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Kampania wy-
borcza w gminie 
zakończona, wy-
bory odbyły się 
w I turze i nikt 
ich nie kwestio-
nował. Nowa Ra-
da Gminy i Wójt 

zostali zaprzysiężeni na pierwszej Sesji 
Rady Gminy nowej kadencji, w dniu 
01.12.2014 r. Wszystkie, więc formalno-
ści zostały załatwione sprawnie i w krót-
kim czasie. Pozwala to rozpocząć pracę 
nad nowym budżetem gminy na 2015 
rok. Najważniejszy dokument w postaci 
projektu złożony został przez wójta na 
ręce Przewodniczącej Rady Gminy w 
oznaczonym terminie, tj. do 15 listopada 
2014 r. Ten ambitny i prorozwojowy bu-
dżet będzie przedmiotem prac poszcze-
gólnych Komisji oraz całej Rady Gminy 
i powinien zostać przyjęty do realizacji 
do 31.01.2015 r. Oczywiście, im szybciej 
tym lepiej, gdyż zawiera on szereg zadań 
z bardzo krótkim czasem realizacji i jed-
nocześnie fi nansowanych ze środków 
unijnych. Projekt budżetu jest dostępny 
na stronie internetowej gminy i każdy 
może się z nim zapoznać. Do szczegółów 
budżetu jeszcze wrócę, po jego przyjęciu 
przez Radę Gminy w następnym infor-
matorze

Dziś chciałem Państwu podzięko-
wać za udział w samorządowych wy-
borach, choć muszę przyznać, że fre-
kwencja na poziomie nieco wyższym 
od średniej krajowej nie jest powodem 
do dumy, szczególnie, gdy spojrzy się 

Szanowni Państwo na gminy wiejskie z frekwencją ponad 
60%. 

Szczególne podziękowania składam 
członkom Obwodowych Komisji Wy-
borczych i Gminnej Komisji Wyborczej. 
Spisali się na medal i już nad ranem były 
znane wyniki wyborów w naszej gminie. 
Jednak zamiast zasłużonych podzięko-
wań usłyszeli szereg przykrych słów, 
gdyż niektórzy uwierzyli sondażom, a 
nie ponad 200-tysiącom członków ko-
misji wyborczych. Ja im dziś bardzo 
dziękuję, bo wiem z własnego doświad-
czenia, jak zachowują się niektórzy wy-
borcy i jak odpowiedzialna jest to praca. 
Dziękuję również Tym, którzy przygoto-
wywali lokale wyborcze i włożyli wiele 
wysiłku w ich wystrój świadczący o waż-
nym wydarzeniu w życiu demokratycz-

nego społeczeństwa. Dla porównania 
powiem, że miałem okazję być w jednym 
z lokali wyborczych dużego miasta i by-
łem zaskoczony, że wybory odbywały się 
na szkolnym korytarzu, a warunki pracy 
komisji nie należały do komfortowych.

Na zakończenie osobista refl eksja. 
Dziękuję za ponowne powierzenie mi 
obowiązków gospodarza gminy i zapew-
niam, że tak jak dotychczas, Waszego 
zaufania nie zawiodę. Jednocześnie de-
klaruję, że wraz z całym zespołem pra-
cowników gminy, zrealizuję ambitne 
plany i zadania mające wprowadzić nas 
w „Lepszą Przyszłość”. Jest to hasło, któ-
re realizuję od 4 lat i które przyświecać 
mi będzie przez całą kadencję. 

Z poważaniem 
FRANCISZEK SZMIGIEL 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Wam wiele radości i pokoju. Składamy życzenia 
niosące dużo nadziei, rodzinnego ciepła, niesłabnącego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech rok 2015 będzie 

okresem spełnienia życzeń składanych przy Wigilijnym stole,
 a także czasem realizacji osobistych marzeń i planów. 

Wójt Gminy 
Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
Krystyna Pierścińska
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Pierwszego grudnia 2014 r. wybrana 
piętnaście dni wcześniej Rada Gminy 
Tomaszów Mazowiecki zainaugurowała 
swoją działalność. W sali Domu Ludo-
wego w Komorowie obok radnych, wójta 
gminy, zastępcy wójta, sekretarza i skarb-
nika gminy, zebrali się także szefowie 
gminnych jednostek organizacyjnych. 
Zaszczyt poprowadzenia pierwszej se-
sji do chwili wyboru przewodniczącego 
rady, przypadł w udziale najstarszej z 
radnych, wybranych na nową kadencję – 
Marii Nowak. Najpierw odbyło się wrę-
czenie wójtowi i radnym zaświadczeń o 
wyborze. Dokonała tego przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Toma-
szowie Mazowieckim, Krystyna Przyby-
łek. Potem nastąpiło złożenie ślubowania 
przez nowo wybranych radnych oraz wy-
bory: przewodniczącego rady i dwóch wi-
ceprzewodniczących. Przewodniczącym 
rady wybrana została ponownie, w taj-
nym głosowaniu, jedyna ze zgłoszonych 
na tę funkcję kandydatów – Krystyna 
Pierścińska. Na wiceprzewodniczących, 
spośród trojga zgłoszonych kandydatów, 
radni w głosowaniu tajnym wybrali dwie 
panie: Marię Nowak i Małgorzatę Robak. 

Wójt i wszyscy radni złożyli ślubowanie, 
rozpoczynając VII kadencję 2014–2018

Wybrani podziękowali za okazane zaufa-
nie i liczą na owocną współpracę z Radą, 
Wójtem i Mieszkańcami gminy. Rada 
Gminy Tomaszów Mazowiecki ukonsty-
tuowała się, jak niżej :
 1.  Pierścińska Krystyna – przewodnicząca
 2.  Nowak Maria – wiceprzewodnicząca
 3.  Robak Małgorzata – wiceprzewod-

nicząca
 4.  Bojanowski Stanisław – radny
 5.  Gawarzyńska Anna – radna
 6.  Gawarzyński Eugeniusz – radny
 7.  Gluźniewicz Edyta – radna
 8.  Jedynak Anna – radna
 9.  Kocik Danuta – radna
10.  Król Stanisław – radny
11.  Milczarek Czesław – radny
12.  Musiał Zygmunt – radny
13.  Sęk Marian – radny 
14.  Szymańska Urszula – radna
15.  Wawrzyńczyk Sławomir – radny.

Kolejnymi punktami inauguracyjnej 
sesji było złożenie przez wójta ślubo-
wania. Po dokonaniu zaprzysiężenia, w 
swoim krótkim wystąpieniu Wójt po-
dziękował za poparcie uzyskane w wy-
borach i kilka słów powiedział o swojej 
dotychczasowej pracy w samorządzie 

gminnym. Z Gminą Tomaszów Mazo-
wiecki związany jest od momentu reak-
tywowania samorządów w Polsce, czyli 
od 1990 r. z krótką czteroletnią przerwą. 
Zaczynał w radzie, jako przewodniczący 
Komisji Finansowej, był również prze-
wodniczącym i wiceprzewodniczącym 
rady, zastępcą wójta i wójtem poprzed-
niej kadencji. Pogratulował wybranym 
na nową kadencję radnym i zaprosił ich 
do współpracy. Za najważniejsze wy-
zwania na najbliższy czas, uznał prace 
nad urealnieniem tegorocznego budżetu 
oraz przyszłorocznym budżetem gminy. 

Przedostatnim punktem uroczystej 
sesji było ustalenie składów osobowych 
pięciu stałych komisji oraz wybór prze-
wodniczących tychże komisji:
1.  Komisja Rewizyjna – Danuta Kocik, 
2.  Komisja Finansowa – Stanisław Król,
3.  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych – Anna 
Gawarzyńska,

4.  Komisja Ekologiczna przewodniczą-
cy – Marian Sęk,

5.  Komisja Samorządu Lokalnego 
i  Ochrony Przeciwpożarowej – Euge-
niusz Gawarzyński.

KULTURA
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Wyjątkową okazję do świętowania mie-
liśmy 16 października 2014 roku, kiedy 
to Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” 
z Twardej obchodził Jubileusz 30-lecia 
działalności artystycznej. Uroczystość 
zainaugurowała msza święta w intencji 
Jubilatów odprawiona w godzinach ran-
nych w kościele p.w. św. Anny w Smardze-
wicach, której przewodniczył o.proboszcz 
Marek Zienkiewicz. Uroczyste spotkanie 
członków zespołu z zaproszonymi gośćmi 
miało miejsce w godzinach popołudnio-
wych w Domu Ludowym w Twardej. Kie-
rownik zespołu Bogumiła Wiktorowicz 
wraz z Teresą Jończyk i Wiesławą Głową 
serdecznie powitały przybyłych na uro-

Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej 
Zespołu Folklorystycznego „Sami Swoi” z Twardej

czystość gości i przyjaciół. Bogumiła Wik-
torowicz skierowała podziękowania do 
tych wszystkich, którzy wspierają zespół, 
do swoich koleżanek i kolegów oraz przy-
jaciół. Główną atrakcją wieczoru był kon-
cert jubileuszowy, który odzwierciedlał 
przepiękny repertuar zespołu. Wszystkim 
zebranym historię minionych lat przybli-
żyła Maria Robak inspektor ds. kultury i 
promocji gminy. Wójt Franciszek Szmi-
giel wraz z przewodniczącą Rady Gminy 
Krystyną Pierścińską złożyli serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy tworzą 
ten wspaniały zespół, wręczyli listy gratu-
lacyjne, kwiaty oraz czek. Życzenia popły-
nęły również od: przewodniczącego Rady 

Powiatu Mirosława Zielińskiego, Zbi-
gniewa Gredki przyjaciela zespołu, prze-
wodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, 
Marianny Mierzwy, od byłej kierowniczki 
zespołu Anny Mierzwy i Wiesławy Waw-
rzyńczyk, prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej Piotra Bezata, sołtysa Sławomi-
ra Wawrzyńczyka, Barbary Robak wójta 
gminy Rokiciny, Barbary Wojtaszek z-cy 
Kierownika KRUS, Jolanty Zabłockiej 
Dyrektor GBP w Smardzewicach i Anny 
Wawrzyńczyk, od byłej radnej Reginy 
Dziubałtowskiej oraz od zaprzyjaźnio-
nych zespołów „Smardzewianie” i „Cie-
błowianie”. Ponadto Marianna Mierzwa 
złożyła życzenia i wręczyła prezent od 
radnej Janiny Kisielińskiej. Wspólne 
świętowanie trwało do późnych godzin 
wieczornych. A było, co świętować, gdyż 
zespół w pełni zasłużył sobie swoją pra-
cą, licznymi sukcesami i nagrodami na 
tak piękny jubileusz. W ciągu trzydzie-
stoletniej działalności zespół „Sami Swoi” 
wystąpił na niezliczonych koncertach, 
imprezach i festiwalach o zasięgu regio-
nalnym, ogólnopolskim i międzynaro-
dowym, gdzie zdobył wiele prestiżowych 
nagród i wyróżnień. Za swoje osiągnięcia 
i upowszechnianie kultury ludowej Ze-
spół został odznaczony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego od-
znaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

KULTURA

XIV edycja powiatowego konkursu dar-
cia pierza odbył się 28 listopada w hali 
sportowej w Rzeczycy. Zaproszonych go-
ści, wśród których byli między innymi: 
Krystyna Ozga – poseł na Sejm RP, Artur 
Bagieński – wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego powitali gospodarze imprezy: 
Leon Karwat – członek Zarządu Powiatu 
Tomaszowskiego i Marek Kaźmierczyk 
– wójt gminy Rzeczyca. Po ofi cjalnym 
otwarciu imprezy rozpoczęła się wielka 
puchowa rywalizacja, w której udział wzię-
ły trzyosobowe reprezentacje Kół Gospo-

XIV Powiatowy Konkurs Darcia Pierza
dyń Wiejskich z powiatu tomaszowskiego. 
We współzawodnictwie gminę Tomaszów 
Mazowiecki reprezentowały Panie: Helena 
Plichta, Kazimiera Mazurek i Teresa Giba-
ła z Koła Gospodyń Wiejskich ze Smardze-
wic. Jury, oceniając poszczególne zespoły, 
nie tylko ważyło puch, ale sprawdzało 
także, czy w zdartym puchu nie ma całych 
piór i czy nie znajdują się w nim szypułki. 
Ze zdartego pierza zostanie uszyta podu-
cha dla dziecka, które jako pierwsze urodzi 
się w gminie Rzeczyca w 2015 roku. 

Nasza gmina zdobyła II miejsce.
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W dniach 24–26.10.2014 r. zespół Smar-
dzewianie gościł w Raduniu w Republice 
Białorusi.

Pojechał tam na zaproszenie Raduń-
skich Słowików w ramach porozumienia 
Smardzewice–Raduń. Na miejscu czeka-
li na nich uczniowie wraz z rodzinami i 
panią dyrektor Swietłaną Żegzdryn wi-
tając ich chlebem i solą. Tak jak zawsze 
przyjęcie przez przyjaciół z Radunia było 
życzliwe. Wszyscy cieszyli się ze spo-
tkania i możliwości wspólnego śpiewu i 

Wizyta Zespołu „Smardzewianie” 
w Raduniu na Białorusi

tańca. Wieczorem rozpoczął się Festiwal 
Kultury Białorusko-Polskiej, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 
tamtejszych władz świeckich, kościelnych 
i mieszkańców Radunia. Wśród gości 
znaleźli się między innymi konsulowie 
Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie pan 
Krzysztof Zieliński i Wojciech Skrobisz, 
którzy byli mile zaskoczeni zażyłością i 
bliskimi znajomościami nawiązanymi 
wśród wszystkich uczestników. Na kon-
cercie wystąpili: Raduńskie Słowiki, zespół 

Zaranica, Kapela Raduńskiej Szkoły Mu-
zycznej i Smardzewianie. Po występach w 
Domu Kultury „Smardzewianie” zostali 
poproszeni przez proboszcza Parafi i Mat-
ki Bożej Różańcowej w Raduniu Witolda 
Łozowieckiego o uświetnienie śpiewem 
mszy św. Zespół wręczył Proboszczowi 
Raduńskiej Parafi i obraz Świętej Anny, 
patronki naszej Parafi i z dedykacją od o. 
Proboszcza Marka Zienkiewicza i zespołu 
Smardzewianie. Nasz zespół został także 
obdarowany. Prezent, jaki przywieźli z 
Radunia można obejrzeć w kościele Św. 
Anny w Smardzewicach, a jest to baner 
wydany na okoliczność 80 lat Konsekra-
cji Kościoła Matki Bożej Różańcowej w 
Raduniu. Jedną z atrakcji była wspólna 
wycieczka, która rozpoczęła się od miej-
scowych dożynek na placu targowym w 
Raduniu. Program wycieczki obejmował 
zwiedzanie miejscowości: Osowa – Pol-
ski kościół św. Jerzego, Trokiele – sank-
tuarium Matki Bożej Trokielskiej, gdzie 
corocznie w I- szą niedzielę lipca przy-
chodzą pielgrzymki z Polski, Bolczeniki – 
dom Maryli Wereszczakówny ukochanej 
Adama Mickiewicza, Bieniakoni – szkoła i 
muzeum. W niedzielę po mszy odprawio-
nej specjalnie dla zespołu i pożegnaniu się 
z przyjaciółmi zespół ruszył w drogę po-
wrotną do Smardzewic. 

Wyjazd był sfi nansowany w części z 
budżetu gminy. 

96 rocznicę odzyskania niepodległości 
uczczono wieczornicą zorganizowaną w 
dniu 8 listopada 2014 roku w Smardze-
wicach. Mieszkańcy z całej Gminy Toma-
szów Mazowiecki przybyli do sali OSP, by 
wspólnie uczcić to najważniejsze dla Pola-
ków święto. Gośćmi uroczystości byli: Wójt 
Gminy Tomaszów Mazowiecki Pan Fran-
ciszek Szmigiel, Inspektor ds. kultury Pani 
Maria Robak, Radni Gminy, reprezentacje 
Kół Gospodyń Wiejskich, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach 
Pan Waldemar Fijałkowski, Prezes OSP w 
Smardzewicach Pan Edmund Król, oraz 
pracownicy Urzędu Gminy. Wszystkich 
gości i zgromadzoną publiczność powitała 
w imieniu współorganizatorów Jolanta Za-

Gminne obchody Święta Niepodległości
błocka – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Smardzewicach. Organizatorami 
wieczornicy byli: Gmina Tomaszów Mazo-
wiecki, Gminna Biblioteka Publiczna i Świe-
tlica Wiejska w Smardzewicach, Ochotnicza 
Straż Pożarna i Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Smardzewicach. Część artystyczną 
rozpoczął występ strażackiej orkiestry dętej 
OSP w Smardzewicach pod kierunkiem 
kapelmistrza Pana Wiesława Iskry. Na wy-
stęp orkiestry złożyły się zarówno utwory 
patriotyczne jak i rozrywkowe. Następnie 
swój program zaprezentował dziecięcy ze-
spół folklorystyczny „Mali Smardzewianie”, 
prowadzony przez Panów Jacka Lewan-
dowskiego i Krzysztofa Turałę.  Kolejnym 
punktem wieczornicy był montaż słowno-

-muzyczny przygotowany przez uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smar-
dzewicach, pod kierunkiem Pań: Anny Ju-
styny, Dominiki Barden i Wioletty Pawlik. 
Była to piękna i wzruszająca lekcja historii. 

Repertuar wieczornicy uświetnił tak-
że występ zespołu „Smardzewianie”, któ-
ry zaprezentował publiczności wiązankę 
piosenek patriotycznych i ludowych.

Gościem honorowym był zespół 
„Pętla Ósemki”. Aktorzy zaprezentowa-
li montaż literacko-muzyczny oparty na 
tekstach własnych oraz znanych polskich 
poetów tj. Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, Mariana Hemara, Jana Lecho-
nia w inscenizacji Tomasza Bieszczada.

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Uroczystość jubileuszowa obchodów 
95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
wraz z otwarciem placu rekreacyjne-
go przy budynku remizy strażackiej w 
Chorzęcinie odbyła się 25 października 
2014 roku. Strażacy świętowali wraz z 
zaproszonymi gośćmi na czele z wójtem 
Franciszkiem Szmiglem, przewodniczącą 
Rady Gminy Krystyną Pierścińską, z- cą 
wójta Sławomirem Bernackim, radny-
mi, dyrektor szkoły Izabelą Śliwińską, 
pracownikami urzędu gminy, przedsta-
wicielami Państwowej Straży Pożarnej: 
Komendantem PSP Romanem Pająkiem, 
dh Tadeuszem Cisowskim Prezesem Za-
rządu Powiatowego OSP, Edmundem 
Królem Prezesem Zarządu Gminnego 
OSP, zaprzyjaźnionymi jednostkami z 
terenu gminy, sołtysem oraz mieszkańca-
mi. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., 
którą koncelebrowali Kapelani Powiatowi 
Straży Pożarnych w osobach: ks. Zbignie-
wa Kowalczyka i ks. prałata Grzegorza 
Gogola oraz księży parafi i Chorzęcin ks. 
proboszcza Józefa Jelenia i ks. Krzysztofa 
Pieca. Po mszy nastąpił przemarsz jedno-
stek OSP na plac remizy strażackiej, gdzie 
miała miejsce dalsza część uroczystości. 

Jubileusz 95-lecia Ochotniczej 
Straży Pożeranej w Chorzęcinie

Po przeglądzie pododdziałów, nastąpiło 
wciągnięcie fl agi państwowej na maszt i 
odegranie hymnu państwowego. Uroczy-
stość poprowadził dh Tomasz Sobczyk. 
Zaproszonych gości powitał prezes zarzą-
du jednostki Józef Karp, który podkreślił, 
że jest to ważna uroczystość zarówno dla 
strażaków jak i mieszkańców Chorzęcina. 
Dalsza część uroczystości to niezwykle 
interesująca ceremonia wręczenia najbar-

dziej aktywnym strażakom i działaczom 
wyróżnień i medali. W związku z zakoń-
czeniem I etapu budowy terenu rekre-
acyjnego prezes podziękował władzom 
gminy, za to, że dbają o wizerunek wsi i 
podnoszą komfort życia mieszkańców. 
Obecni na uroczystości przedstawiciele 
władz samorządowych przecięli wstęgę 
przekazując mieszkańcom Chorzęcina 
teren rekreacyjny do użytku. Uroczystość 
uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Chorzęcinie oraz Orkiestry Dę-
tej z Zawady, a panie z KGW zapraszały 
do skosztowania tradycyjnych specjałów, 
przygotowanych specjalnie na tę okazję.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
Wykonawców nagrodzono brawami, 
dziękując im za wieczór poezji, muzyki 
i wspólnego śpiewania ocalonych od za-
pomnienia piosenek.

W trakcie trwania uroczystości głos 
zabrał Pan Franciszek Szmigiel Wójt 
Gminy Tomaszów Mazowiecki, który 
podziękował wszystkim zgromadzo-
nym, że zechcieli wspólnie świętować 
rocznicę odzyskania niepodległości. Pan 
Wójt zachęcał do radosnego przeżywa-
nia tego święta i do wywieszania w dniu 
11 listopada fl ag narodowych. W swo-
im krótkim wystąpieniu podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania wieczornicy wymieniając 
zarówno artystów, jak i instytucje współ-
organizujące gminne obchody Święta 
Niepodległości.
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W dniach 12–14 listopada 2014 r. odbyły 
się w Smardzewicach warsztaty z two-
rzenia „pająków”. Warsztaty mogły być 

„Pająki” – ozdoba wiejskiej izby
przeprowadzone dzięki Stowarzyszeniu 
Dolina Pilicy w ramach realizowanego 
projektu „Ocalmy od zapomnienia”. Pa-

jąki były na wsi jedną z podstawowych 
form zdobienia izb mieszkalnych. Wie-
szano je kiedyś na środku izby w miej-
scu dzisiejszego żyrandola. Miały one 
przynieść dostatek domowi. Pająki były 
wykonywane z łatwo dostępnych surow-
ców, np. słomy, trzciny czy ziaren. Z cza-
sem zaczęto ozdabiać je kwiatami z pa-
pieru. Wykonywano je dwa razy do roku: 
na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. 

Uczestniczki trwających trzy dni 
warsztatów pod kierunkiem twórczyni 
ludowej Pani Weroniki Gruszeckiej po-
znały tajniki wykonywania tych ozdób. 

Do zrobienia niewielkich rozmiarów 
pająka potrzeba wiele cierpliwości. Naj-
pierw trzeba zrobić odpowiednią ilość 
kwiatów, które następnie łączy się z nani-
zanym na nitkę groszkiem lub pociętą w 
rureczki słomą. Efekty tej pracy można po-
dziwiać w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Smardzewicach, która wraz ze Świetlicą 
Wiejską była organizatorem warsztatów.  

KULTURA

W piątek 24 października w Zespole 
Szkół w Wiadernie w niezwykle uroczy-
stej oprawie pary małżeńskie świętowały 
jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego. W tym wyjątkowym wyda-
rzeniu Małżonkom towarzyszyły rodzi-
ny oraz goście na czele z Wójtem Gminy 
Franciszkiem Szmiglem, Przewodniczą-
cą Rady Gminy Krystyną Pierścińską, 
dyrektorem ZS w Wiadernie Arkadiu-
szem Świechem. Uroczystość rozpo-
częła się wspaniałym występem dzieci i 
młodzieży. Wójt powitał zaproszonych 
gości, a następnie skierował do Jubilatów 
słowa wyrażające podziw, uznanie oraz 
szacunek. Następnie wraz z przewodni-
czącą Rady Gminy w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wręczył parom 
małżeńskim medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie. Wójt obdarował również 
jubilatów upominkami i kwiatami. Po 
ofi cjalnej części uroczystości wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na jubileuszowy 
tort oraz poczęstunek. 

Złote i Diamentowe Gody 
w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Małżeństwa które obchodziły jubileusz 50-lecia za-
warcia związku małżeńskiego:
•  Wanda i Jan Edykowie z Łaziska
•  Władysława i Stanisław Filipczakowie z Jadwigowa
•  Halina i Tadeusz Gaworkowie ze Smardzewic
•  Danuta i Aleksander Jabrzykowie z Wiaderna

•  Zofia i Wojciech Kobalczykowie ze Smardzewic
•  Jolanta i Zygmunt Kobalczykowie 
•  Michalina i Wacław Kubaccy z Łaziska
•  Wiesława i Władysław Pietrzykowie z Łaziska
•  Anna i Roman Szafrańscy z Twardej
•  Gabriela i Jerzy Wąsowie z Niebrowa
Małżeństwa które obchodziły 60-lecie zawarcia 
związku małżeńskiego:
•  Marianna i Ignacy Pająkowie z Kwiatkówki
•  Władysława i Zenon Śniadkowie z Cekanowa
•  Feliksa i Stanisław Pietrasikowie z Niebrowa
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W piątek 7 listopada 2014 roku w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzi-
szewicach, odbył się VII Powiatowy 
Konkurs Kiszenia Kapusty. Organiza-
torami konkursu byli: Starosta Powiatu 
Tomaszowskiego – Piotr Kagankiewicz, 
Wójt Gminy Budziszewice – Marian 
Holak oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
z gminy Budziszewice. W Konkursie 
udział wzięły trzyosobowe reprezentacje 
wszystkich gmin powiatu tomaszow-
skiego. Drużynowa rywalizacja polegała 
na jak najszybszym i najdrobniejszym 
poszatkowaniu dwóch główek kapusty i 
starciu marchewki. Ocenie podlegał czas 
szatkowania i wygląd estetyczny pokro-
jonej kapusty. Ponadto komisja oceniała 
hasło reklamowe i wygląd reprezentacji. 

VII Powiatowy Konkurs Kiszenia 
Kapusty w Budziszewicach

Gminę Tomaszów Mazowiecki repre-
zentowało Koło Gospodyń Wiejskich z 

Łaziska pod przewodnictwem p. Ireny 
Bober. Panie: Halina Błażejewska, Maria 
Sobczyk, Halina Tomczyk w zaciętej ry-
walizacji zdobyły zaszczytne II miejsce. 
hasło reklamowe:
„JEŚLI NIE CHCESZ SWOJEJ ZGUBY 

TO KAPUSTĘ JEDZ MÓJ LUBY” 

W grudniu br. będą zawierane umowy 
z mieszkańcami Zawady, Godaszewic, 
Chorzęcina i Niebrowa, a w I kwarta-
le 2015r. z mieszkańcami Komorowa, 
Zaborowa I, Zaborowa II i Wąwału

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest 
Benefi cjentem środków z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi na wyko-
nywanie podłączeń nieruchomości za-
budowanych do zbiorczego systemu ka-
nalizacyjnego. Realizowany program ma 
na celu uzyskanie efektu ekologicznego 
poprzez podłączenie jak największej 
liczby budynków do sieci kanalizacyjnej

Właściciel danej nieruchomości – 
uczestnik programu – może uzyskać 
dofi nansowanie do 50% kosztów bu-
dowy przyłącza kanalizacyjnego, nie 
więcej jednak niż 3.000 zł. W imieniu 
Gminy realizuje ten program Gmin-
ny Zakład Komunalny w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Przystępujemy do podpisywania pierwszych umów 
z mieszkańcami naszej gminy na wykonywanie 

przyłączeń kanalizacyjnych
W dniu 14 listopada br. została pod-

pisana umowa z wykonawcą podłączeń 
kanalizacyjnych. Jest nim konsorcjum 
fi rm: P.P.U.H. „EKOINŻBUD” Łukasz 
Stępień z Piotrkowa Tryb. i „M-kop” 
Maciej Majczyna ze Smardzewic. W 
pierwszym półroczu 2015 r. będą wy-
konywane podłączenia w Aglomeracji 
Zawada, tj. w miejscowościach Niebrów, 
Zawada, Godaszewice, Chorzęcin. 

Do wszystkich tych osób, które zło-
żyły wnioski o dofi nansowanie budowy 
podłączeń kanalizacyjnych z obszaru 
Aglomeracji Zawada, zostały dostar-
czone zaproszenia w celu podpisania 
stosownej umowy. Zawarcie umów jest 
możliwe codziennie w godz. 8.00–16.00, 
począwszy od dnia 8 grudnia do 31 grud-
nia te go roku w siedzibie Gminnego Za-
kładu Komunalnego. Ponadto mieszkań-
cy mogli podpisywać umowy na miejscu, 
w Domach Ludowych w Godaszewicach 
i Chorzęcinie lub w szkole w Zawadzie.

Jeżeli warunki pogodowe będą 
sprzyjające, to rozpoczęcie budowy 
pierwszych podłączeń będzie możliwe 
już w lutym 2015 r.

Natomiast budowa podłączeń w 
Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 
będzie realizowana dopiero w II pół-
roczu 2015 r. ze względu na trwające 
jeszcze prace przy budowie sieci kana-
lizacyjnej. O szczegółowym terminie 
podpisywania umów z mieszkańcami 
Komorowa, Zaborowa I, Zaborowa II 
i Wąwału poinformujemy w terminie 
późniejszym.

Jeżeli WFOŚiGW w Łodzi będzie w 
dalszym ciągu dofi nansowywał budowę 
podłączeń kanalizacyjnych, to w miesią-
cu styczniu 2015 r. rozpocznie się II na-
bór wniosków od mieszkańców Smar-
dzewic, Łaziska, Łagiewnik oraz chęt-
nych mieszkańców, którzy nie złożyli 
wniosku w przeprowadzonym I naborze 
i dotychczas nie wykonali przyłącza.

KULTURA



8

31 października 2014r. w Studiu Kon-
certowym Radia Łódź odbyła się druga 
edycja Wojewódzkiego Konkursu Kra-
somówczego EKO-KLEKOT. 

Spośród wszystkich uczestników fi -

Po raz kolejny tytuł najlepszego 
mówcy trafi ł do Zawady

nału, najlepszy okazał się Adam Szym-
czyk – uczeń III klasy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Zawadzie, który piękną 
polszczyzną, erudycją oraz znajomością 
ekologii ujął członków jury i widownię. 

Adam wcielił się w rolę mecenasa 
broniącego Tadeusza K., któremu zarzu-
cono wysypanie śmieci w lesie. Ubrany 
w togę, przekonywał, że jego klient jest 
człowiekiem, któremu ekologia obca nie 
jest. Dowód? Zdjęcia roweru i płócien-
nej torby, a nawet... zgaszonego światła 
w pokoju Tadeusza K.
W Jury konkursu, oceniającym wystą-
pienia młodych mówców, zasiedli : 
•  Adam Masiulanis (Dyrektor ds. PR 

fi rmy Atlas), 
•  Joanna Woś (aktorka Teatru Wielkiego), 
•  Janina Kosman (zastępca Burmistrza 

Gminy Łask), 

•  Wioletta Gnacikowska (dziennikarka 
Gazety Wyborczej), 

•  Jacek Czekalski (dziennikarz Radia 
Łódź) 

•  oraz Michał Ciepłucha (Liga Ochrony 
Przyrody).
Wszyscy uczestnicy krasomówczych 

zmagań otrzymali ekologiczne upomin-
ki oraz dyplomy uczestnictwa. Nad-
mienić pragniemy, że tytuł najlepszego 
mówcy okręgu łódzkiego Adaś zdobył 
po raz drugi. W ubiegłym roku został 
laureatem pierwszej edycji konkursu, 
który zorganizowała Grupa Atlas oraz 
Telma Communications Agency. 

Firma Atlas ufundowała także nagro-
dę dla szkoły, w której uczy się najlepszy 
krasomówca. Zespół Szkół w Zawadzie 
otrzymał po raz kolejny warte 5 tysięcy 
złotych materiały budowlane na remont 
szkoły. Pani dyrektor już zaplanowała 
generalny remont korytarzy w głównym 
budynku szkoły.

Gratulujemy Adamowi i życzymy ko-
lejnych sukcesów. 

Dnia 1 grudnia 2014 roku uczniowie 
klas IV–VI SP w Wiadernie pod opie-
ką nauczycieli pojechali do Tomaszowa 
Maz. na interaktywne warsztaty teatral-
ne “Teatr Show”. Impreza miała miejsce 
w Sali Vilanów. Pomysłodawcy projektu 
odsłonili przed młodzieżą wiele tajem-
nic telewizyjnej kuchni, kilka sekretów 
realizacji fi lmowych i tworzenia pro-
stych tricków fi lmowych. W trakcie 
wspólnej pracy z widownią ekipa fi l-
mowa skonstruowała świat z gatunku 
fantasy. Całość zajęć warsztatowych była 
rejestrowana wizualnie i realizowana w 

Jak stworzyć świat fantasy?
formie przekazu NA ŻYWO na dużym 
ekranie. Z wykorzystaniem rekwizytów i 
scenografi i aktorzy i statyści z widowni 
( z naszej szkoły: Adrianna Sepkowska i 
Sylwia Bernacka) otrzymali bilety szczę-
ścia, które umożliwiły im zagranie w sce-
nach fi lmowych, tworzących zamkniętą 
opowieść. Pod koniec zajęć został za-
prezentowany trailer, czyli skrótowa za-
powiedź tego dzieła. Zrealizowany pod-
czas warsztatów materiał fi lmowy został 
przekazany do profesjonalnego studia 
w celu zmontowania, udźwiękowienia i 
dodania efektów komputerowych. Goto-

wy fi lm zostanie przesłany do szkoły w 
formie elektronicznej. Wszyscy dobrze 
się przy tym bawili. Była to nauka połą-
czona z zabawą. 

EDUKACJA

4 października 2014 roku członkowie 
Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych przy Zespole 
Szkół w Komorowie brali udział w  VI 
Rajdzie Jesiennym „Sobota z Reymon-
tem”. Organizatorem rajdu była szkoła w 

Sobota z Reymontem
Będkowie. Uczniowie naszej szkoły chęt-
nie uczestniczyli w różnych konkursach, 
grach i zabawach sprawnościowych. Za-
jęli I miejsce w Konkursie Rymowanek 
oraz IV miejsce w Konkursie wiedzy o 
Reymoncie. 
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Szkoła Podstawowa w Wiadernie, aby 
sprostać wymaganiom MEN podjęła 
wszelkie starania, by 6 latek w szkole czuł 
się bezpiecznie i komfortowo, więc wy-
stąpiła o wsparcie fi nansowe do MEN na 
zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz 
z materiałami i pomocami dydaktyczny-
mi. Otrzymano dotację w kwocie 10.154 
zł. Zaplanowane pomoce i gry korzystnie 
wpłyną na rozwój dzieci i sprawią, że chęt-
nie będą uczestniczyć w zaplanowanych 
zajęciach, pozwolą doskonalić sprawność 
manualną ręki, przygotują dzieci do na-
uki pisania i czytania. Stworzą możliwość 
doskonalenia funkcji percepcyjno-moto-
rycznych oraz aktywności sensorycznej. 
W sali gdzie odbywa się nauka pierwszo-

6 latek w szkole

klasistów z budżetu szkoły wymieniono 
także meble i stoliki uczniowskie. Nato-

miast rodzice zakupili nowy, kolorowy 
dywan i donice na kwiaty okienne.

Postęp w dziedzinie informatyki i techniki 
komputerowej, który nastąpił w naszym 
kraju nie ominął bibliotek szkolnych. W 
dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić 
sobie nowoczesnej biblioteki bez skompu-
teryzowanych zbiorów. Dlatego szkoła w 
Zawadzie zakupiła program Biblioteka 
fi rmy LIBRUS, który służy do komplekso-
wej obsługi biblioteki szkolnej. Program 
posiada wygodną i przejrzystą bazę da-
nych o czytelnikach i zbiorach, pomaga w 
katalogowaniu, generuje kody kreskowe, 
prowadzi rejestr ubytków, ewidencję wy-
pożyczeń, rejestry danych statystycznych 

XXI wiek w bibliotece szkolnej w Zawadzie
oraz wspomaga w przeprowadzeniu skon-
trum. Ponadto drukuje karty biblioteczne 
i nalepki na egzemplarze. Wprowadzanie 
księgozbioru do programu komputerowe-
go rozpoczęliśmy w styczniu 2013 roku. 
Komputerowa baza danych powstawała z 
autopsji i na podstawie ksiąg inwentarzo-
wych, co wykluczyło możliwość popeł-
nienia błędów. Przy okazji wprowadzania 
zbiorów do programu komputerowego 
przeprowadzono gruntowną jego selekcję, 
w wyniku, której egzemplarze nienadają-
ce się do dalszego użytku przekazano na 
makulaturę. Choć komputeryzacja biblio-

teki jest procesem długotrwałym i czaso-
chłonnym to w maju tego roku udało nam 
się go zakończyć. Obecnie zbiory wynoszą 
2.150 egzemplarzy. W pierwszych dniach 
września br. szkolnego została utworzo-
na baza czytelników. Wszyscy uczniowie 
otrzymali nowiutkie karty z kodem kre-
skowym i rozpoczęło się wypożyczanie 
za pomocą czytnika. Czas oszczędzony 
na porządkowaniu kart, czy tworzeniu 
statystyk wypożyczeń z pewnością wyko-
rzystany zostanie na prowadzenie pracy 
pedagogicznej lub działań na forum śro-
dowiska lokalnego. 

Piękna jesienna pogoda towarzyszyła 
uczniom klasy V i VI Szkoły Podstawo-
wej w Wiadernie w wycieczce do Fabry-
ki Krówek mieszczącej się w Milanówku. 
Wyjazd odbył się dnia 3 października 
2014r. Słodka strona wycieczki powo-
dowała olbrzymie zaciekawienie dzieci, 
które z niesamowitą uwagą słuchały i 
oglądały cały proces wytwarzania cu-
kierków. Najmilszym momentem była 
możliwość skosztowania świeżo zrobio-

Słodka wycieczka do Fabryki krówek
nej na oczach dzieci Krówki. Ostatnim 
etapem wycieczki była lekcja samo-
dzielnego, ręcznego zawijania cukier-
ków w własnoręcznie zaprojektowane 
etykietki, co przysporzyło mnóstwo ra-
dości wszystkim obecnym. Aktywnością 
kończącą atrakcyjną wizytę w Fabryce 
Krówek Ciągutek była praca plastyczna 
„Moja Krówka”. W dobrych nastrojach i 
ze słodkimi minami wróciliśmy do szko-
ły z zapasem cukierków dla rodziców.

EDUKACJA



10

Świetlica szkolna jest dziś jedną z naj-
bardziej popularnych form opieki nad 
dzieckiem. Oprócz funkcji opiekuńczej 
odgrywa ona doniosłą rolę w procesie dy-
daktyczno-wychowawczym szkoły. Dzia-
łalność naszej świetlicy jest ważnym ele-

Działalność opiekuńczo-
wychowawcza świetlicy szkolnej

mentem systemu wychowawczego szkoły. 
Staramy się tak ją organizować, aby szkoła 
stała się uczniom bliska, żeby dobrze się 
w niej czuli, rozwijali swoje zainteresowa-
nia, uczyli się samorządności. Aby było to 
możliwe Szkoła Podstawowa w Wiadernie 

wnioskowała do MEN o dofi nansowanie 
i otrzymała kwotę 10.073 zł na zakup 
laptopa wraz z materiałami i pomocami 
dydaktycznymi, które służyłyby nauczy-
cielom przygotować interesujące mate-
riały na zajęcia edukacyjno-zabawowe. 
Pomoce dydaktyczne stacyjne zapewnią 
dzieciom działanie na wielu strefach, będą 
rozwijać m.in. wyobraźnię, pamięć, umie-
jętności plastyczne, aktywność ruchową 
oraz współpracę i komunikację w grupie.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w 
ramach konkursu z dziedziny Edukacja 
Ekologiczna ZS w Wiadernie uzyskał 
dotację w wysokości do 30,390,00 zł na 
utworzenie „Mojej wymarzonej ekopra-
cowni”. Całkowity koszt projektu wy-
niósł 43.648,00 zł.

Projekt polegał na zaplanowaniu i 
utworzeniu szkolnej pracowni wraz z 
programem edukacyjnym, opartym na 
jej wykorzystaniu. Uzyskane środki po-
zwoliły na wyposażenie klasopracow-
ni w nowe meble, nowoczesny sprzęt 
multimedialny i pomoce dydaktyczne. 
Wnętrze pracowni zostało odnowione, 
pomalowano ściany, zamontowano foto-
tapetę. Zaproponowane pomoce dydak-
tyczne pozwalają na przeprowadzanie 
eksperymentów ekologiczno-przyrodni-
czych w małych grupach lub indywidu-

Moja wymarzona Ekopracownia
alnie. Nauka w nowej pracowni będzie 
sprzyjała rozwojowi młodych talentów, 
przyczyni się do wzrostu zainteresowa-
nia przyrodą i zainspiruje dzieci do po-
dejmowania działań na rzecz środowiska 
przyrodniczego. 

W ramach tego samego konkursu 
wyremontowano i doposażono pracow-
nię przyrodniczą w ZS w Zawadzie.

Całkowity koszt projektu wyniósł 43 
793,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w 
Łodzi 31 234,00zł. 

Projekt „Modernizacja pracowni 
przyrodniczo-ekologicznej w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zawa-
dzie” miał na celu zaplanowanie i utwo-
rzenie szkolnej pracowni ekologicznej, 
wyposażonej w nowoczesne zaplecze 
techniczne i różnorodne środki dydak-
tyczne oraz opracowanie i wdrożenie 

programu edukacyjnego opartego na 
wykorzystaniu zasobów pracowni. Wnę-
trze pracowni zostało odnowione, po-
malowano ściany, wymieniono rolety, 
zamontowano nowe listwy przypodło-
gowe oraz wyremontowano kącik przy 
umywalce.

29 listopada, w mroźny sobotni poranek 
członkowie Koła Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych ruszyli do 

Kleszczów zdobyty!
Kleszczowa, gdzie wzięli udział w 10 ki-
lometrowej grze terenowej, konkursach 
tematycznych, ognisku i pieczeniu kieł-
basek, jak również w zawodach pływac-
kich na nowoczesnym basenie “Solpark. 
Na uczestników rajdu czekały wspaniałe 
nagrody i upominki (karnety na basen, 
śpiwory, karimaty, bidony, itp. Wśród 
uczniów Zespołu Szkół w Komorowie na 
wyróżnienie zasługują następujące oso-
by: Julia Dębicka, która zajęła III miejsce 
w Konkursie Wiedzy o Gminie Klesz-
czów, Karolina Szewczyk – IV miejsce w 
Konkursie Wiedzy o PTSM, Weronika 

Dębiec – IV miejsce w zawodach pły-
wackich oraz Wiktoria Bielas – V miej-
sce w Konkursie Literackim. 

Udział w rajdzie uczniów z Komo-
rowa i z Zawady do końca stał pod zna-
kiem zapytania. Organizatorzy mieli, 
bowiem problem ze zorganizowaniem 
odpowiedniej sumy pieniędzy na do-
jazd do Kleszczowa. Na szczęście z po-
mocą przyszedł Wójt Gminy Tomaszów 
Mazowiecki – pan Franciszek Szmigiel, 
który sfi nansował wyjazd młodych mi-
łośników aktywnego spędzania wolnego 
czasu. 

EDUKACJA
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Rok szkolny 2014/2015 w Przedszkolu 
w Wąwale to początek wielkich zmian. 
Plac zabaw po kapitalnym remoncie z 
nowym, kolorowym tartanem, stał się 
miejscem bardzo atrakcyjnym dla dzieci. 
Wrześniowa akcja Rodziców malowania 
ogrodzenia w czterech kolorach zyskała 
aplauz całej społeczności Wąwału. 

Projekt „Młodzi tropiciele wiewió-
rek” realizowany pod patronatem Gminy 
Tomaszów Mazowiecki, to kolejna inwe-

Marzenia dzieci się spełniają!
stycja Przedszkola w Wąwale w wyniku, 
której, powstała „zielona klasa edukacyj-
na”, w formie drewnianej altany. Obiekt 
spełnia wszelkie wymagania harmo-
nijnego rozwoju dzieci w wieku przed-
szkolnym. Nasza altanka jest miejscem 
obcowania przedszkolaków z przyrodą 
przez cały rok. W pobliżu „zielonej kla-
sy” umieszczono kolorowe tablice edu-
kacyjne przedstawiające świat przyrody 
w naszym ogrodzie. To pierwszy etap 

realizacji naszego projektu. Od wiosny 
2015 roku planujemy przystąpić do dru-
giego etapu, mianowicie ekologicznej 
ścieżki sensorycznej. Główną atrakcją 
będzie obserwacja naszych wiewiórek 
pospolitych, licznie zamieszkujących 
nasze zabytkowe drzewa. Cała ścież-
ka będzie złożona z pięciu stanowisk, 
każde poświecone w szczególny sposób 
konkretnemu zmysłowi. I tak będzie 
stanowisko „małego smakosza”, gdzie 
planujemy zasadzić krzewy owocowe, 
drugie stanowisko to „kolorowa rabata 
kwiatowa”, następne to „skarby natury” 
– w tym miejscu dzieci będą poznawać 
różnorodność przyrody: kamyki, kasz-
tany, żołędzie, szyszki. Czwarte, najbar-
dziej oczekiwane to „obserwatorium 
wiewiórek” – tu na starej sośnie mają być 
założone domki lęgowe oraz w pobliżu 
planujemy zasadzić krzewy leszczyny. 
Ostatnie stanowisko to miejsce zajęć 
psycho-ruchowych. Połączenie koloro-
wych tablic edukacyjnych z elementami 
do ćwiczeń sprawnościowych to wszech-
stronny rozwój dzieci, czyli rozwój umy-
słowy połączony z naturalną potrzebą 
ruchu dzieci w wieku przedszkolnym. 

Inwestycja powstaje dzięki wsparciu 
Gminy Tomaszów Mazowiecki, Rodzi-
ców naszych Przedszkolaków, Rady So-
łeckiej Wąwału oraz licznych Sponsorów 
zaprzyjaźnionych z naszym przedszko-
lem. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Jak co roku, w okresie poprzedzającym 
obchody Święta Zmarłych, klasa III Szko-
ły Podstawowej w Komorowie pod opie-
ką wychowawczyni – pani Małgorzaty 
Broszkiewicz, odbyła wycieczkę na cmen-
tarz wojenny w Tomaszowie Mazowiec-
kim. Tym samym już po raz trzeci odno-
towała swoją obecność w miejscu pamię-
ci narodowej. Rozmowa o tragicznych 
wydarzeniach wojennych oraz osobiste 
odczucia związane z pobytem w miejscu 
spoczynku ofi ar wojennych, pozwoliły 
uczniom przeżyć tę chwilę w duchu za-
dumy i szacunku dla przeszłości narodu 
i państwa. Zapalone znicze i chwila ciszy 
wzmocniły znaczenie tej wizyty. 

Oddanie czci miejscom pamięci narodowej

EDUKACJA
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25 października odbył się rajd pod ha-
słem „A może byśmy tak… do Toma-
szowa”, zorganizowany przez Gimna-
zjum nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. 
Podczas rajdu uczniowie wzięli udział 
w Grze Terenowej i innych konkursach. 
„Zajęliśmy I miejsce w Grze Terenowej, 
Karolina Szewczyk zdobyła III miejsce 

Śladami Juliana Tuwima

15 października 2014 roku uczniowie 
klasy IA i IB Szkoły Podstawowej w Ko-
morowie, zostali zaproszeni do Gminnej 
Biblioteki w Komorowie na przyjęcie z 
okazji urodzin Kubusia Puchatka. 

Podczas spotkania dzieci dowiedzia-
ły się jak powstała książka o Kubusiu 
Puchatku, wysłuchały jej fragmentów, 
wzięły udział w konkursie wiedzy o 
Kubusiu Puchatku. Uczniowie bez tru-
du rozwiązywali „Puchatkowe zagadki” 
oraz krzyżówki. Były liczne quizy, zaba-
wy, pląsy i tańce oraz małe, „co nieco”, 
czyli Kubusiowy tort.

Wszyscy obecni na spotkaniu dobrze 
się bawili. Dzień ten z pewnością na dłu-
go pozostanie w pamięci pierwszoklasi-
stów. 

Urodziny Kubusia Puchatka

20 XI W Szkole Podstawowej w Cho-
rzęcinie po raz ósmy odbył się Gminny 

Święto Pluszowego Misia
Konkurs z okazji Święta Pluszowego Mi-
sia. Przedszkolaki z placówek gminnych 

rywalizowały o nagrody w dwóch kate-
goriach wiekowych 5 i 6 latki. Najpierw 
odbył się konkurs recytatorski, w tym 
samym czasie mali artyści samodziel-
nie przygotowywali pracę prezentującą 
misia. Przed wręczaniem nagród uro-
dziny misia uczciły przedszkolaki z SP 
w Chorzęcinie przedstawiając spektakl 
„W Stumilowym Lesie”. Wszystkie dzieci 
otrzymały nagrody i dyplomy, pozostali 
uczestnicy zostali wyróżnieni. 
Laureaci konkursu: 
Konkurs recytatorski – 5 latki: I miejsce – Ame-
lia Spała – PP Wąwał, II miejsce – Szymon Iwanicki – ZSP 
Smardzewice, III miejsce – Zuzanna Tejchman – SZ Komorów
Konkurs recytatorski – 6 latki: I miejsce – 
Michał Zaborowski – ZSP Smardzewice o/Twarda, II miej-
sce – Antonina Domańska – PP Wąwał o/Ciebłowice, III 
miejsce – Natalia Segiet – PP Wąwał
Konkurs plastyczny: I miejsce – Małgorzata Wo-
lak – ZS Komorów, II miejsce – Amelia Białas – SP Chorzę-
cin, III miejsce – Miłosz Grabek – PP Wąwał

w Konkursie wiedzy o PTSM, Wikto-
ria Bielas – III miejsce w Konkursie o 
Tuwimie, Martyna Drzazga – II miej-
sce na strzelnicy, a Zuzanna Sęk – III 
miejsce w Konkursie Wiedzy o PTSM 
wśród gimnazjalistów” – pochwaliła 
się Agnieszka Smejda, opiekunka Koła 
PTSM
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Listopad obfi tował w sukcesy sporto-
we naszych sportowców z gimnazjum. 
Odbyła się tzw. Gimnazjada – drużyno-
we zawody tenisa stołowego dziewcząt. 
Do rywalizacji przystąpiła trzyosobo-
wa drużyna w składzie: W. Madej – III 
Gim, N. Jaskuła i M. Przybysz – obie z 
II Gim. Pierwsze zawody miały miejsce 
5 listopada w ZS w Wiadernie i zakoń-
czyły się zdobyciem I miejsca na szczeblu 
gminnym i awansem do zawodów mię-
dzygminnych, które rozegrane zostały 13 
listopada w Rzeczycy. Tam również nasze 

Sukcesy sportowe w ZS w Wiadernie
zawodniczki wywalczyły I miejsce i miały 
szansę do rywalizacji w zawodach powia-
towych. 25 listopada w ZS nr 8 Białobrze-
gach odbyły się rozgrywki powiatowe za-
kończone sukcesem, czyli po raz kolejny 
I miejscem. Gratulujemy dziewczynom 
oraz życzymy dalszych osiągnięć. 

I grudzień też zaczął się pomyślnie. 
3 grudnia w Niewiadowie w Mikołaj-
kowym turnieju piłki siatkowej chłop-
ców nasi gimnazjaliści zdobyli również I 
miejsce! Jesteśmy dumni z naszych spor-
towców.

4 listopada bieżącego roku po raz dzie-
wiąty odbył się w Dzielnicowym Ośrod-
ku Kultury Powiatowy Konkurs Pieśni i 
Piosenki Patriotycznej pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Toma-
szowa Mazowieckiego. Zespół Szkół 
im. św. Huberta w Komorowie repre-
zentowały Paulina Szewczyk oraz Alicja 
Goździk, którą wspierał Szkolny Zespół 
Wokalny. Występ wszystkich uczennic 

IX Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej
zasługuje na wyróżnienie. Tym bardziej 
jest nam miło, że jedną z laureatek w ka-
tegorii Szkół Podstawowych okazała się 
Paulina Szewczyk z klasy IA – zdobywa-
jąc wyróżnienie. Paulina odebrała swoją 
nagrodę podczas koncertu laureatów, 
który odbył się w Kościele św. Marcina 
dnia 11 listopada. Uczennice do występu 
przygotowała p. Ewa Wysmyk – nauczy-
ciel muzyki.

Jak co roku dzień Patrona Szkoły św. 
Huberta połączony jest z uroczystością 
ślubowania klas pierwszych. W tym 
roku szkolnym dnia 7 listopada do ślu-
bowania stanęły aż trzy klasy pierwsze. 
Klasa IA i IB Szkoły Podstawowej oraz 
klasa I gimnazjum. Przygotowania do 
uroczystości trwały od początku roku 
szkolnego. Panie wychowawczynie klas 

Ślubowanie i dzień patrona szkoły w Komorowie
pierwszych: Ewa Wysmyk i Dorota Ko-
walska zapoznawały i wdrażały swoich 
uczniów do pełnienia różnych obowiąz-
ków wynikających z faktu rozpoczęcie 
nauki w szkole. Klasy pierwsze przygo-
towały na dzień ślubowania część arty-
styczną, aby zaprezentować swoje umie-
jętności i zdolności przed licznie zgro-
madzoną publicznością. W niezwykle 

podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym pierwszacy ślubowali 
być dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować swoją szkołę, swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania 
pani dyrektor – mgr Iwona Woskowicz 
dokonała symbolicznego pasowania na 
ucznia. 
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Szkoła w Smardzewicach, jako jedyna w powiecie reali-
zowała w latach 2012–2014 międzynarodowy projekt w 
ramach Programu Comenius pod hasłem: „Książki na sce-
nie podczas europejskiego festiwalu teatrów szkolnych”. 
Zachęcał on dzieci i młodzież szkół z 3 krajów Europy (Pol-
ska, Portugalia, Włochy) do czytania książek. Promował 
czytanie, jako ciekawy sposób spędzania wolnego czasu i 
służył rozwojowi edukacji międzykulturowej.

Dwuletnia praca nad projektem to ogromy wysiłek 
wszystkich zaangażowanych stron. Zaowocowała ona wie-
loma nowatorskimi działaniami.

Uczniowie każdej ze szkół partnerskich czytali wy-
brane utwory napisane przez narodowych twórców. Wzięli 
udział w konkursie literacko-plastycznym, pisali recenzje 
i wybrali swoje ulubione książki. Informacje na temat ich 
autorów i problematyki zaprezentowali swoim partnerom 
na stronie internetowej. Następnie opracowali w języku 
angielskim scenariusze przedstawienia, które posłużyły, 
jako materiał do wystawienia podczas europejskiego fe-
stiwalu teatrów szkolnych. Produktem końcowym projektu 
był wspólny spektakl teatralny wystawiony przez uczniów 
w czasie wizyt roboczych w każdej ze szkół. 

W czasie wizyt w szkołach partnerskich uczniowie 
spotykali się także z lokalnymi pisarzami, przygotowywa-
li plakaty o ulubionych książkach, a także uczestniczyli 
w szeregu zajęć przybliżających literaturę, język, kulturę, 
historię czy geografię odwiedzanego kraju. Wszystkie za-
dania wynikające z projektu, w tym scenariusze, zostały 
opublikowane na wspólnej stronie internetowej. Praca nad 
zadaniami projektowymi pozwoliła na rozwój umiejętno-
ści posługiwania się językiem obcym, poznanie nowych 
przyjaciół, międzynarodową wymianę metod nauczania 
oraz rozwój osobowości wszystkich jego uczestników.

Międzynarodowy projekt w ramach Programu 
Comenius pod hasłem: „Książki na scenie podczas 
europejskiego festiwalu teatrów szkolnych”

Projekt został wysoko oceniony przez ekspertów i 
uznany za przykład dobrej praktyki w 2014 roku. Zadecy-
dowały o tym jego jakość, innowacyjność, realizacja celów 
zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowa-
nie, zapewnienie trwałości efektów projektu oraz wpływ 
na uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

Dyrektor szkoły Waldemar Fijałkowski i koordynator 
projektu Marzena Zrobek 24 października 2014 r. zostali 
zaproszeni na seminarium dla przedstawicieli szkół i 
przedszkoli, pt. Międzynarodowe projekty edukacyjne w 
obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które 
odbyło się w Warszawie. Prezentowali projekt i dzieli się 
swoimi doświadczeniami z pracy nad nim z nauczycielami 
zainteresowanymi przystąpieniem do programu Erasmus 
+, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił do-
tychczasowy Comenius. Jego celem jest poprawa jakości 
i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. W 
praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mo-
bilność – wyjazdy w celach edukacyjnych uczniów i kadry 
edukacyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy 
szkołami na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowa-
nia wiedzy.

To nie jedyny sukces placówki. Jako jedna z 11 szkól 
w województwie łódzkim otrzymała ona dofinansowa-
nie na kolejny projekt w ramach programu Erasmus +. 
Przyznany grant opiewa na kwotę 33500 euro. Projekt 
zatytułowany “Embracing Europe”, „W objęciach Europy” 
ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu demokra-
tycznym i przyczynić się do zrozumienia różnych aspektów 
obywatelstwa europejskiego. Jego celem jest podniesienie 
świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie praw i 
obowiązków każdego z nas, zwiększenie poczucia odpo-
wiedzialności za Unię Europejską. Promuje tolerancję, 

wzajemne zrozumienie, szacunek dla innych kultur, 
uczenie się międzykulturowe, solidarność, społeczne za-
angażowanie i wolontariat. Działania projektowe będą 
organizowane przez cały okres trwania projektu zarówno 
na terenie lokalnym, jak i podczas odbywanych mobilno-
ści zagranicznych. Rozwojowi umiejętności obywatelskich 
służyć będą wizyty w narodowych parlamentach, debaty, 
wywiady z politykami czy studia przypadków. Wykorzy-
stanie innowacyjnych narzędzi technologii komputerowej 
przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów i posze-
rzenia ich wiedzy na temat obywatelstwa europejskiego. 
Partnerskie szkoły w projekcie to Irlandia, Belgia, Bułga-
ria, Francja, Hiszpania i Portugalia. W dniach 2–7 listopa-
da odbyło się robocze spotkanie koordynatorów w Sofii. 
Nasz kraj reprezentowały: Marzena Zrobek – koordynator 
i Dorota Kaczmarek – anglistka. Celem spotkania było 
ustalenie szczegółów dotyczących projektu, finasowania i 
mobilności, które wśród uczniów budzą najwięcej emocji. 
Kolejna wizyta już z uczniami w marcu przyszłego roku 
w Belgii. 

Jesienią tego roku rozpoczęły się prace 
projektowe dla kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Wiaderno, Swolsze-
wice Małe, Twarda i część Tresty. Ścieki 
bytowe będą odprowadzane do oczysz-
czalni ścieków w Tomaszowie Maz., któ-
rą zarządza Zakład Gospodarki Wodno-
-Kanalizacyjnej.

Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji 
sanitarnej dla kolejnych miejscowości naszej gminy

Dokumentację projektową będzie 
wykonywało, na zlecenie gminy, Przed-
siębiorstwo Projektowo-Wykonawcze 
„BIOPROJEKT” z Piotrkowa Tryb.

W pierwszej połowie grudnia odbyły 
się w Wiadernie, Swolszewicach Małych i 
Twardej spotkania organizacyjne z Projek-
tantem i przedstawicielami Urzędu Gmi-

ny. Na spotkaniach został przedstawiony 
planowany przebieg sieci kanalizacyjnej 
oraz zasady kontaktowania się Projektan-
tów z mieszkańcami odnośnie ustalenia 
przebiegu przyłącza na nieruchomości.

O postępach prac projektowych bę-
dziemy informować mieszkańców na 
bieżąco.
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Od kilku już lat prowadzone są prace, ma-
jące na celu zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w centrach miejscowości. Jesie-
nią tego roku przystąpiono do kolejnych 
prac, tym razem prowadzonych w cen-
trum Smardzewic. Jest to rewitalizacja te-
renu przed Zespołem Klasztornym. Chce-
my utworzyć atrakcyjne miejsce wypo-
czynku zarówno dla mieszkańców Smar-
dzewic jak i wszystkich przyjezdnych. 

Ponieważ teren ten jest własnością 
Ojców Franciszkanów, Wójt Gminy 
wystąpił z propozycją zawarcia umowy 
użyczenia na teren parku, co pozwala 
gminie prowadzić te roboty. 

W ramach inwestycji będzie wykony-
wana infrastruktura techniczna typu: alej-
ki, parking, ciągi komunikacyjne. Główna 

Rewitalizacja parku w Smardzewicach
aleja spacerowe w parku oraz ciąg pieszo-
-jezdny wzdłuż muru klasztornego zosta-
ną wyłożone kostką granitową. Istniejący 
parking wzdłuż drogi asfaltowej – dojaz-
dowej do bramy klasztornej oraz sama 
droga zostaną również przebudowane. 
Parking będzie utwardzony kostką beto-
nową typu kamień sjeneński, a jezdnia do 
bramy Zespołu Klasztornego będzie mia-
ła nową nawierzchnię bitumiczną. 

Znaczna część prac przy alejkach i 
parkingu zostanie wykonana jeszcze w 
tym roku. Natomiast wiosną przyszłe-
go roku rozpoczną się prace związane z 
uporządkowaniem i urządzeniem tere-
nów zielonych w obrębie parku. Plano-
wane są liczne nasadzenia ozdobnych 
bylin (11 gatunków – 295 szt.) i krze-

wów, zarówno liściastych (18 gatunków 
– 418 sztuk) jak i iglaków (11 gatunków 
– 203 sztuki). Będzie to zieleń niska i 
średnia, do wysokości nie większej niż 
1,60 m, tak aby nie zasłaniać przestrzeni 
widokowej na Klasztor. Ponadto zostaną 
zamontowane nowe ławki w parku, ta-
blice informacyjne,  a cały teren będzie 
doświetlony lampami parkowymi. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Tomaszowie Maz. informuje, iż 
w związku z opublikowaniem w dniu 
5 czerwca 2014r. Uchwały nr 85 Ra-
dy Ministrów z dnia 27 maja 2014r. 
w sprawie ustanowienia rządowego 
programu dla rodzin wielodzietnych 
(M.P. poz. 430) oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu dla ro-
dzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755) 
można składać wnioski o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Toma-

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wniosków 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny

szowie Maz. ul. Prezydenta I. Mościc-
kiego 31/33 pok. nr 11.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski 
program zniżek dla rodzin wielodziet-
nych. Ma służyć ułatwieniu rodzinom 
wielodzietnym dostępu do instytucji kul-
tury, aktywnego wypoczynku oraz obni-
żenia codziennych kosztów funkcjono-
wania. Za członków rodziny wielodziet-
nej uznaje się rodzica (rodziców), oraz 
jego małżonka, mających na utrzyma-
niu co najmniej troje dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, 
gdy dziecko uczy się w szkole lub w szko-
le wyższej – do ukończenia 25 roku ży-

cia, natomiast bez ograniczeń wiekowych 
– w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wydanie karty jest bezpłatne, a do-
chody nie są brane pod uwagę.

Informacje o przysługujących upraw-
nieniach na podstawie programu poda-
ne są do publicznej wiadomości na stro-
nie internetowej Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej.

Zapraszamy rodziny wielodzietne z 
Gminy Tomaszów Mazowiecki do skła-
dania wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny. 

W czerwcu tego roku zakończono I 
etap budowy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Aglomeracji Zawada . 
Wybudowano oczyszczalnię ścieków 
w Zawadzie oraz wykonano sieć kana-
lizacyjną w miejscowościach Zawada, 
Godaszewice, Chorzęcin. W listopadzie 
przystąpiono do realizacji II etapu ka-

Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji w Niebrowie
nalizacji, obejmującego miejscowości 
Niebrów, Łazisko i Łagiewniki. Obec-
nie układany jest kolektor w Niebrowie. 
Wykonywana jest główna sieć kanali-
zacyjna i odgałęzienia do granic nieru-
chomości. Zostanie ułożone około 1,5 
km kolektora grawitacyjnego i tłoczne-
go oraz powstanie jedna tłocznia ście-

ków, zlokalizowana przy skrzyżowaniu 
z ul. Mostową. Roboty potrwają, co 
najmniej do końca lutego przyszłego 
roku. Za utrudnienia spowodowane ty-
mi pracami przepraszamy i prosimy o 
ostrożne poruszanie się po drodze. Li-
czymy na Państwa zrozumienie i cier-
pliwość.

INWESTYCJE



Wydawca: Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 724 55 73
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Gmina Tomaszów Mazowiecki przystą-
piła do opracowania strategicznego do-
kumentu dla rozwoju gospodarki ener-
getycznej gminy pod nazwą Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej.

Wykonawcą ww. opracowania jest In-
stytut Gospodarki Surowcami Mineral-
nymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 
z Krakowa.

Celem dokumentu jest zaplanowanie 
działań służących poprawie stanu środo-
wiska, jakości powietrza oraz warunków 
życia mieszkańców gminy, poprzez m.in. 
redukcję emisji gazów cieplarnianych 

PGN w trosce o środowisko!
oraz zwiększenie udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma 
na celu wskazanie możliwości zrówno-
ważonego rozwoju poprzez realizację 
inwestycji efektywnie energetycznych, a 
zarazem wysoce ekologicznych. Zapisy 
opracowania dotyczą zarówno obiektów 
oraz infrastruktury publicznej, przedsię-
biorstw działających na terenie gminy, a 
także jego mieszkańców. Ponadto jego 
przyjęcie umożliwi pozyskiwanie środ-
ków fi nansowych w ramach unijnej per-
spektywy budżetowej na lata 2014–2020, 

przy pomocy których będzie można 
sfi nansować inwestycje związane z efek-
tywnością energetyczną, dotyczące w 
szczególności:
•  termomodernizacji budynków,
•  modernizacji oświetlenia ulicznego i 

transportu publicznego (niskoemisyj-
nego),

•  inwestycji w czyste źródła energii (OZE),
•  modernizacji lokalnych kotłowni.

Więcej informacji na temat działań 
prowadzonych przez gminę w ramach 
przygotowywanego Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej można uzyskać na stro-
nie internetowej www.gminatomaszow-
maz.pl oraz w Urzędzie Gminy Toma-
szów Mazowiecki, pok. 11b.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Jednym z głównych kierunków rozwo-
ju naszej gminy są działania związane z 
rozwojem infrastruktury społecznej w 
zakresie sportu i rekreacji oraz aktywi-
zacji mieszkańców. Kolejnym krokiem 
w tym kierunku jest obecnie budowane 
boisko wielofunkcyjne w miejscowo-
ści Godaszewice. Będzie to pierwsze 
boisko w naszej gminie, posiadające 
nawierzchnię wykonaną z trawy synte-
tycznej. 

Ponieważ koszt takiego boiska prze-
wyższał możliwości fi nansowe gminy, 
czekaliśmy na uruchomienie ostatniego 
już naboru wniosków o dofi nansowanie 
ze środków unijnych poprzez Stowarzy-
szenie Dolina Pilicy, którego Gmina jest 
członkiem. Możliwa dotacja w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
to kwota około 90.000 zł. Wnioskowanie 
o środki unijne spowodowało przesunię-
cie rozpoczęcia robót na późną jesień. 

Zakończenie prac przewidujemy 
wczesną wiosną 2015 r., aby cały sezon 

Budujemy kolejne boisko wielofunkcyjne 
w naszej gminie, w miejscowości Godaszewice

letni boisko mogło być wykorzystywane 
na cele sportowe. Budowane boisko bę-
dzie służyło do gry w piłkę nożną, piłkę 
siatkową i tenisa. Płyta główna boiska 
ma wymiary 20m x 27m z dodatkowym 
polem bezpieczeństwa po 1,8m z każdej 
strony. Teren boiska będzie ogrodzony 

siatką wys. 4,0 m a na krótszych bokach 
zostaną zamontowane dodatkowo piłko-
chwyty. 

Wykonawcą boiska jest fi rma toma-
szowska – F.H.U. Paweł Zięba. Do końca 
tego roku planujemy zakończyć prace 
związane z nawierzchnią płyty boiska. 

INWESTYCJE
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