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Mija kolejny rok i niedługo będziemy dzielić się
opłatkiem przy wigilijnym stole, składać sobie
nawzajem życzenia, a potem oczekiwać dobrego
roku 2016. Pozwólcie więc, że w imieniu Przewodniczącej Rady Gminy z radnymi i Wójta Gminy z
pracownikami samorządowymi złożymy Wam życzenia świąteczne:

Mieszkańcom oraz Gościom Gminy
Tomaszów Mazowiecki składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech magia Świąt Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość zawita do każdego domu, a nadzieja,
spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.
Niech 2016 Rok będzie czasem spełnienia życzeń
składanych przy wigilijnym stole, a także czasem pokoju
i realizacji osobistych marzeń i planów.
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Mam nadzieję, że duża część życzeń
będzie później miała odbicie w rzeczywistości, a rok następny pozwoli na
rozwiązanie wielu trudnych, codziennych spraw w taki sposób, aby można
było o nim powiedzieć – to był Dobry
Rok.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oprócz życzeń, oczekujemy również prezentów.

Życzę Wam ich jak najwięcej, a ze
swojej strony postaram się dołożyć kilka
„podarków”.
Jestem człowiekiem twardo stąpającym po ziemi, a nie św. Mikołajem, więc
i podarki będą bardziej przyziemne.
Jak Państwo wiecie w terminie do
15 listopada każdego roku Wójt Gminy
zobowiązany jest do złożenia na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy oraz do

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na następny rok. Według
mnie jest to budżet prorozwojowy (ok.
30 % to wydatki inwestycyjne), otwarty
i dynamiczny, co pozwala na sięganie po
wsparcie unijne na nowe zadania. Na rok
przyszły mamy ponad 40 inwestycji nowych i zaawansowanych na łączną kwotę
ponad 10 milionów złotych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wizyta na Węgrzech
W dniach 28–29.11 na zaproszenie
burmistrza gminy Nagypali (czytaj Nodźpali) przebywałem na Węgrzech.
Celem wizyty było podpisanie porozumienia w zakresie wymiany dzieci i młodzieży, nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców, organizacji

imprez kulturalnych dla mieszkańców,
wzajemne przekazywanie doświadczeń
w różnych dziedzinach. Podpisane porozumienie pozwoli nam pozyskać środki
unijne, oraz granty w ramach tzw. Platformy Wyszehradzkiej.
W polityce istnieje Grupa Wyszehradzka – nieformalne zrzeszenie czte-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Po szczegóły odsyłam do internetu na
stronę gminy, a teraz kilka danych charakteryzujących budżet:
1. dochody budżetu gminy – 32, 3 mln zł
2. wydatki budżetu gminy – 38, 0 mln zł
2. deficyt budżetu gminy – 5, 7 mln zł
Deficyt zazwyczaj pokrywa się z kredytów i pożyczek, ale można go zmniejszyć poprzez zwiększenie dochodów,
pozyskiwanie środków zewnętrznych
lub oszczędne wydawanie pieniędzy na
bieżące funkcjonowanie gminy.
Ciężka praca urzędników, dobra
współpraca z radnymi, wzajemne zaufanie
przynoszą dobre wyniki. Na rok 2015 planowany deficyt z ponad 5 mln zł. uda się
zredukować do ok. 1 mln zł. Jestem dobrej
myśli, gdyż już w tym roku zdobyliśmy

pieniądze na budowę drogi w ramach tzw.
„schetynówek” zajmując 4 miejsce w konkursie (w którym startowało ok. 90 gmin).
Jednym słowem dużo inwestujemy,
zmniejszamy zadłużenie (na koniec roku
około 15 % dochodów gminy), a przy tym
mamy przygotowane projekty lub przygotowujemy na ponad 50 mln zł. Dotyczą
one kanalizacji, ujęć wody i wodociągów,
budowy i przebudowy dróg, rozbudowy
szkół i przedszkoli, budowy i modernizacji obiektów kulturalnych, terenów rekreacyjnych, budowy drugiego budynku
Urzędu Gminy, a przede wszystkim przygotowania terenów inwestycyjnych.
Budżet 2016 r. powstał przy założeniu, że nie podnosimy podatków lokalnych, a niektóre obniżamy. Przypomnę,
że w 2013 r. obniżony został podatek
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rech państw – Czech, Polski, Słowacji
i Węgier. Politykom różnych opcji
współpraca zazwyczaj się nie układa,
dlatego staramy się podejmować inicjatywy oddolne.
W tym samym czasie w Nagypali
przebywała grupa samorządowców
ze słowackiej gminy Streda nad Bodrogom, którzy wcześniej podpisali
stosowne porozumienie.
Gmina Nagypali, składa się z 9
miejscowości, położona jest obok
miasta Zalaegerszeg, które jest siedzibą powiatu i województwa. Miasto
jest bardzo ładne i mieszka w nim 65
tys. osób.
Podczas uroczystego podpisania
porozumienia byli obecni wojewoda, starosta i miejscowi parlamentarzyści. Zdjęcie obok przedstawia
moment składania podpisów przeze
mnie i burmistrza Nagypali Tibora
Köcse, bardzo sympatycznego człowieka, który zarządza gminą od 20
lat.
Podczas pobytu na Węgrzech towarzyszył mi tłumacz Bela Padar z
pochodzenia Węgier, który ożenił się
z Polką i mieszka w naszej gminie.
Chciałem mu serdecznie podziękować za poświęcony czas (z podróżą
4 dni) i włożone serce w przekaz dla
rodaków na temat samorządu gminy
i Polski.

od nieruchomości o 40% , a podatki od środków transportowych o 10%
(w 2013 r., 2015 r. po 5%).
W dniu 2.12.2015 r. nad projektem
budżetu pracowały wszystkie komisje
Rady Gminy i po uważnej analizie radni
wydali jednogłośnie pozytywną opinię.
Teraz czekamy na opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi i w momencie, kiedy Państwo czytacie ten informator, to uchwała będzie już podjęta
przez Radę Gminy. Jest to najważniejszy
dokument niezbędny do funkcjonowania gminy, ale jednocześnie trudny do
czytania i zrozumienia. Niemniej jednak
zainteresowanych zapraszam na stronę
internetową gminy bip.gminatomaszowmaz.pl, gdzie uchwalony budżet
będzie dostępny.

INWESTYCJE

Rozbieramy, remontujemy,
będziemy rozbudowywać siedzibę Urzędu Gminy
W latach 2016–2017 planowana jest budowa nowego obiektu, w którym znajdą
swoją siedzibę m.in. Gminny Zakład
Komunalny, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół. Nowy budynek będzie
usytuowany na działce Urzędu Gminy
przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4.
Dlatego też niezbędne było wyburzenie

starego, pofabrycznego budynku usługowego, aby zwolnić miejsce pod budowę nowego obiektu. Prace rozbiórkowe
trwały od 13 do 20 listopada br. Prowadzone były przez firmę „TOM-STONE”
Łukasza Tejchmana z Komorowa, który
w ciągu tygodnia rozebrał trzykondygnacyjny budynek, wywiózł gruz, a teren
przygotował na tymczasowy parking dla

Zakończenie rozbudowy
Domu Ludowego w Zawadzie

interesantów. Trwają również prace remontowe w budynku Urzędu pod kątem
przystosowania przyszłej komunikacji z
nowym budynkiem. Do końca roku będzie wykonane drugie wejście do Urzędu, od strony parkingu. Wykonawcą
tych prac jest firma „REM-BUD” Adama
Piotrowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.

Udało się w planowanym terminie zakończyć budowę nowego Domu Ludowego w
Zawadzie. Prace rozpoczęła firma Copper-Pol z Pabianic, a zakończyła firma tomaszowska – Zakład Remontowo-Budowlany
– Jacek Lasota. Prace trwały od 2013 roku
do września tego roku. W ramach inwestycji przebudowano gruntownie cały budynek straży oraz dobudowano nowe skrzydło
od strony drogi powiatowej o powierzchni
użytkowej około 200 m². W odrestaurowanym obiekcie Domu Ludowego powstały
na parterze pomieszczenia na bibliotekę z
czytelnią, świetlicę wiejską, ośrodek zdrowia, a także dla pań z KGW i strażaków oraz
pomieszczenie dla orkiestry dętej i sanitariaty. Na piętrze natomiast znajdują się dwie
duże sale oraz zaplecze kuchenne i szatnia.
Teren przed budynkiem został utwardzony
kostką betonową, a parking z tyłu świetlicy
kruszywem kamiennym. W nowocześnie
urządzonych pomieszczeniach działa już
biblioteka z czytelnią, a po nowym roku zacznie funkcjonować świetlica wiejska oraz
ośrodek zdrowia.
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Budujemy nowe drogi
– Smardzewice, Kwiatkówka, Wąwał
W bieżącym roku zostało wybudowanych kilka dróg. W okresie wiosennym
ułożono płyty typu „jomb” na części
ulicy Sadowej w Wąwale. Prace będą
kontynuowane w przyszłym roku, obejmą również część ulicy Długiej. W listopadzie ułożono również takie płyty na
części ulicy Łącznej w Wąwale. Budowa
dróg w takiej technologii sprawdza się

4

na wąskich ulicach, gdzie nie ma miejsca na szeroką jezdnię, chodniki i rowy.
Prace te zrealizowano ze środków własnych gminy. Natomiast kolejne dwie
inwestycje drogowe zostały zrealizowane
przy znacznym wkładzie finansowym ze
środków pochodzących z budżetu państwa. We wrześniu odebrano drogę w
Kwiatkówce ul. Górna. Została wykona-

na nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z
mijankami i poboczami utwardzonymi
również masą bitumiczną. Dodatkowo
wzdłuż drogi odtworzono rowy przydrożne i ustawiono nowe oznakowanie pionowe. Dofinansowanie w kwocie 104.090,00 zł uzyskano ze środków
budżetu Województwa Łódzkiego – z
funduszu ochrony gruntów rolnych. W
listopadzie odebrano natomiast rozbudowaną ulicę Ogrodową w Smardzewicach. Ulica w części posiada nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, a w części
z asfaltowej. Na całej długości został wykonany chodnik z kostki. Wody opadowe zbierane są powierzchniowo ciekiem
z prefabrykatów i rowem odkrytym. Dla
poprawy bezpieczeństwa zamontowano
próg zwalniający i wyniesione przejście
dla pieszych. Zainstalowano również
wzdłuż całej drogi oświetlenie uliczne.
Na budowę tej ulicy gmina otrzymała
dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w
kwocie 480.916,00 zł.
Gmina Tomaszów Mazowiecki podejmuje dalsze starania w celu pozyskiwania środków finansowych z programów
unijnych i krajowych na dofinansowanie
rozbudowy infrastruktury drogowej.

KULTURA

Jubielsz długoletniego pożycia małżeńskiego
w Gminie Tomaszów Mazowiecki
W dniu 29 października 2015 roku w
Gminie Tomaszów Mazowiecki odbył
się jubileusz złotych, diamentowych i żelaznych godów. Uroczystość, która miała
miejsce w Zespole Szkół w Komorowie
poprowadziła Alicja Węgrzynowska.
Na początek wystąpili z programem artystycznym uczniowie z Zespołu Szkół
w Komorowie przygotowanym przez
panie Ewę Wysmyk i Dorotę Kowalską.
Uczniowie wprowadzili gości w świat
wspomnień podkreślając, że rocznica
ślubu to wzruszająca chwila. W oficjalnej części Wójt Franciszek Szmigiel powitał zaproszonych gości, a następnie
skierował do Jubilatów słowa wyrażające
podziw, uznanie oraz szacunek. Następ-

nie wraz z Przewodniczącą Rady Gminy
Krystyną Pierścińską w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyli
parom z 50 letnim stażem małżeńskim
medale za długoletnie pożycie. Pary ze
stażem 60 i 65 lat otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne. Ta jakże ważna
uroczystość była okazją do wręczenia
kwiatów, oraz prezentów. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni przez p.
dyrektor Iwonę Woskowicz na słodki
poczęstunek.
Pary małżeńskie, które obchodziły
50-lecie zawarcia związku małżeńskiego
1) Wacława i Marian Cieślikowie – Sługocice
2) Anna i Czesław Dębczykowie – Zawada
3) Jadwiga i Tadeusz Jabrzykowie – Wiaderno

4) Zofia i Henryk Knapowie – Godaszewice
5) Kazimiera i Stanisław Ogórkowie – Kolonia Zawada
6) Teresa i Stanisław Pakowscy – Łagiewniki
7) Jadwiga i Zygmunt Służewscy – Ciebłowice Duże
8) Danuta i Wiesław Psutowie – Swolszewice Małe
9) Danuta i Jan Stańczykowie – Smardzewice
10) Lucyna i Józef Swarbułowie – Godaszewice
Małżeństwa, które obchodziły 60-lecie
zawarcia związku małżeńskiego.
1) Helena i Stefan Dziubałtowscy – Twarda
2) Irena i Marian Sobczykowie – Smardzewice
3) Krystyna i Edmund Starczykowie – Łazisko
Małżeństwo, które obchodziło 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
1) Czesława i Stanisław Mazurkowie – Łazisko

Będzie bezpieczniej i widniej na naszych ulicach
W tym roku aż na trzech ulicach zostaną zamontowane nowe lampy oświetlenia ulicznego. Są to ulice: Wschodnia w
Smardzewicach, Południowa i Słoneczna
w Twardej i Główna w Karolinowie. Ogółem zostanie wybudowane oświetlenie o
długości około 1500 mb. Każda z tych robót była realizowana przez innego Wykonawcę. I tak w Twardej była to firma Elek-

tro-test z Opoczna, w Smardzewicach
Żelbud – Bogdan Żelazowski z Tomaszowa Maz. a w Karolinowie – Instalatorstwo
i Naprawy Elektryczne z Komorowa. Aby
wybrać Wykonawcę, gmina przeprowadza przetargi, w których wybierane są firmy konkurencyjne cenowo i dysponujące
znacznym doświadczeniem zawodowym
w tej branży. Podejmowane przez gminę

działania w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego mają na celu zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
lepszą widoczność na drodze po zapadnięciu zmroku. Budowa oświetlenia jest
bardzo ważna, zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie nie ma chodników lub
szerokich utwardzonych poboczy, a ruch
kołowy i pieszy odbywa się po jezdni.
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Nadanie sztandaru jednostce OSP i otwarcie
Domu Ludowego w Zawadzie
17 października 2015 r. w Zawadzie miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Nadanie jednostce OSP nowego sztandaru
oraz otwarcia nowo rozbudowanego Domu Ludowego. Uroczystość miała miejsce w ZS w Zawadzie, w której uczestniczyli zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, Straży Pożarnej,
delegacje Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich,
Sołtysi oraz Mieszkańcy Zawady.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą, podczas której poświęcono nowy
sztandar. Ceremonię uświetniła orkiestra dęta z Zawady.
Następnie przekazano na ręce Prezesa OSP w Zawadzie – dh Bogdana Krężelewskiego sztandar, który został ufundowany zarówno przez mieszkańców sołectw Zawada i Niebrów jak i sponsorów:
p. Ewę i Pawła Szymańskich, p. Wiesławę
i Wojciecha Ogórków, p. Dariusza i Beatę Wychowałków, p. Romana Rutę, p.
Ewę i Wojciecha Szymczyków, p. Izabellę
i Zbigniewa Janasów, p. Janinę i Maria-
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na Śliwińskich. Rodzicami chrzestnymi
sztandaru zostali: p. Urszula Szymańska
– radna wsi Zawada oraz p. Paweł Szy-

mański – właściciel firmy „Piekarnictwo
– cukiernictwo”.
Część oficjalną zamknęła ceremonia
wręczenia odznaczeń: Złotego Znaku
Związku, srebrnego i brązowego medalu
za zasługi dla pożarnictwa, wzorowego
strażaka oraz za wysługę lat dla zasłużonych druhów i druhen. Od zaproszonych gości popłynęły życzenia i gratulacje. Wójt Franciszek Szmigiel wraz z
Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną
Pierścińską wręczyli na ręce Prezesa pamiątkową plakietę oraz czek na kwotę
5000 zł.
W części artystycznej przedstawiono krótki montaż słowno muzyczny w
wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie oraz zaprezentowano
wystąpienie dzieci z ZS w Zawadzie.
Uroczystość prowadzili dh Aneta Grzegorzewska – nauczyciel Zespołu Szkół w
Zawadzie i dh Krzysztof Ogórek – sołtys
wsi Zawada.
Ceremonię zamykała defilada strażaków, po której nastąpiło poświęcenie i
przecięcie wstęgi nowo rozbudowanego
budynku Domu Ludowego.

KULTURA

Gminne obchody Święta Niepodległości
Wieczornica z okazji 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 8 listopada
2015 r. zgromadziła w sali OSP nie tylko
społeczność Smardzewic, lecz również
mieszkańców gminy Tomaszów Mazowiecki.
Uroczystość zaszczyciły władze Gminy Tomaszów Mazowiecki w osobach
Wójta Franciszka Szmigla i Z-cy Wójta
Sławomira Bernackiego. Obecni byli także Radni Gminy, dyrekcja i grono
pedagogiczne ZSP w Smardzewicach,
reprezentacje KGW, sołtysi, Proboszcz
parafii Św. Anny w Smardzewicach Ojciec Marek Zienkiewicz oraz pracownicy
Urzędu Gminy.
Organizatorami uroczystości byli
Gmina Tomaszów Mazowiecki, Zespół
Szkolno-Przedszkolny, OSP, KGW oraz
Świetlica Wiejska i GBP w Smardzewicach.
Wieczornicę rozpoczął występ orkiestry dętej OSP w Smardzewicach pod
kierunkiem p. Wiesława Iskry. Następnie obejrzeliśmy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego przygotowany

pod kierunkiem pań Dominiki Barden, Anny Głąb i Anny Justyny. Występ
młodzieży dostarczył odbiorcom wielu
wzruszeń i refleksji. Gościnnie wystąpił
zespół wokalny „Kalina” z Wąwału. Zaprezentował się publiczności wiązanką
piosenek patriotycznych i żołnierskich.

VIII Powiatowy Konkurs
Kiszenia Kapusty

Akademię zakończył występ zespołu
„Smardzewianie”. Prezentując swój repertuar zespół zainspirował uczestników
uroczystości do wspólnego śpiewania
piosenek legionowych, czyniąc obchody Dnia Niepodległości uroczystością
radosną.

Kiszenie kapusty w Budziszewicach stało
się już tradycją. Każdego roku zjeżdżają
tam reprezentacje wszystkich gmin powiatu tomaszowskiego. W tegorocznym
konkursie, który odbył się 14 listopada br.
Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Komorowa pod przewodnictwem Haliny Krajewskiej. Drużynowa rywalizacja polegała na jak najszybszym pokrojeniu kapusty i starciu marchewki. Ponadto
komisja oceniała hasło reklamowe i wygląd reprezentacji, w którym nasza drużyna była bezkonkurencyjna. W rywalizacji
artystycznej Panie zaśpiewały piosenkę
przy akompaniamencie kapeli oraz przedstawiły hasło, które brzmiało „Chcesz być
piękną i zadbaną stosuj dietę kapuścianą”.
Za wrażenie artystyczne, szybkość skrojenia kapusty i wygląd reprezentacji nasza
gmina zdobyła pierwsze miejsce. Zespół
wspierała i kibicowała drużynie inspektor
ds. kultury i promocji Maria Robak.
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XV Regionalny Konkurs
Darcia Pierza – Rzeczyca 2015
Tegoroczny cykl powiatowych konkursów
mających na celu ocalenie od zapomnienia

tradycji i zwyczajów naszych przodków
oraz integrację mieszkańców zakończył

XV Regionalny Konkurs Darcia Pierza w
Rzeczycy. Organizatorem Konkursu był
Wójt Gminy Rzeczyca, Gminny Ośrodek
Kultury oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Rzeczyca. Wśród zaproszonych
gości był z-ca wójta gminy Tomaszów Mazowiecki Sławomir Bernacki. Konkurs po
raz pierwszy miał charakter regionalny, w
którym udział wzięły reprezentacje gmin
nie tylko z terenu powiatu tomaszowskiego, ale też z opoczyńskiego, grójeckiego,
pabianickiego i łódzkiego wschodniego.
Rywalizacja w darciu pierza była zacięta.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiaderna reprezentujące Gminę Tomaszów
Mazowiecki doskonale pokazały swoje
umiejętności i zajęły II miejsce. Zgodnie
z tradycją zdarte pierza zostaną przeznaczone na poduchę dla pierwszego nowo
narodzonego mieszkańca Gminy Rzeczyca w 2016 roku. Po konkursie odbyła się
tradycyjna zabawa andrzejkowa.

Uczniowie uczcili Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości w
Zespole Szkół w Wiadernie uczczono
podczas uroczystego apelu, który odbył
się we wtorek 10 listopada 2015 roku.
Uroczystość została przygotowana przez
uczniów klasy trzeciej gimnazjum pod
kierunkiem p. K. Cyniaka, p. J. Mleczek
i p. B. Krośniak. Po odśpiewaniu hym-
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nu państwowego i wystąpieniu pocztu
sztandarowego, odbyła się część artystyczna. Na apelu przypomniano wydarzenia historyczne, recytowano wiersze
patriotyczne. Przygotowany montaż
słowno-muzyczny wywarł na uczniach
duże wrażenie. Pieśni i słowa wierszy
przypomniały wszystkim trudną drogę

Polski do niepodległości. Spotkanie było bez wątpienia nie tylko uczczeniem
święta narodowego, ale też skłoniło niejednego ucznia do refleksji na temat naszej historii. Na zakończenie uczniowie
zaśpiewali piosenkę „Kocham cię Polsko”, która potwierdziła, że wolność, to
także szczęście, radość, zabawa.

KULTURA

Gminny Konkurs Recytatorski
z Okazji Święta Pluszowego Misia

25 XI w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie po raz dziewiąty odbył się Gmin-

ny Konkurs z Okazji Święta Pluszowego
Misia. Przedszkolaki z placówek gmin-

Europejska szkoła ze Smardzewic
Piąte spotkanie w ramach programu
Erasmus+ miało miejsce w Madrycie
w dniach 15.11–20.11.2015 r. Impreza
powitalna przypadła na 16 listopada,
czyli na Dzień Tolerancji. Nasz projekt
promuje tolerancję, wzajemne zrozumienie, szacunek dla innych kultur i
solidarność. Stąd też koncert poetycki
poświęcony temu tematowi. Zamach
w Paryżu sprawił, że zabrakło wśród
nas grupy Francuzów. Pamięć ofiar zamachu uczczono minutą ciszy. Słowa
wiersza Miłosza „Który skrzywdziłeś”
miały w obliczu tej tragedii wymowny charakter. Spotkanie powitalne zaszczycili swoją osobą konsulowie krajów partnerskich. Polskę reprezentował
Krzysztof Czaplicki. Uczniowie i nauczyciele wzięli następnie udział w integracyjnych zajęciach sportowych, które
zakończyły się wykonaniem wspólnego
graffiti w postaci odcisków rąk wszystkich uczestników i hasła promującego
tolerancję. Głównym celem naszej mobilności było przedstawienie przygoto-

wanych prezentacji na temat praw człowieka, praw obywatela, dziecka. Odbyło
się ono w miejscowym Ratuszu i miało
bardzo oficjalny charakter. Polska grupa
przedstawiła informacje na temat praw
dziecka i ucznia. Kolejne dni przyniosły
wiele wrażeń. Gra terenowa po ulicach

nych rywalizowały o nagrody w dwóch
kategoriach wiekowych 4 i 5 latki. W
czasie, gdy przedszkolaki recytowały
wiersze mali artyści samodzielnie przygotowywali prace prezentujące misia.
Przed wręczaniem nagród urodziny misia uczciły przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie przedstawiając
spektakl „Urodziny misia”. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody i dyplomy,
pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Laureaci konkursu: Konkurs
recytatorski – 5 latki: I miejsce – Ilona
Szewczyk – ZS Komorów, II miejsce
– Aleksandra Fert – ZS Wiaderno, III
miejsce – Marcel Wojciechowski – ZPS
Smardzewice. Konkurs recytatorski – 4
latki: I miejsce – Antoni Chojecki – ZSP
Smardzewice, II miejsce – Adrianna Szymańska ZS Komorów, III miejsce – Miłosz Szambelan – ZS Wiaderno. Konkurs
plastyczny: I miejsce – Michalina Goworek PP Wąwał, II miejsce – Julia Papiernik ZSP Smardzewice, III miejsce – Lena
Kołodziejczyk ZS Wiaderno

Madrytu, podczas której uczestnicy w
mieszanych grupach samodzielnie podążali zgodnie ze wskazówkami i fotografowali wskazane miejsca, pozwoliła
nam poznać stolicę. Zwiedzanie Parlamentu, Muzeum Królowej Zofii, z Guernicą Picassa, stadionu Real Madryt
czy wycieczka do Alcalá de Henares,
mieasta Miguela Cervantesa na zawsze
zostaną w naszej pamięci.
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KULTURA

Przyjazne oddziały przedszkolne
żenie kuchni, zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego, zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych potrzebnych
do realizacji zajęć, sprzętu ICT i audiowizualnego oraz tablic interaktywnych
wraz z oprogramowaniem. Działania w
powyższym zakresie umożliwiają podniesienie standardu pracy oddziałów i
opieki nad dziećmi, co też przyczynia
się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w
regionie.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Wiadernie został zrealizowany projekt pn. „Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów
Mazowiecki”. Projekt był realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem

projektu było podniesienie, jakości pracy oddziałów przedszkolnych poprzez
ich doposażenie oraz organizację placu
zabaw w celu dostosowania do potrzeb
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W ramach projektu zrealizowano:
wykonanie bezpiecznej nawierzchni
na placu zabaw, dostosowanie toalet
do potrzeb dzieci i personelu, doposa-

Całe podium
dla Komorowa

Podróż w krainę nauki
z grupą „Zelektryzowani”
Uczyć można się z mozołem lub z łatwością, chętnie lub mniej chętnie ale
można też uczyć się na wesoło i z rado-
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ścią. Uczniowie ZS w Wiadernie mieli
taką okazję goszcząc 27 października
grupę animatorów specjalizujących się
w propagowaniu atrakcyjnej edukacji
poprzez przedstawianie interaktywnych
spektakli. Spektakl pod tytułem „ Czy to
magia? Nie, to czysta nauka” obejmował
materiały z biologii, fizyki i chemii. W
ramach spektaklu uczniowie obejrzeli
proste eksperymenty i dowiedzieli się, na
czym one polegają. Aktorzy dopuszczali
publiczność do interakcji i udziału w pokazywanych eksperymentach. Cała fabuła przedstawiona została w lekki, humorystyczny sposób, a forma dydaktyczno –
kabaretowa umożliwiła dzieciom aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. Jesteśmy
przekonani, że ta „żywa lekcja przyrody’’
zachęci naszych uczniów do dalszego
zgłębiania tajników fizyki i chemii.

25 września w Zespole Szkół w Niewiadowie odbyło się I Powiatowe Dyktando z Języka Niemieckiego, w którym
wzięły udział uczennice Zespołu Szkół
w Komorowie. Od początku roku szkolnego dziewczyny z gimnazjum wraz ze
swoją nauczycielką j. niemieckiego, p.
Agnieszką Smejdą, pracowicie przygotowywały się do tego konkursu. Jak się
okazało, wysiłek ten się opłacił. I miejsce
zdobyła Wiktoria Szewczyk z klasy trzeciej gimnazjum, II – Zuzanna Sęk z klasy
drugiej, a III – Karolina Miller z klasy
trzeciej. Gratulujemy dziewczynom. Teraz kibicujemy im w kolejnych konkursach, bo przed nimi eliminacje szkolne
w Przedmiotowym Konkursie Języka
Niemieckiego. Trzymamy kciuki.

KULTURA

Pasowanie Biedronek z Chorzęcina
Pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim życiu przeżyły przedszkolaki
z grupy Biedronki Szkoły Podstawowej
w Chorzęcinie. Po występach artystycznych dyrektor Izabela Śliwińska dotykając każdego malucha piórkiem włączyła
go do grona przedszkolaków. Rodzice
maluchów z dumą obserwowali swoje
pociechy. Nagrodzono je drobiazgami i
przepysznym tortem.

Przedszkolaki
z muzyką na
żywo
Nie święci garnki lepią
w Chorzęcinie
Od października uczniowie naszej
szkoły uczestniczą w warsztatach firmy
GENIUSZ. Program „Świat wokół nas.
Dawniej i dziś” to cykl zajęć ogólnorozwojowych z akcentami historycznymi.
Są one zharmonizowane z całorocznym
programem nauczania. Dzięki temu,
uczniowie mogą w niekonwencjonalny

sposób poszerzać wiedzę szkolną, ale
także wielokierunkowo rozwijać własne
uzdolnienia i pasje. W trakcie pierwszych warsztatów dzieci poznały krótką
historię powstania i użytkowania naczyń
od czasów prehistorycznych do współczesnych. Wykonały proste naczynia gliniane technikami średniowiecznymi
Początek listopada w Publicznym
Przedszkolu w Wąwale to okres spotkań
z żywą muzyką. Nawiązanie współpracy z agencją artystyczną „Zabawisko”
zapoczątkowało cykl autorskich, comiesięcznych koncertów z muzyką, graną
„na żywo”. Programy są rozśpiewane,
z dużą ilością kolorowych rekwizytów,
piosenek i zabaw ruchowych. Biorą w
nich udział muzycy, wokaliści, artyści filharmonii i teatrów muzycznych.
Dzieci mają okazję zapoznać się z wyglądem, budową i brzmieniem nietypowych instrumentów. Celem audycji
jest także nauka aktywnego słuchania
muzyki poważnej, która rozwija wrażliwość muzyczną dziecka, kształci jego
postawę estetyczną i zainteresowanie
muzyką.
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Ślubowanie i święto patrona ZS w Komorowie
Dzień 3 listopada 2015r. zaznaczył się w
życiu wspólnoty szkolnej szczególnymi
wydarzeniami. Uczniowie klasy I Szkoły
Podstawowej oraz młodzież klasy I Gimnazjum w obecności uczniów obu Szkół,
Pani Dyrektor Iwony Woskowicz, Pani
Dyrektor Doroty Dyńdo, Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszka
Szmigla, nauczycieli i rodziców złożyli
akty Ślubowania. Wyjątkowe dla młodszych pierwszaków było także odebranie
aktu Pasowania na Ucznia dokonanego
przez Panią dyrektor. Ceremonię dopełnił program artystyczny w wykonaniu młodszych i starszych pierwszaków
oparty na tematyce przyrodniczej i nacechowany treściami baśniowymi, obyczajowymi i patriotycznymi. Uroczysty
przebieg wydarzenia podkreślił wątek
poświęcony osobie patrona Szkoły – św.
Huberta, który w tym właśnie czasie,
dorocznie skupia na sobie uwagę wszystkich osób związanych z Zespołem Szkół
w Komorowie. Pracę organizatorów wydarzenia mgr Małgorzaty Ksyt oraz mgr

Małgorzaty Broszkiewicz wsparli rodzice, którzy zadbali o ciepłą atmosferę po-

trzebną szczególnie najmłodszym bohaterom tego dnia.

Uczniowie ze Smardzewic na Spotkaniu
z Rzecznikiem Praw Dziecka
W ramach naszych projektowych zadań mieliśmy okazję spotkać się z panem Markiem Michalakiem, który pełni
funkcję Rzecznika Praw Dziecka.
Stoi on na straży praw dziecka, a w
szczególności: prawa do życia i ochrony
zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków
socjalnych, prawa do nauki. Dowiedzieliśmy się, że Polska jest ojczyzną praw
dziecka. Instytucja rzecznika nie znajduje się w każdym kraju Unii Europejskiej.
Nie mają rzecznika na przykład Niemcy
czy Portugalczycy.
O naszej wizycie napisano na stronie
Rzecznika Praw Dziecka:
http://brpd.gov.pl/aktualnosci/zuczniami-ze-smardzewic-o-prawachdziecka
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100-lecie Szkoły w Smardzewicach
W dniu 14 października 2015r. Szkoła
w Smardzewicach obchodziła 100-lecie istnienia. Uroczystość zaszczycili
swym udziałem: władze Gminy Tomaszów Mazowiecki, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, sponsorzy
szkoły, absolwenci, byli pracownicy,
dyrektorzy, nauczyciele, dyrektorzy z
zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych instytucji, uczniowie i
rodzice
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza
Święta, której przewodniczył proboszcz
parafii o. Marek Zienkiewicz. Po zakończeniu Mszy Świętej, zebrani w uroczystym pochodzie udali się wraz z orkiestrą dętą na teren szkoły, by wziąć udział
w odsłonięciu tablicy okolicznościowej
ufundowanej przez rodziców.
Dalsza cześć spotkania odbyła się w

szkolnej sali gimnastycznej, gdzie po
wprowadzeniu sztandaru odśpiewano
hymn narodowy, a następnie głos zabrali
dyrektorzy szkoły Waldemar Fijałkowski i Katarzyna Wosińska. Na wstępie
powitali wszystkich przybyłych gości i
zwrócili się do zebranych z okolicznościowym przemówieniem. Minutą ciszy
oraz odegraniem utworu „Cisza” uczczono pamięć zmarłych pracowników i absolwentów szkoły.
Po powitaniach dyrektor Fijałkowski
poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszka
Szmigla, który w krótkim przemówieniu
podzielił się z zebranymi swymi refleksami na temat 100-lecia szkoły.
Święto 100 lecia szkoły było okazją
do wręczenia nagród i podziękowań dyrektora szkoły nauczycielom.

„Nie piję… Nie biorę…”
Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest jednym z największych zagrożeń współczesności. By zapobiec
skutkom, na jakie mogą być narażeni
uczniowie, w dniu 5 listopada 2015 r. w
Zespole Szkół w Zawadzie zorganizowano pedagogizację rodziców. Na spo-

tkanie zaproszono specjalistę z zakresu
uzależnień, panią Anettę Markiewicz, ze
Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”
w Tomaszowie Mazowieckim. Wykład
pani psycholog, wspomagany prezentacją multimedialną, wniósł wiele informacji o ryzyku i skutkach zażywania

Uroczystość uświetniły występy uczniów,
absolwentów, orkiestry dętej pod kierownictwem pana Wiesława Iskry oraz zespołów
ludowych – „Smardzewianie” i „Mali Smardzewianie”. Po części artystycznej uczestnicy
obchodów udali się na poczęstunek i zwiedzanie wystaw przygotowanych w salach
lekcyjnych. Dzisiejsza szkoła wzbudzała w
absolwentach podziw i łzy wzruszenia.

narkotyków, dopalaczy, czy spożywania
alkoholu przez młodzież. Pani Anetta
uświadomiła zebranym, jak bardzo ważny jest dobry kontakt rodzica z dzieckiem szczególnie w okresie dorastania.
Mamy nadzieję, że tragedie powodowane chorobą narkomanii i alkoholizmu
nie dosięgną naszych wychowanków, a
to za sprawą czujności najbliższych; rodziny i szkoły.
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Ślubujemy!

14 października br. w Zespole Szkół
w Zawadzie odbyło się ślubowanie
klas pierwszych; szkoły podstawowej
i gimnazjum. Na uroczystość licznie
przybyli rodzice i dziadkowie uczniów
oraz ks. Józef Jeleń – proboszcz miejscowej parafii. Ceremoniał rozpoczął
się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Tekst ślubowania odczytał
Prezydent Szkoły – Jakub Karp. Następnie pani dyrektor Ewa Szymczyk
używając olbrzymiego ołówka dokonała pasowania. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali upominki z rąk
starszych kolegów, a Rada Rodziców
w prezencie przekazała obu klasom
symboliczne czeki. W podziękowaniu
uczniowie klas pierwszych zaprezentowali nam swoje talenty i umiejętności w części artystycznej. Akademię
poprowadziły wychowawczynie klas
pierwszych; pani A. Sobolewska i p.
G. Fiema

Rajd pod hasłem „A może
byśmy tak do Tomaszowa…?”

czyk z kl. szóstej zajęła I m-ce, natomiast
Aleksandra Zaborowska z klasy piątej III.
Gratulujemy zwyciężczyniom, a pozostałym uczestnikom wytrwałości,
bowiem mieli oni do pokonania siedmiokilometrową trasę marszu przez las.
Droga wiodła przez Rezerwat Niebieskie
Źródła i Białą Górę do Nadleśnictwa
Smardzewice, gdzie na wszystkich czekało ognisko, a przy nim oczywiście pieczenie kiełbasek. Atrakcją było sadzenie
sosenek w lesie.

26 września członkowie Szkolnego Koła
PTSM pod opieką pani Agnieszki Smejdy i pana Dominika Kozara uczestniczyli
w pierwszym w tym roku szkolnym rajdzie pod hasłem „A może byśmy tak do
Tomaszowa…?”. Choć nie udało nam się
ponownie zwyciężyć w grze terenowej, to

i tak w pozostałych konkursach odnieśliśmy sukcesy. W Konkursie o Tuwimie
Wiktoria Bielas z klasy szóstej zajęła I m-ce, a Zuzanna Kośka z klasy piątej III m-ce. W Konkursie Ekologicznym Wiktoria
Pawełkiewicz z klasy piątej zdobyła III m-ce, a w Konkursie o PTSM Karolina Szew-

Relikwie św. Jana Pawła II
w szkole w Zawadzie
W dniu 15 października relikwie św. Jana Pawła II dotarły i zostały uroczyście
przyjęte przez uczniów i pracowników
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Zawadzie. Z tej okazji
w szkole odbył się apel poświęcony peregrynacji relikwii świętego Jana Pawła II, a następnie przez kilka kolejnych
godzin uczniowie w ramach katechezy
trwali na adoracji przy relikwiach świę-
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tego patrona szkoły. Było to nadzwyczajne wydarzenie i wielkie mistyczne
przeżycie, jakiego mogliśmy doświadczyć, gdyż przybył do naszej szkoły niezwykły Gość, sam nasz Patron Wielki
Jan Paweł II.
Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła
II jest elementem duchowego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie w lipcu 2016

REKREACJA SPORT

Sport naszą pasją

Inne osiągnięcia sportowe, o których
warto wspomnieć to udział w Pucharze
Premiera RP w piłkę nożną dziewcząt
rocznik 2004 i młodsze. 1.10 w Ujeździe
odbyły się rozgrywki międzygminne i
zakończyły zdobyciem I miejsca przez
nasze uczennice. Natomiast w zawodach
rejonowych (Koluszki – 9.10) udało się
osiągnąć zaszczytne II miejsce. Ogromne podziękowania i gratulacje należą
się p. T. Bąkowi za duży wkład pracy w
przygotowanie i wytrenowanie naszych
sportowców.

Rowerem
dla zdrowia
i relaksu
Uczniowie Zespołu Szkół w Wiadernie
osiągają sukcesy w wielu dziedzinach, ale
sport jest jedną z tych, w których zdobywają wysokie miejsca. Miesiąc październik obfitował w szczególne osiągnięcia w
tenisie stołowym. W Gimazjadzie dziewczęta N. Jaskuła, M. Przybysz, (obie III
Gim) A. Grabowska i K. Szperna (kl. II
Gim) zdobywały kolejno I miejsca na

poszczególnych etapach awansując do
kolejnych: zawody gminne w Wiadernie
16.10, zawody międzygminne w Rzeczycy 19.10 i powiatowe w Białobrzegach
30.10. We współzawodnictwie rejonowym w Gorzkowicach (5.11) nasze tenisistki zaklasyfikowały się na również
wysokie III miejsce. Takie osiągnięcie
zasługuje na największe gratulacje.

Podsumowanie roku sportowego
We wtorek 27 października w OK Tkacz
w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się
podsumowanie międzygminnego i powiatowego sportowego roku szkolnego
2014/2015.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele współpracujących stowarzyszeń oraz sympatycy sportu szkolnego.
Szkoła Podstawowa w Wiadernie zajęła III miejsce we współzawodnictwie
międzygminnym dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Uczennice z
gimnazjum w Wiadernie Julia Smolarek i Angelika Psut otrzymały nagrodę
Fair Play za sportową postawę w czasie
powiatowych indywidualnych biegów
przełajowych w Tomaszowie Mazowiec-

kim. Podziękowano wszystkim, dzięki
którym możliwe było przeprowadzenie
współzawodnictwa sportowego szkół,
ale przede wszystkim największe podziękowania należą się młodzieży biorącej
udział w zawodach i jej wychowawcom.

O tym, że jazda na rowerze wpływa korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie nie trzeba nikogo przekonywać. 25
września 2015 roku Filia biblioteczna
w Komorowie zorganizowała rajd dla
miłośników książek i rowerów. Trasa
wiodła przez miejscowości Zaborów,
Tobiasze i Sangrodz, a metą był Mikrokosmos – park edukacyjno-rozrywkowy
w Ujeździe. Uczestniczki rajdu obejrzały
niezwykle realistyczne rzeźby owadów,
odpoczęły w pięknym ogrodzie wśród
bogatej roślinności, po czym udały się w
drogę powrotną. Trochę zmęczone, ale
szczęśliwe wróciły do Komorowa. Już
planowany jest kolejny rajd, tym razem
na dłuższym dystansie.
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Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00
DANE ADRESOWE
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: sekretariat@gmina.tomaszow.pl
tel. 44 724-64-09
tel. 44 724-55-73
fax.44 723-50-33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-67-88

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 14.10.2015 r. w Zespole Szkół w Wiadernie odbyła się akademia z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Część artystyczną
przygotowali uczniowie samorządu szkolnego pod kierunkiem pani A. Sobierskiej.
Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili
ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w
kierunku naszych nauczycieli. Na zakończenie głos zabrał p. dyrektor A. Świech,
który mówił o trudnej, ale jakże pięknej
pracy nauczyciela. Podziękował za do-

tychczasowe zaangażowanie oraz życzył
wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym
zawodzie. Pan Dyrektor wręczył także
Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom. W tym dniu odbyło się również pasowanie pierwszaków na Uczniów
Szkoły Podstawowej oraz Ślubowanie
uczniów klasy pierwszej Gimnazjum. Po
części oficjalnej, tej wyjątkowej uroczystości, nastąpiła część artystyczna. Był to
niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców.

Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-70-83
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół
ul. Św. Antoniego 1
97- 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723-14-27
Gminna Biblioteka Publiczna
w Smardzewicach
ul. Główna 16/18
97-213 Smardzewice
tel. 44 734-40-50
GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–16.00
Kasa w Urzędzie jest czynna codziennie w godzinach 8.00–14.00,
natomiast wpłat można również
dokonywać bez prowizji w oddziałach Banku Spółdzielczego w Białej
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się
nieopodal Urzędu Gminy na ul.
św. Antoniego 16

Wydawca: Gmina Tomaszów Mazowiecki,
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4,
97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 724 55 73
Więcej informacji na stronie internetowej
www.gminatomaszowmaz.pl
Druk: AB DRUK Sp. j., Kol. Zawada,
ul. Główna 90, 97-200 Tomaszów Maz.,
tel. 44 734 00 22

Opłaty za odpady komunalne
W dniu 31.12.2015 r. kończy się 2,5 letnia
umowa z firmą ASA na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kilka miesięcy temu ogłoszone
zostały przetargi na punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych tzw.
PSZOK i właśnie odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.
Do przetargu przystąpiły 3 firmy zajmujące się gospodarką odpadami, ale ceny zaproponowane były bardzo wysokie.
Rozstrzygnięty został przetarg na PSZOK
i tak jak w roku 2015 prowadzić go będzie Firma Eneris Surowce S.A. z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Majowa 87/89.
Natomiast unieważniony został drugi
przetarg na odbiór odpadów. Aktualnie
ogłosiliśmy nowy przetarg i zakładamy,
że będzie rozstrzygnięty do końca roku.
Analiza cen tego typu usług w innych
gminach i ceny zaproponowane przez
oferentów w I przetargu są znacznie wyższe niż dotychczas, dlatego opłaty również mogą wzrosnąć. Robimy wszystko,
aby ten wzrost ograniczyć, ale podwyżka

opłat jest nieunikniona. Przypominam,
że w ramach opłaty ponoszone są koszty
odbioru odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, zbieranych
selektywnie oraz koszty administracyjne obsługi systemu. Z każdej nieruchomości do PSZOK – u będzie można
dostarczać nieodpłatnie (oprócz odpadów zbieranych selektywnie i wielkogabarytowych) po 1m³ gruzu i odpadów
zielonych. Powyżej 1m³, odbiór gruzu
i odpadów zielonych będzie odpłatny.
O wszelkich zmianach poinformujemy
mieszkańców oddzielnie, ale do czasu
ich wprowadzenia prosimy dokonywać
wpłat po obecnych stawkach i tak:
1) za grudzień 2015 r. do 15 stycznia
2) za styczeń 2016 r. również do 15 stycznia, gdyż od nowego roku opłaty będą
wnoszone z góry, czyli do 15 dnia miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy.
Opłata ryczałtowa dotycząca nieruchomości letniskowych również może ulec
zmianie, dlatego z jej wniesieniem proszę wstrzymać się do m-ca marca.

