zajęć
poświęconych integracji. Wspólne sadzenie drzewek, zabawa przy ognisku,
na kręgielni i strzelnicy czy żeglowanie
po zalewie wzmocniły nasze wzajemne
relacje i pozwoliły się przekonać, że w
jedności siła. Społeczność lokalna dołożyła wszelkich starań, by nasi partnerzy
poznali polską gościnność. Spotkanie
w OSP w Twardej i regionalne potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich zrobiły na nich ogromne wrażenie. Goście ze łzami w oczach
opuszczali Smardzewice.
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Zwiedzili młyn
W ramach wakacyjnych spotkań w bibliotece w dniu 20 lipca 2015 r. filia biblioteczna
w Komorowie zorganizowała dla dzieci wycieczkę do młyna w Zaborowie I. Ten trzykondygnacyjny obiekt jest nieczynny już
około 20 lat, ale zachował się w świetnym
stanie wraz z urządzeniami do przemiału
zboża. Przewodnikiem po tym niezwykłym
miejscu był pan Tadeusz Miller, który opowiedział dzieciom jak funkcjonował kiedyś młyn i jak wyglądała praca młynarza.
Na zakończenie przeprowadzono konkurs
plastyczny pn. „Młyn nad Piasecznicą”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w ostatnim
tygodniu wakacji w bibliotece. Uczestnicy
wyprawy składają serdeczne podziękowania pani Katarzynie Kaczubie, właścicielce

młyna, za poświęcony czas i możliwość
zwiedzenia obiektu, pani Annie Gawarzyńskiej radnej Zaborowa I, pani Bożenie

Z Zawady do Paryża
W czerwcu br. 40 osobowa grupa
uczniów z Zawady, pod opieką p. dyr.

Ewy Szymczyk, p. Agnieszki Łaskiej i
Dominiki Barden, wyjechała na zieloną

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przez kilka lat robiliśmy wszystko, aby
nie dochodziło do zwolnień z pracy, natomiast w tym roku przyjętych zostało
kilku nowych nauczycieli do oddziałów
przedszkolnych, a także do szkół, szczególnie z takich przedmiotów jak matematyka, język polski i język angielski.
Będziemy to robić również w przyszłości,
mając na uwadze podnoszenie pozio-

mu kształcenia młodych ludzi. Chcemy
stworzyć dobre warunki pracy, nauki i
aktywnego spędzania czasu i myślę, że w
bardzo dużym stopniu to się udaje.
Jestem przekonany, że rozwój gospodarczy naszego kraju, mający bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa,
zależy od kapitału społecznego tworzonego
również na terenie szkół. Ich funkcjonowanie jest wynikiem współpracy samorządów,
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Szymkowskiej sołtysowi Zaborowa I za
pomoc w organizacji wycieczki, oraz panu
Janowi Wójciakowi za konną przejażdżkę.

szkołę do Paryża. Choć celem podróży
było miasto zakochanych, to przejeżdżając przez stolicę Niemiec, nie sposób było nie zatrzymać się, by zwiedzić
berlińskie zabytki. Po jednodniowym
pobycie w tym mieście wyruszono do
Francji. W Paryżu młodzież przeżywała niekończący się zachwyt nad wspaniałymi budowlami i muzeami. Żywym
pozostanie obraz Wieży Eiffla, Łuku
Triumfalnego, Katedry Notre-Dame, czy
Luwru. Młodzież nie zapomni przeżyć
związanych z rejsem po Sekwanie, czy
ze spacerem w przepięknych Ogrodach
Luksemburskich. W ostatnim dniu wycieczki uczniowie relaksowali się w parku rozrywki w Disneylandzie. Program
zielonej szkoły był bardzo ciekawy, nikt
nie narzekał na nudę. Wyjazd dostarczył
uczestnikom wielu pozytywnych przeżyć.

nauczycieli, rodziców, uczniów, kuratorium
oraz lokalnych środowisk. Wszystkim, którzy są mocno zaangażowani w podnoszenie
poziomu edukacji narodowej składam serdeczne podziękowania.
Wierzę, że do wychowania polskiej
młodzieży, podnoszenia poziomu jej wiedzy oraz rozwijania zdolności, niezbędny
jest dialog, gdyż „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

KULTURA

X Święto
Ciebłowic – 2015
X jubileuszowe Święto Ciebłowic odbyło się 5 września 2015 r. na stadionie piłkarskim. Zgromadzonych gości na czele z Wójtem Franciszkiem
Szmiglem i Przewodniczącą Rady
Gminy Krystyną Pierścińską powitali organizatorzy: sołtys p. Karolina
Żegnałek i radny Czesław Milczarek.
Uroczystość poprowadziła Katarzyna
Małek. Licznie zgromadzonej publiczności czas umilały występy zespołów:
„Ciebłowianie”, „Kalina” oraz formacji młodzieżowej „Szalone demony” z
Wąwału. Nowe miejsce uroczystości
okazało się strzałem w dziesiątkę. Był
kącika zabaw dla dzieci, rozstawione
stoły i namioty dla mieszkańców gdzie
swobodnie każdy mógł skosztować
przepysznych regionalnych potraw
przygotowanych przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem Grażyny Kacperek. Wszyscy
przy dźwiękach muzyki bawili się do
późnych godzin nocnych. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania
dla wszystkich tych, którzy wsparli organizację w/w uroczystości
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KULTURA

Festyn u Świętej Anny
Tegoroczny festyn pod nazwą „U św. Anny” odbył się 1 sierpnia br. na placu OSP
w Smardzewicach. Celem zabawy była
integracja mieszkańców i sympatyków.

Festyn poprowadzili: Jolanta Zabłocka
i Józef Król. Przybyłym na uroczystość
czas umilały występy orkiestry dętej,
zespołu „Smardzewianie” oraz pań Zo-

Przegląd Zespołów Ludowych
– Aleksandrów 2015
W dniu 16 sierpnia 2015 roku zespoły z
Gminy Tomaszów Mazowiecki uczest-
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niczyły w gminnym święcie plonów w
Aleksandrowie połączonym z festynem

fii Reguły i Anny Klimeckiej. Gwiazdą
wieczoru była Karolina Nowakowska.
Ciekawą wystawę modeli wozów strażackich przedstawił Piotr Majczyna.
Z inicjatywy Jana Mękarskiego (pomysłodawcy i fundatora) oraz sołtysa
i rady sołeckiej zostały nadane tytuły
„HONOROWY OBYWATEL SMARDZEWIC”.
Nagrody wręczali Jan Mękarski, wójt
gminy Franciszek Szmigiel i sołtys Józef
Król. Honorowe tytuły odebrali: O. Marek Zienkiewicz – gwardian i proboszcz
parafii Św. Anny, Wiesław Iskra – kapelmistrz i Zygmunt Stańdo – muzyk.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
konkursy z nagrodami dla dzieci. Nad
całością czuwali i pomocą służyli; sołtys,
rada sołecka, panie z biblioteki i świetlicy, strażacy oraz panie z KGW, które
przygotowały poczęstunek dla gości pod
czujnym okiem Teresy Król. Na zakończenie można było obejrzeć projekcję filmu pt. Smardzewice z lotu ptaka. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

rodzinnym i przeglądem zespołów ludowych. Jak zwykle zespoły z naszej
gminy okazały się najlepsze i zajęły całe
podium. I miejsce Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”, II – Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie” i III Zespół
Folklorystyczny „Sami Swoi” z Twardej.

KULTURA

Festyn Kultury i Tradycji Lokalnej w Twardej
29 sierpnia 2015 r. odbył się III Festyn
Kultury i Tradycji w Twardej. Organizatorem festynu był Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki, Radny, Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół
„Sami Swoi”. Przybyłych gości na czele
z wójtem Franciszkiem Szmiglem powitał radny Sławomir Wawrzyńczyk, a
uroczystość poprowadziła Małgorzata

Kowalska. W bajkowy świat przedstawiając inscenizację bajki. „Czerwony
Kapturek” wprowadziły uczestników
festynu dzieci z Twardej. Przedstawienie przygotowały: Justyna Wysmyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego i Anna Wawrzyńczyk bibliotekarka. W części artystycznej wystąpił
zespół „Sami Swoi” pod przewodnictwem Bogumiły Wiktorowicz oraz
Wiktoria Jończyk. W świat muzyki
klasycznej w koncercie na skrzypce i
wiolonczelę uczestników wprowadziły Natalia i Maria Mierzwa. Strażacy
z OSP na czele z prezesem Piotrem

Bezatem zorganizowali grilla, szereg konkursów sprawnościowych dla
dzieci i rodziców. Panie z KGW w
Twardej pod przewodnictwem Marianny Mierzwy przygotowały smaczne potrawy regionalne. Do tańca
przygrywał zespół muzyczny Konwój.
Uroczystość wspierali przedsiębiorcy
z rejonu, za co organizatorzy serdecznie dziękują.

VIII Przegląd Regionalnych
Zespołów i Śpiewaków
Ludowych „Siedlisko”
20 września w Aleksandrowie Łódzkim odbył się VIII Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko”. Celem konkursu
była prezentacja tradycji ludowego
śpiewu i muzyki oraz pielęgnowanie
lokalnych tradycji. Gminę Tomaszów

Mazowiecki na przeglądzie reprezentował Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”, który wystąpił w kategorii
zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem kapeli. W konkursie udział wzięły 54 zespoły z całego województwa
łódzkiego.
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KULTURA

I nagroda Zespołu „Sami Swoi”
na VII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych – Folkloriada Jurajska
W pierwszy weekend sierpnia w Amfiteatrze Żarki Letnisko w miejscowości
Poraj w województwie śląskim odbyła się
IX Folkloriada Jurajska, podczas której
ponad trzydzieści zespołów z całej Polski,

a wśród nich zespół „Sami Swoi” z Twardej uczestniczyło w VII Ogólnopolskim
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych.
Na scenie królowała muzyka i śpiew, a do
tego przepiękne ludowe stroje i widoczna

Festyn wiejski w Chorzęcinie

10

w zespołach międzypokoleniowość. Zespół „Sami Swoi” w kategorii zespołów
obrzędowych okazał się być bezkonkurencyjny i za widowisko pt. „Obnoszenie
wianka panieńskiego” zdobył I miejsce.

Tegoroczny festyn wiejski w Chorzęcinie
odbył się 15 sierpnia 2015r na oddanym
do użytku placu rekreacyjnym, który ma
służyć mieszkańcom Chorzęcina jak i
okolicznych miejscowości. Organizatorem festynu był Wójt Gminy, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Organizatorzy zadbali
o wiele atrakcji, zorganizowano szereg
konkursów sprawnościowych, oraz konkurs wiedzy na temat naszej miejscowości. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. Uczestnikom konkursów wręczono
dyplomy oraz słodkie upominki. Na
przybyłych mieszkańców czekała kiełbasa
z grilla i pyszne ciasta. Wspólna zabawa
trwała do późnych godzin wieczornych.

KULTURA

Gminny Konkurs Podtrzymywania
Tradycji Regionalnych – Wąwał 2015
29 sierpnia 2015 roku w ramach Święta
Wąwału odbył się „II Gminny Konkurs
Podtrzymywania Tradycji Regionalnych
na Najlepsze Pierogi”. Organizatorem
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, mięsa i
grzybów. Oceny pierogów dokonała komisja konkursowa pod przewodnictwem
aktorki p. Katarzyny Żak (Solejukowa
z serialu „Ranczo”). Oczekującym na
wyniki konkursu czas umilały występy:
zespołu „Wesołe Ludwiczanki”, „Kalina”,
formacji młodzieżowej „Szalone demony” oraz młodzież z OSP Wąwał. W rywalizacji o najlepsze pierogi zwyciężyły
panie z KGW z Ciebłowic Dużych, dru-

gie miejsce przypadło paniom z Jadwigowa, a trzecie paniom z Wąwału. Pozostałe reprezentacje zdobyły wyróżnienia.
Wręczenia nagród dokonała p. Katarzyna Żak wraz z z-cą wójta p. Sławomirem
Bernackim. Wszystkie drużyny otrzyma-

ły nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy ufundowane przez wójta gminy
Tomaszów Mazowiecki. Uczestnicy Święta Wąwału mieli okazję skosztować przepysznych pierogów i bawić się wspólnie
do późnych godzin wieczornych.

VI Przegląd Ludowych Zespołów
Artystycznych w Płońsku

mazowieckim. Celem przeglądu była promocja regionów poprzez upowszechnianie
dorobku artystycznego lokalnych zespołów
ludowych i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego. W konkursie nagrodę otrzymała solistka Amelka Żegnałek. W kapeli na
skrzypcach zagrała gościnnie Beata Tasarz.

Dnia 20 września Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” wziął udział w

VI Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Płońsku w województwie
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Ogólnopolskie Dożynki
Prezydenckie – Spała 2015
W dniach 12–13 września 2015 roku
w Spale odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie. Uroczystość rozpoczęła się w sobotę od konkursu na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy o
nagrodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego wystąpił
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” pod kierunkiem Katarzyny
Małek. Podczas konkursu obecna była
Pani Prezydentowa Agata Duda, która w rozmowie z Zespołem wyraziła
młodym Ciebłowianom swoje uznanie. Drugi dzień dożynek rozpoczął
się Mszą Świętą w intencji rolników z

wiła w Centrum Spały swoje stoisko
gdzie materiały promocyjne rozdawała
inspektor ds. kultury i promocji Maria
Robak zaś panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chorzęcina i Zawady prezentowały potrawy regionalne. Gospodynie
serwowały pyszne lokalne dania, apetyczne ciasta i wyjątkowe nalewki. Na
zakończenie uroczystości dożynkowej
wystąpił zespół Video.

udziałem pary prezydenckiej. Swoją grą
uroczystość uświetniła orkiestra dęta z
Zawady. Po Mszy Świętej uczestnicy dożynek utworzyli wielobarwny korowód,
który spod Kaplicy przeszedł na stadion
COS, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy. Tradycyjnym bochnem chleba z
tegorocznych zbóż parę prezydencką
powitali starostowie dożynek. W uroczystości dożynkowej uczestniczył Wójt
Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel oraz Przewodnicząca
Rady Gminy – Krystyna Pierścińska.
Gmina Tomaszów Mazowiecki wysta-
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X Powiatowe Święto Ziemniaka – Brzustów 2015
Tradycyjnie w pierwszy weekend października w Brzustowie w gminie Inowłódz odbyło się Powiatowe Święto Ziemniaka pod
Honorowym Patronatem Starosty Powiatu
Tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego
oraz Wójta Gminy Inowłódz Bogdana Kąckiego. W konkursie udział wzięły reprezentacje wszystkich gmin powiatu tomaszowskiego. Gminę Tomaszów Mazowiecki
reprezentowały Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Kwiatkówki, Łagiewnik i Świńska. W zmaganiach konkursowych gospodynie rywalizowały w kategorii: „potrawa z
ziemniaków” oraz w konkursie na „Króla
Ziemniaka”. W zaciętej rywalizacji Panie
zdobyły drugie miejsce. Gospodarze dla
przybyłych gości przygotowali słodką niespodziankę – jubileuszowy tort.

Piknik w Jadwigowie
W dniu 8 sierpnia mieszkańcy Jadwigowa
uczestniczyli w pikniku zorganizowanym
przez Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich. Pomimo zapowiadającej się niepogody, po południu słońce wyjrzało zza chmur. Miesz-

kańcy licznie zgromadzili się na placu, przy
Świetlicy wspólnie biesiadując. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście na
czele z wójtem gminy Franciszkiem Szmiglem. Festyn rozpoczął się występem pań
z KGW w Jadwigowie, następnie wystąpił

zespół „Wesołe Ludwiczanki” oraz młodzież z OSP w Wąwale. Dla najmłodszych
pociech odbyły się konkursy z nagrodami.
Zorganizowano loterię fantową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nagrodę główną, czyli żywą gęś wygrał sołtys p.
Zdzisław Krajewski. Festyn okazał się udaną imprezą, która wpisze się w kalendarz
imprez wiejskich na następne lata.
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OSP Smardzewice na XIV Krajowych Zawodach
Sportowo Pożarniczych Polanica Zdrój 2015
W dniach 4–6 września w Polanicy Zdrój
odbyły się XIV krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Ceremonia otwarcia zawodów odbyła się w muszli koncertowej
w Parku Zdrojowym. Zawody otworzyli

wspólnie wiceprezes ZG ZOSP RP Teresa Tiszbierek i zastępca komendanta
głównego nadbrygadier Piotr Kwiatkowski. Województwo Łódzkie i Gminę
Tomaszów Mazowiecki na zawodach re-

prezentowały dwie drużyny męska i żeńska z jednostki OSP w Smardzewicach.
Rywalizacja była zacięta. Wśród 19
drużyn startujących z całej Polski w klasyfikacji generalnej dziewczęta zajęły
III miejsce. Świetną formą wykazała się
również drużyna męska, która pobiła
dotychczasowy rekord Polski w sztafecie
pożarniczej uzyskując czas 52,95. W klasyfikacji generalnej drużyna zajęła miejsce czwarte. Obydwie drużyny do startu
pomagali przygotować nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach Michał Klatka oraz bryg. Krzysztof Iskierka
z Komendy Powiatowej PSP. Drużyny
zostały nagrodzone pucharami, medalami dyplomami i nagrodami pieniężnymi, które zostaną przeznaczone na
doposażenie jednostki. Kierownikiem
drużyny był naczelnik smardzewickiej
jednostki dh Piotr Dziubałtowski.

I Regaty o Puchar Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki „Na Fali”

osób zaowocował bardzo udaną imprezą żeglarską. Podziękowania kierujemy
do wszystkich, którzy zaangażowali się
w przygotowanie imprezy. Pomyślnych
wiatrów i do zobaczenia za rok – z żeglarskim pozdrowieniem a-hoj:

W sobotę 18 lipca w Treście odbyły się I
regaty o puchar Wójta Gminy Tomaszów
Mazowiecki „Na Fali”. Organizatorami
byli: Klub Żeglarski „Horyzont” z Tresty
oraz Klub Żeglarski „Szot” z Piotrkowa Tryb. W regatach uczestniczyły 32
jachty oraz 4 katamarany. Pierwszy bieg
pokazał dominację katamaranów oraz
żaglówek otwarto pokładowych. Walkę
wygrał katamaran prowadzony przez
Grzegorza Kulińskiego z Tomaszowa, a
z jachtów wygrała Omega ze sternikiem
z Warszawy prowadzona przez Janusza
Osowskiego. W drugim biegu wśród katamaranów wygrał Andrzej Opoka, a w
rywalizację jachtów w czołówce wkroczyli Andrzej Wawrzyńczyk oraz Marian Kowalczyk z Tomaszowa Maz. Na
wszystkich uczestników regat czekała
muzyka żeglarska oraz pyszna grochówka. Zwycięskiej drużynie puchar wrę-
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czył Franciszek Szmigiel Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki. Wysiłek wielu

Komandor KŻ „Horyzont”
Jerzy Gluźniewicz

REKREACJA SPORT

CIEBŁOWICE CUP – 2015

Za nami wielkie święto siatkówki plażowej. W dniach 11–12 lipca odbył
się siódmy turniej siatkówki plażowej
Ciebłowice Cup 2015 pod Patrona-

tem Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Do eliminacji stanęło 40 par, a w turnieju głównym zagrały 24 najlepsze duety.

Turniej główny rozpoczął się w niedzielę
przedpołudniem. Tuż przed decydującą
fazą turnieju kibiców rozgrzewała energiczna ZUMBA, która cieszyła się dużym
zainteresowaniem. W półfinale na boisku
numer 1 naprzeciwko siebie stanęli Michalski/Filipowicz oraz Wanat/Michalski, lepsi okazali się Ci drudzy, którzy
wygrali mecz 20:22. Na boisku numer 2
po raz kolejny w tym turnieju zmierzyli
się Skoneczny/Narowski z Sobczak/Lech.
Podobnie jak we wcześniejszych rundach
Sobczak/Lech wygrali tą rywalizację.
Mecz o 3 miejsce był szansą dla Mateusza Skonecznego na trzecie z rzędu
podium w turnieju Ciebłowice Cup i tym
razem w parze z Tomaszem Narowskim
wywalczyli trzecie miejsce pokonując parę
Filipowicz/Michalski 2:1. W wielkim finale, który zgromadził wielu fanów siatkówki
plażowej wokół boiska rywalizowali między sobą Wanat/Michalski oraz Sobczak/
Lech. Zwycięsko z tego meczu wyszli Sobczak/Lech ( 2:0 ) tym samym wygrywając
siódmą edycję Ciebłowice Cup 2015.
Do Zobaczenia za Rok!

Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
Tegoroczny Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki odbył się w dniach 23 i 30
sierpnia w Wiadernie. Organizatorami
turnieju był LZS Wiaderno i Gmina Tomaszów Mazowiecki. W turnieju udział
wzięły drużyny z: Łaziska, Twardej, Zawady, Wąwału, Chorzęcina, Wiaderna i
gościnnie z Nagórzyc.
Rozgrywki podzielone zostały na
dwa etapy tj. eliminacje i finały. Finał
został rozegrany z udziałem drużyn z
Łaziska, Wąwału, Wiaderna, Zawady w
dniu 30 sierpnia. Spotkania były bardzo
zacięte, ale na boisku zawsze panował
duch fair play.
Mecze finałowe przyniosły następujące rozstrzygniecie:
• I miejsce Puchar Wójta Gminy Tomaszów
Mazowiecki zdobyła drużyna z Zawady
• II z Łaziska, III z Wąwału, IV z Wiaderna.
Pamiątkowe puchary oraz czeki na

zakup sprzętu sportowego dla najlepszych drużyn wręczył p. Sławomir Bernacki zastępca wójta gminy. Turniej
przebiegł sprawnie dzięki zaangażowa-

niu Włodzimierza Stefaniaka, Kamila
Rakowskiegi i Łukasza Pełki.
Na zakończenie nie zabrakło uroczystego szampana, śpiewów i radości finalistów.
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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

Koncert zespołu OldBreakout
19 września w przepiękne słoneczne popołudnie w Zawadzie na placu Zespołu
Szkół odbył się koncert zespołu OldBreakaut. W trakcie ponad godzinnego koncertu usłyszeć można było niezapomniane przeboje takie, jak: „Co się stało kwiatom”, „Kiedy byłem małym chłopcem”
„Modlitwa” i wiele innych. Na scenie zagrali m.in. Krzysztof Dłutowski, Tadeusz
Trzciński, Winicjusz Chróst, Zbigniew

Wypych, Kazimierz Pabiasz, Dariusz
Samoraj, Vlodi Tafel’. Po koncercie muzycy udali się do Galerii we wsi Niebrów
poświęconej zespołowi Breakout założonej przez Państwa Ewę i Krzysztofa Jochan. Mieszkańcy Zawady i okolicznych
miejscowości zostali zaproszeni przez
z-cę wójta p. Sławomira Bernackiego do
zwiedzania nowo rozbudowanego budynku Domu Ludowego w Zawadzie

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,
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki
uchwałą nr XIII/70/15 z dnia 20 sierpnia
2015r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015–2020.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest
to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2015–
2020 w zakresie działań inwestycyjnych
i nie inwestycyjnych w takich obszarach
jak: transport publiczny, budownictwo
publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza
konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dofinansowywany z
programu Funduszu Spójności – Pro-

gram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 „Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku i
efektywność energetyczna”. Gmina przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez
NFOŚiGW w Warszawie w ramach działania na termomodernizację obiektów
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej i uzyskała dofinansowanie na poziomie 85% wartości
Planu.
Wykonawcą Planu jest Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej
Akademii Nauk z Krakowa. Koszt wykonania Planu – 44.000 zł brutto.
Opracowany dokument posłuży do
zdobywania środków unijnych na zadania mające wpływ na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery np.
termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia ulicznego itp.

