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Szanowni
mieszkańcy!
Czas nieubłaganie
biegnie do przodu i
czasem zaczyna g o
brakować na realizację ważnych, dla nas
wszystkich zadań.
Trudne do zaak ceptowania jest r ównież to, że ucieka jący
czas przynosi różne niespodzianki. Dużym zaskoczeniem ostatnich miesięcy
jest brak wykonawców robót i usług,
a jak się j uż znajdą to z bardzo dużymi
wymaganiami cenowymi. Z t ego też
powodu niektóre zadania założone w
projekcie budżetu musimy przesunąć
nieco w czasie. Nie dotyczy to inwestycji związanych z do tacjami Unii Europejskiej, których wartość wynosi ponad
24 mln zł. Są t o bardzo ważne projekty
infrastrukturalne, których realizacja
da gminie do chody finansowe w la tach
przyszłych. Z własneg o doświadczenia
wiecie Państwo, że można przy pomocy
wielu dostępnych źródeł zrealizować domowe inwestycje, ale później występuje
problem kosztów ich eksploatacji. W
przypadku inwestycji gminnych sytuacja jest podobna. Na szczęście z wielką
rozwagą większość naszych dochodów
inwestujemy w infrastrukturę (tereny
inwestycyjne, kanalizacja, wodociągi,
drogi). Owoce naszych działań częściowo już zbieramy w postaci zwiększonych
wpływów podatkowych do b udżetu
gminy.
W tabeli przedstawiam Wam obraz
Finansowy, jakiego dokonaliśmy w ciągu
ostatnich lat:

EDUKACJA

Lp.

Finanse

1.

SPORT

Budżet w zł

nr

2 2 018
L I P I E C

G MIN A
TOMASZÓW
MAZOWIECKI
Wzrost

Uwagi

Rok 2008

Rok 2018

w zł

%

dochody

19. 673. 963

56. 187. 682

36. 513. 718

185

prawie 2-krotnie

2.

wydatki

20. 761. 230

79. 711. 603

58. 950. 373

283

prawie 3-krotnie

3.

inwestycje

3.137. 991

34. 634. 889

31. 496. 898

1003

10-krotnie

Część tegorocznych inwestycji o wartości 24. 406.809 zł w znacznym stopniu
jest dotowana ze śr odków europejskich
– 11. 837. 395 zł.
W latach 2018–2020 (3 lata) wykonamy
inwestycje z udziałem śr odków unijnych
na kwotę około 50 mln zł, w tym śr odki
własne – około 25 mln zł. Są to znaczne
środki finansowe, które pozyskaliśmy w tej
perspektywie finansowej – w sumie ponad
30 mln zł i nadal nie za mierzamy składać
broni w walce o następne dotacje.
W tym miejs cu chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom, a szczeg ólnie tym k tórzy każdego
dnia ciężko pracują przy ich zdobywaniu, a potem jeszcze ciężej p rzy ich wydawaniu (realizacja projektów)i końcowym rozliczeniu. A p óźniej przez 5÷7

lat cierpliwie znoszą kontrole z instytucji
zarządzającej związane z trwałością zrealizowanych projektów.
Z wielką s atysfakcją i p rzyjemnością
informuję Państwa, że R ada Gminy na
sesji w dni u 27.06.2018 r . jednogłośnie
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2017. Jest to bardzo ważne wydarzenie
w pracy wójta i jego współpracowników,
gdyż stanowi rodzaj świadectwa z czer wonym paskiem, jakie otrzymują najlepsi
uczniowie na zakończenie roku szkolnego.
Wielkie podziękowanie składam
Przewodniczącej i Radnym Rady Gminy, którzy kilka la t wstecz przyjęli
strategię Rozwoju Gminy Tomaszów
Mazowiecki, a tym s amym określili
kierunki zrównoważonego rozwoju.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Nagroda za wybitne osiągnięcia
sportowe dla Karoliny Bosiek 26 kwietnia w U rzędzie Gminy Toma-

szów Mazowiecki odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na którą na zaproszenie wójta Franciszka Szmigla przybyła
mieszkanka Ciebłowic Dużych Karolina
Bosiek wraz z r odzicami. Z inic jatywy
wójta za ak ceptacją Rady Gminy została przyznana dla K aroliny nagroda za
wybitne osiągnięcia sp ortowe o ra ndze
krajowej i międzynarodowej oraz udział
w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
Pjongczang 2018. Uroczystego wręczenia nagrody w wysokości 10 000 zł. na
ręce Karoliny Bosiek dokonał Wójt Franciszek Szmigiel. Rodzice zostali uhonorowani kwiatami i listem gratulacyjnym.
Życzenia wielu kolejnych sukcesów złożyła również Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska wraz z radnymi.

Smardzewice
– ruszyły prace
na ul. Łąkowej
Z początkiem maja firma drogowa
DROMED z Op oczna rozpoczęła prace na ulic y Łakowej. Roboty drogowe
rozpoczęły się o d frezowania istniejącej
nawierzchni bitumicznej, a p ozyskany
z jezdni destr ukt został rozwieziony na
utwardzenie dróg wewnętrznych w sołectwie Smardzewice.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dzisiaj ta wielka satysfakcja z realizacji
budżetu gminy w r oku 2017 jest r ównież ich udziałem. Zapewniam Państwa, że wszyst ko robimy dla p oprawy
życia mieszkańców, z jedno czesnym
wielkim naciskiem na p rzyszłość. Tej
przyszłości nie można zbudować w ciągu jednego roku. Na to potrzeba co najmniej okresu życia jednego pokolenia,
przy jednoczesnym jego zaangażowaniu w to, co się dzieje przez te 20÷25 lat.
Wracając do w yżej wspomnianego
świadectwa z czer wonym paskiem (b yło
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11 nagród wójta dla k ończących gimnazjum ze średnią powyżej 5) to należy odnotować, że dla ponad 1000 dzieci i młodzieży rozpoczęły się upragnione wakacje.
W tym miejs cu życzę im radosnych i
pozytywnych wakacyjnych przygód i znajomości, ładujcie akumulatory, wracajcie
zdrowi i g otowi na no we wyzwania. Nie
zapominajcie o dob rej lekturze, odłóżcie
tablety, smartfony i komputery, otwórzcie
się na drugiego człowieka, a przy okazji
zdobywajcie nowe życiowe doświadczenia.
Dyrektorom szkół i nauczycielom bardzo dziękuję za całoroczny wysiłek eduka-

cyjny, cierpliwość i o twarcie na mło dego
człowieka, za kszt ałtowanie moralnych i
obywatelskich postaw. Wiem, jakie to trudne i dlatego jeszcze raz składa m Wam serdeczne podziękowania i życzenia przyjemnego i jednocześnie skutecznego odpoczynku, bo 73 dni wakacji niestety szybko miną.
Na koniec życzę wszystkim przebywającym na urlo pach udanej i p ięknej
pogody, aktywnego spędzenia czasu i
akumulowania energii na pozostałe miesiące roku. Wracajcie zdrowi, żeby zastąpić tych, którzy urlopy będą spędzać w
niewakacyjnych miesiącach.
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Oddano do użytkowania nowe sale lekcyjne
Gmina dużą wagę przywiązuje do dbałości o edukację dzieci, stąd też podejmowane są działania zmierzające do
podniesienia standardów infrastruktury oświatowej, poprzez rozbudowę i
modernizację obiektów szkolnych. Pod
koniec kwietnia br. Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota z Tomaszowa
Mazowieckiego zakończył prace przy
rozbudowie szkoły w S mardzewicach.
Szkoła po rozbudowie zyskała 5 p rzestronnych sal lekcyjnych oraz pomieszczenie świetlicy dla dzieci. Przebudowane i zmodernizowane zostały również
pomieszczenia kuchni i zaplecza socjalno-sanitarno-magazynowego. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,3
mln. zł.

Droga w Chorzęcinie
będzie przebudowana
jeszcze w tym roku
W maju br. podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej przez wieś Cho-

rzęcin. W ra mach inwestycji powstanie
ok. 1,8 km no wej jezdni p oszerzonej

do 5 m szer okości wraz z p rzepustami i
zjazdami do p rywatnych posesji. Pobocza zostaną utwardzone z jednej strony
kostką betonową, a z drugiej kruszywem
kamiennym. Na odcinku przy szkole
podstawowej i domu ludowym zostanie wybudowany chodnik o szer okości
2 m. Rob oty drogowe wykonuje firma
PRDM z P iotrkowa Trybunalskiego za
kwotę ok. 2,3 mln. zł. Zg odnie z umową z Wykonawcą zakończenie prac powinno nastąpić latem 2019 r . Obecnie
trwają prace związane z wymianą części
konstrukcji jezdni oraz budową przepustów pod zjazdami. Rozpoczęto również
prace brukarskie. Jest to trzecia dr oga
budowana w ra mach projektu unijnego
pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr
116404E przez wieś Niebrów, nr 116405E
przez wieś Chorzęcin oraz nr 116429E –
ul. Cegielniana w miejscowości Wąwał”
Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
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Trwają intensywne prace na ob iekcie
Zespołu Szkół w Wiadernie. Niedawno
odebrano pierwszą cześć robót budowlanych, która obejmowała rozbudowę
szkoły o dodatkowe 2 sale lekcyjne, dostępne bezpośrednio z istniejącego budynku. Druga część inwestycji obejmuje budowę nowego obiektu parterowego z tarasem i z odrębnym wejściem na
potrzeby 3-oddziałowego przedszkola.
Powstaną 3 d uże sale przedszkolne,
nowocześnie urządzone, co znacznie
poprawi warunki rozwoju edukacyjnego dla o koło 70 p rzedszkolaków.
Zakończenie prac przewidywane jest
na koniec lipca br. Już od nowego roku szkolnego dzieci i młodzież będą
korzystać z nowych sal i pomieszczeń.
Koszt rozbudowy szkoły w W iadernie
to około 1,8 mln. zł. P odjęcie działań
inwestycyjnych w inf rastrukturę edukacyjną służy za pewnieniu lepszych
warunków lokalowych oraz podniesieniu jakości kształcenia na t erenie naszej gminy.

Trwa budowa przedszkola
i rozbudowa szkoły
w Wiadernie

Trwają intensywne prace na drodze w Niebrowie
Wraz z nadejściem wiosennej pogody
wznowiono roboty na dr odze w N iebrowie w ra mach rozpoczętej w ub iegłym roku inwestycji pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 116404E p rzez wieś
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Niebrów”. Warunki zimowe spowodowały uzasadnioną przerwę w r obotach
drogowych. W ra mach przebudowy
drogi przez wieś N iebrów przewiduje
się wykonanie odcinka drogi o dług o-

ści 1,021 km i o szer okości jezdni 5,5
mb wraz z p oboczem lewostronnym,
utwardzonym w części z kostki betonowej oraz z kruszywa łamanego. Po prawej stronie drogi pozostanie istniejący
chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z
umową z Wykonawcą zakończenie prac
winno nastąpić do 30 czer wca 2018 r.
Obecnie trwają prace przy regulacji
wysokościowej zjazdów w istniejąc ym
ciągu chodnika. Natomiast po drugiej
stronie jezdni montowane są krawężniki i oporniki oraz trwa budowa nowych
zjazdów z kostki betonowej. Inwestycja
jest realizowana z udziałem śr odków
unijnych w ra mach w ra mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020. Koszt całkowity robót
drogowych wynosi ok. 820,1 tys. zł.
Dofinansowanie wyniesie około 452
tys. złotych. W ra mach partnerstwa
z Powiatem Tomaszowskim zostanie
też przebudowane skrzyżowanie drogi
gminnej z ul . Mostową w Tomaszowie
Mazowieckim.
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Powstaje drugi reaktor w Zawadzie
Już od kilku dni trwają intensywne prace na oczyszczalni ścieków w Zawadzie.
Budowany jest dr ugi reaktor ścieków o
wydajności 190m3/dobę. Obecnie kończone jest betonowanie ścian i dna reaktora. Po wykonaniu zadaszenia rozpocznie się mo ntaż technologii oczyszczania ścieków. Prace związane z b udowa
reaktora prowadzi firma BINSTAL s.c.
Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z
Tomaszowa Mazowieckiego. Budowa II
reaktora to koszt ponad 1,3 mln. Fir ma
do końca lipca ma zakończyć inwestycję.
Pierwszy reaktor został wybudowany w
roku 2014 wraz z ka nalizacją sanitarną
w Zawadzie, Godaszewicach i Cho rzęcinie. Roboty budowlane prowadziła
również firma BINSTAL. Budowa drugiego reaktora, tak samo jak b udowa
pierwszego, dofinansowana jest również
ze środków unijnych z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich. Cały projekt
unijny pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w miejs cowości
Jadwigów oraz w części miejscowości
Kolonia Zawada i Łazisko wraz z b udową II r eaktora na o czyszczalni ścieków
w miejscowości Zawada” składa się z 3
zadań inwestycyjnych. Zakończone zostały już 2 zada nia. W ub iegłym roku
wybudowano kanalizację sanitarną oraz
sieć wodociągową w Ł azisku za niecałe
900 tys. W bieżącym roku w kwietniu
odebrano roboty budowlane związane z
kanalizacją sanitarną w J adwigowie i w
części Kolonii Zawada za p onad 2 mln.
Prace w Łazisku prowadziła firma ZINSBUD z Pabianic, natomiast w Jadwigowie i Kolonii Zawada – BINSTAL.
Ze środków unijnych gmina łącznie
otrzyma w ramach dofinansowania niecałe 2 mln.

Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa
w gminie ze środków unijnych
Gmina Tomaszów rozpoczęła realizacje projektu pn. „Podnoszenie jakości
zasobów turystycznych Doliny Rzeki
Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w P owiecie
Tomaszowskim”. Wybrane w p rzetargu
publicznym firmy przystąpiły do pierwszych robót budowlanych. W T wardej
rozpoczęto prace przy istniejącym obiekcie przedszkolnym. Istniejący układ pomieszczeń zostanie zmodyfikowany, a
sam budynek zostanie rozbudowany.
Dodatkowo zostanie wykonany nowy
dach oraz docieplenie budynku. Część
budynku będzie nadal funkcjonowała jako przedszkole, a pozostała część zostanie przeznaczona pod świetlicę wiejską z
funkcją kulturalno-turystyczną.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Mieszkańcy części wsi
Jadwigów i Kolonii Zawada
mają już kanalizację sanitarną
W połowie kwietnia o debrano roboty
związane z b udową kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Jadwigów oraz
w części miejscowości Kolonia Zawada.
Roboty obejmowały wybudowanie ok.
1,6 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 1,6
km kanalizacji tłocznej oraz montaż 3
tłoczni ścieków. Jest to drugie zadanie
realizowane w ramach projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej w miejs cowości
Jadwigów oraz w części miejscowości
Kolonia Zawada i Łazisko wraz z b udową II r eaktora na o czyszczalni ścieków
w miejscowości Zawada”. Kanalizacja
w Jadwigowie i K olonii Zawada została wybudowana przez firmę BINSTAL
Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław
z Tomaszowa Mazowieckiego za kw otę
ponad 2 mln. zł. T a sama firma buduje
również II reaktor na oczyszczalni ścieków w Z awadzie, jako trzecie i ost atnie
zadanie w ramach wspomnianego projektu unijnego. Pierwsze zadane tj. kanalizacja sanitarna i w odociąg w Ł azisku,
będące elementem uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w gminie , zostało zakończone w ubiegłym roku. Wykonawcą
była firma ZINSBUD Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch z Pabianic. Środki

unijne na realizacje projektu pochodzą z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020. W o kresie wakacyjnym będzie prowadzony kolejny nabór
wniosków na b udowę podłączeń kanalizacyjnych, których wykonanie jest do-

finansowane ze śr odków WFOŚiGW w
Łodzi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, również tych z Jadwigowa i Kolonii
Zawada do skorzystania z możliwości
uzyskania dotacji do budowy podłączeń
kanalizacyjnych.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
Przestrzeń wokół budynku zostanie
zagospodarowana pod kątem organizowania imprez kulturalnych na świeżym
powietrzu. Powstanie altana ogrodowa,
grill, miejsce na ognisk o oraz ścieżki
spacerowe. Tę cześć projektu unijnego wykona firma PROGRES-BUD z
Mniszkowa za niecałe 1,2 mln. zł do
końca października br. W Treście natomiast powstaje park edukacyjno-rekreacyjny – „edukacja leśna”. Wykonawcą
tego zadania jest t omaszowski Zakład
Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c.
Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela
Święcka. Wybudowane zostaną ścieżki

spacerowe, teren zostanie wyposażony
w urządzenia zabawowe i edukacyjne
dla dzieci i mło dzieży w k limacie leśnym m. in. leśne cymbały, leśne puzzle
czy tablica edukacyjna – „poznajemy
ssaki” oraz ławki, stojaki rowerowe i
domki dla owadów. Dodatkowo powstanie altana i miejsce na ognisko. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Do
końca lipca firma ma zakończyć prace,
które wyceniono na p onad 180 tys. zł.
Obydwa zadania są współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na

lata 2014–2020. W kolejnych latach
(2019–2020) w ramach projektu gmina
wybuduje miejsca do obsługi t urystyki
kajakowej wraz z inf rastrukturą towarzyszącą w miejs cowości Smardzewice
oraz ścieżkę rowerową od Smardzewic
do Twardej i Tresty. Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto
Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim.
Każdy z pa rtnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania
turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w D olinie Rzeki P ilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do
2020 r.
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XV Powiatowy Konkurs Palm
i Pisanek Wielkanocnych
Tegoroczny Powiatowy Konkurs Palm i
Pisanek Wielkanocnych odbył się w s obotę 17 marca 2018 r. w Domu Kultury
w Będkowie. Organizatorami konkursu
byli starosta Mirosław Kukliński, wójt
gminy Będków Lesław Kołodziejczyk
oraz Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Będkowie. Była to już XV edycja
konkursu. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich ze S mardzewic. Paniom towarzyszył wójt Franciszek Szmigiel i inspektor
ds. kultury i promocji Maria Robak. W
konkursie uczestniczyły reprezentacje
wszystkich 10 gmin p owiatu tomaszowskiego. Reprezentacje oceniane były w
5 kategoriach: palma tradycyjna, palma
nowoczesna, pisanka tradycyjna i nowoczesna oraz ogólna prezentacja stołu
wielkanocnego. Wybór komisji konkursowej był bardzo trudny, gdyż wszystkie
reprezentacje wykazały się d użą pomy-

słowością. Po długich obradach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w
poszczególnych kategoriach. Koło Gospodyń Wiejskich ze Smardzewic repre-

zentujące naszą gminę zdobyło I miejsce
w kategorii prezentacji stołu wielkanocnego. Panie przygotowały stół tradycyjny, na k tórym znalazło się święcenie w
starej drewnianej szufladzie, tradycyjne
pisanki, palmy, baranki, mazurki.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorów na poczęstunek.

XVII Powiatowy Konkurs Potraw
Regionalnych – Czerniewice 2018
3 czerwca 2018 r. w gminie Czer niewice
odbył się X VII Powiatowy Konkurs Kulinarny Potraw Regionalnych. W zmaganiach kulinarnych rywalizowały Koła
Gospodyń Wiejskich z gmin p owiatu
tomaszowskiego. Tematem przewodnim
tegorocznego konkursu była kuchnia góralska. Gminę Tomaszów Mazowiecki
reprezentowały panie z K oła Gospodyń
Wiejskich z Ciebłowic Dużych. Nasze stoisko prezentowało się w yśmienicie. Przygotowane potrawy przyciągały zarówno
smakiem, jak i w yglądem. Można było
skosztować: gulaszu góralskiego na jagnięcinie, kwaśnicy, makaronu z os cypkiem,
moskole, koszyczki z os cypkiem, pierogi
ze śliwką suszoną i wiele innych smakołyków. Kunszt kulinarny naszych pań został
doceniony i za p otrawę „Gulasz góralski
na jagnięcinie” komisja konkursowa przyznała naszej reprezentacji II miejsce.
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Gminny Koncert Pieśni Maryjnych
13 maja w święto Matki Bożej Fatimskiej
w Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach w G minie Tomaszów Mazowiecki odbył się K oncert Pieśni Maryjnych.
Wszystkich zebranych powitał proboszcz parafii ojciec Marek Zienkiewicz.
Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać
przepięknych pieśni maryjnych, któ-

re zaśpiewały zespoły: “Ciebłowianie”z
Ciebłowic Dużych, “Sami Swoi” z Twardej, “Smardzewianie” ze S mardzewic,
„Kalina” z Wąwału oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Unewla. Miłą niespodzianką
był występ franciszkanina brata Piotra,
który przybył do Polski z Kenii i zaśpiewał pieśń maryjną w języku suahilii.

Na zakończenie wójt Franciszek Szmigiel podziękował wszystkim wykonawcom, podkreślając, że Koncert Pieśni Maryjnych był nie tylko wspaniałym przeżyciem artystycznym, ale również modlitwą
skierowaną do M atki Bożej. Wszystkie
zespoły otrzymały z rąk wójta i ojca proboszcza podziękowania i upominki.

DOKOŃCZENIE NA STR. 9
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 8

Sąd nad Książką
Z okazji Tygodnia Bibliotek filia biblioteczna i świet lica wiejska w K omorowie
przygotowały przedstawienie pt: „Książka przed sądem”. Na spotkanie zaproszono dzieci k las I–II i „0” ze Szk oły w
Komorowie wraz z w ychowawcami. Inscenizację przedstawiła grupa dorosłych
o wyjątkowych talentach aktorskich oraz
małe czytelniczki biblioteki. Dzieci miały
okazję zobaczyć jak przebiega rozprawa
sądowa. Główną oskarżoną była książka,

której zarzucano, że w obec komputeryzacji jest przeżytkiem. Książka broniła
się dzielnie, mając wśród swoich sprzymierzeńców bibliotekarkę oraz przedstawicieli najmłodszego pokolenia czytelników. Ostatecznie sędzina uznała, że z
czytania książek nie można zrezygnować.
Dzieci w wielkim sk upieniu obejrzały
przedstawienie i opowiedziały się jednogłośnie za książką i c udownym światem
fantazji, jedynym i niepowtarzalnym.
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Lubocheński Festiwal Masła
W sobotę, 9 czer wca 2018 r oku w L ubochni odbył się L ubocheński Festiwal
Masła połączony z Powiatowym Konkursem Ubijania Masła. W k onkursie
udział wzięły r eprezentacje wszystkich
10 gmin p owiatu tomaszowskiego i r eprezentacja Związku Dużych Rodzin
3+z gminy Lubochnia. Z gmin y Tomaszów Mazowiecki masło ubijały Panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Chorzęcina
w składzie: Janina Kusideł, Krystyna Sęk,
Bożena Węgrzynowska, którym kibicowały: Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska i Inspektor ds. kultury
Maria Robak. Ubite masło komisja konkursowa oceniała według następujących
kryteriów; czas ub ijania, wygląd, smak
masła, dekoracja, estetyka i o ryginalność podania oraz przestrzeganie zasad
higieny i bezpieczeństwa. Reprezentacja
naszej gminy zdobyła II miejsce.

„Ciebłowianie” na 38 Międzynarodowym
Festiwalu „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”
W dniach 22–24 czerwca br. Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” wziął udział
w 38 Międzynarodowym Festiwalu „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem” (zachodniopomorskie). Festiwal nie miał formuły konkursu. Tegoroczna edycja pierwszy
raz umiejscowiona była w na jbardziej
rozpoznawalnym miejscu miasta, wśród
historycznego obronnego Muru Pyrzyckiego otaczającego miasto od 1263 roku.
Oprócz zespołów z Polski na f estiwalu występowały zespoły z K azachstanu,
Ukrainy, Turcji, Serbii, Rumunii i Niemiec.
Zespół „Ciebłowianie” brał udział w barwnym korowodzie, który szedł z p ochodniami ulicami miasta oraz dał 5 koncertów
w Pyrzycach i pobliskiej miejscowości Kozielice. Zaprezentował pieśni i tańce z naszego regionu oraz regionu rzeszowskiego.
Występom Ciebłowian towarzyszył
aplauz ze str ony międzynarodowej widowni, a od dyrektora Pyrzyckiego Domu
Kultury Zespół otrzymał zaproszenie na
kolejny udział w tej wspaniałej imprezie.
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II miejsce dla Zespołu „Smardzewianie”
na XXV Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”
1 maja Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie” reprezentował Gminę Tomaszów
Mazowiecki na X XV Międzynarodowym
Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Zło-

ty Kłos” Euro-Folklor 2018 w Zebrzydowicach. Tego dnia do Zebrzydowic zawitało
ponad 80 zespołów regionalnych z kraju i
zagranicy. Zespół „Smardzewianie” w ka-

tegorii zespołów z programem artystycznie
opracowanym zajął II miejsce. Choreografię do programu przygotowała Aleksandra
Grad, a stronę wokalną Krzysztof Turała.

XI Powiatowe Miodobranie – Żelechlinek 2018
10 czerwca 2018 r. w Żelechlinku odbyło
się Powiatowe Miodobranie. Konkurs corocznie organizowany jest dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu
tomaszowskiego. Warunkiem udziału w
konkursie na „ Miodowy Przysmak” jest
przygotowanie potraw na bazie mio du.
Gminę Tomaszów Mazowiecki w konkursie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem p. Ewy Bernaciak z Jadwigowa. Jako danie konkursowe
Panie przygotowały „Kaczkę nadziewaną
jabłkami w miodzie” potrawy prezentowane na stoisku począwszy od mięs, a skończywszy na ciast ach, były przepyszne. W
zmaganiach konkursowych Panie wspierali: wójt Franciszek Szmigiel, inspektor
ds. kultury Maria Robak i sołtys Zdzisław
Krajewski. Nasze potrawy zostały ocenione wysoko, zdobywając II miejsce.
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Panowie dla Pań
Wieczorem 8 marca w Sali D omu Ludowego w Z awadzie odbyło się ur oczyste
spotkanie z o kazji Dnia K obiet. Licznie
zebranych gości powitała przewodniczą-

ca KGW p. Anna Zbiciak. W tym dniu nie
mogło zabraknąć życzeń, uśmiechów i radości o które zadbali młodsi i starsi przedstawiciele płci męskiej . Nasi panowie
Józef Glicner, Sławomir Bąk, Sławomir
Miksa wraz z S ołtysem p. Krzysztofem
Ogórkiem oraz grupką dzieci z e świetli-

Dzień Rodziny w Sługocicach
W dniu 26 maja 2018 r. w Domu Ludowym w Sług ocicach odbyła się ur oczystość z okazji Dnia: Matki, Dziecka i Ojca
pod wspólną nazwą „Dzień Ro dziny”. Z
zaproszonych gości przybyli, Wójt Gminy
Pan Franciszek Szmigiel, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Nowak,
Inspektor ds. Kultury Pani Maria Robak
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oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Brzustowie Pani Iwona Gabryszewska.
Program artystyczny został przygotowany i wykonany przez zespół „Nasze Sługocice”, jak i najmłodszą część mieszkańców Sługocic. Tradycyjnie nie za brakło
śmiechu i d użej dawki humoru. Odbył
się również pokaz tańca „Chocolate”, w

cy pod czujnym okiem p. Bożeny Wydra
przygotowali wiersze i p iosenki podkreślając urok i w dzięk wszystkich pań. O
oprawę muzyczną zadbała nasza niezastąpiona p. Ela Zaremba. Niespodzianka
się udała, przy pysznym cieście i innych
słodkościach świętowania nie było końca.

którym brały udział os oby z p ubliczności. Swoją obecnością i wykonaniem ujęła
publiczność pani Violetta Rak wykonując
dwa utwory węgierskiego kompozytora
Franza Lehara: operetka Giuditta „Kto
me usta całuje ten śni”, oraz operetka Wesoła Wdówka „Usta milczą dusza śpiewa”.
Na koniec były podziękowania i wspólny
poczęstunek. „Dzień Rodziny” po raz
pierwszy obchodzony w Sług ocicach
uważamy za wyjątkowo udany.

KULTURA

Dzień Dziecka
w Swolszewicach
Małych
W piątek 8 czer wca w Świetlicy Wiejskiej
w Swolszewicach Małych odbył się “Dzień
Dziecka”. Na tę okazję były przygotowane
liczne gry i za bawy m.in. za bawy z c hustą animacyjną, konkurencje drużynowe,
rzucanie do celu, zabawy plastyczne, puszczanie dużych baniek. Gościem tego dnia
był Pan Łukasz Kłos, prowadzący Klub
Capoeira przy MCKu w Tomaszowie Maz.,
który zaznajomił dzieci z brazylijską sztuką
walki “Capoeira”. Po wyczerpującym, ale
udanym dniu na dzieci czekał poczęstunek.

Dzieci z Łaziska pomagają
bezdomnym zwierzętom
Od 14 maja 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Łazisku prowadzona była zbiórka na rzecz S chroniska dla B ezdomnych
Zwierząt w Tomaszowie Maz. Zainteresowane osoby oraz młodzież i dzieci uczęszczające do świetlicy mogli przynosić: karmy dla psów i kotów, zabawki oraz koce,
kołdry, ręczniki itp. Po zakończonej akcji 1
czerwca wybrali się do schroniska, aby zawieźć zebrane rzeczy. Podczas wizyty dzieci zostały oprowadzone po obiekcie. Pra-

cownik schroniska opowiadał, jak wygląda
życie zwierząt, które tam przebywają. Zachęcał również do odwiedzania schroniska
głównie w weekendy – wtedy odbywają się
spacery ze zwierzętami. Na koniec wizyty
dzieci mogły wejść do b oksu, gdzie znajdują się koty i pobawić się z nimi. Wizyta
była niespodzianką z okazji Dnia Dziecka,
ale też zachętą do p omocy – o dwiedziny
w schronisku, czy krótki spacer dają bezdomnym zwierzętom odrobinę radości...

Noc Bibliotek w Zawadzie
Za nami Noc Bibliotek, ogólnopolska
impreza promująca czytelnictwo i biblioteki, której organizatorem jest Centrum
Edukacji Obywatelskiej. W za jęciach
wieczorno-nocnych brała udział gr upa
młodych czytelników. Dzieci wzbogaciły
swoją wiedzę o da wnej Polsce, bowiem
zajęcia przeprowadzono na p odstawie
książki Z. S taneckiej „W kraju Polan”.
Wspólnie oglądali ilustracje, odpowiadali na pytania, jak dawniej żyli ludzie w
Polsce, jak budowano osady. Z przygotowanych materiałów plastycznych takich

jakich jak: patyczki, słoma, papier szary,
zielone gałązki wykonana została makieta osady Mieszka I. Nie zabrakło również
zmagań sportowych w strzelaniu z łuku
i kuszy. Ostatnim punktem programu,
kiedy zrobiło się zu pełnie ciemno za
oknami, był teatrzyk cieni do p olskich
legend: „O Kraku, smoku wawelskim i
o królewnie Wandzie” oraz „Przerwany
hejnał”. Wszystkim osobom biorącym
udział w N ocy Bibliotek oraz zaangażowanym w jej organizację serdecznie
dziękujemy!
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Dzień Dziecka,
Mamy i Taty
w świetlicy
w Cekanowie
W dniu 8 czerwca w świetlicy wiejskiej w
Cekanowie odbyło się spotkanie z okazji
dnia dziecka, mamy i taty. Na wspólnym
grillowaniu z r odzicami wszyscy zostali poczęstowani kiełbaskami i mięskiem
oraz różnymi smakołykami, dla dzieci i
młodzieży odbywały się za bawy festynowe, takie jak: tory przeszkód, kolorowanie
kredą tematem, którego było narysowanie
całej swojej rodziny, rozgrywki w p iłkę
nożną, jazda na rowerze oraz grę planszową Gorący ziemniak. W spotkaniu uczestniczyło około 45 os ób. Za udział w k onkurencjach dzieci zost ały wynagrodzone
słodkościami. Najważniejsze, że r ównież
słońce uśmiechało się do nas szer oko,
sprawiając, że wszyscy ten dzień będziemy
wspominać z uśmiechem na ustach.

Dzień Gier i Zabaw w Smardzewicach

12 czerwca 2018 r. w sali OSP oraz na placu
przed remizą zorganizowaliśmy dla dzieci
Dzień Gier i Z abaw. Imprezę rozpoczęły
zabawy taneczne i integracyjne. Następnie

14

mieliśmy okazję podziwiać wokalne talenty uczestników, podczas wykonywania
przez nich piosenek w k onwencji „karaoke”. Sprawnością fizyczną dzieci mogły

się popisać podczas licznych konkursów
i konkurencji sportowych, które dla nich
przygotowaliśmy. Atrakcją był pokaz Pana
Łukasza Kłosa prowadzącego Klub Capoeira w MCK w Tomaszowie Mazowieckim,
który przyjął zaproszenie na naszą imprezę. Capoeira – to niesamowite połączenie
tańca, muzyki, rytmu, sztuki walki, samoobrony, gimnastyki i akr obatyki. Pokaz
pana Łukasza był sumą ty ch wszystkich
elementów. Poprzez naśladowanie dzieci
mogły spróbować tej niezwykłej sztuki
walki, ukierunkowanej na rozwój psychofizyczny jej adeptów. Wygranymi konkursów, gier i zabaw były wszystkie dzieci,
więc każde z nich otrzymało symboliczny
prezent. Dla wszyst kich przygotowano
słodkie co nieco . Uczestników zabawy
poczęstowano kiełbaskami z grilla, które
przygotował Pan sołtys Marian Tomasik,
za co dziękują mu serdecznie organizatorzy imprezy Gminna Biblioteka Publiczna
i Świetlica Wiejska w Smardzewicach.

EDUKACJA

XV Gminny Konkurs Matematyczny
W piątek 11 ma ja w ZS w W iadernie
spotkali się najlepsi młodzi matematycy ze wszyst kich szkół podstawowych
Gminy Tomaszów Maz, aby zmierzyć
się w walce o tytuł „Mistrza Matematyki”. Patronat nad k onkursem sprawuje
Wójt Gminy – F. Szmigiel, organizatorem konkursu jest dyrektor ZS w W iadernie A. Świech. Uczestnicy walczyli o
czołowe miejsce dla drużyny, najwyższą
lokatę indywidualną oraz o tyt uł “Mistrza Matematyki”. Wszystkim piszącym dopingował także dyrektor ZEAS-u – S. P iotrowski. Komisja konkursowa w składzie: J. Cielniak, K. Kowalska
oraz A. J ędrych (nauczyciele matematyki) oceniła prace uczniów i w yłoniła
laureatów. Najlepszym gminnym matematykiem okazała się Pamela Wojtaszek (SP w Wiadernie), drugie miejsce
zajęła Olga Cielniak (S P w Z awadzie),
a trzecie miejsce uzyskała Amelia Lis
(SP w S mardzewicach). W k lasyfikacji

szkół pierwsze miejsce zajęła SP w Wiadernie, drugie SP w Z awadzie, trzecie
SP w Smardzewicach i czwarte SP w

Komorowie. Nagrody ufundował Wójt
Gminy oraz Rada Rodziców ZS w Wiadernie.

Erasmus+, Uczniowie ze Smardzewic w Grecji
W dniach 21–27 kwietnia 2018 r .
pięcioro uczniów z Z espołu Szkolno-Przedszkolnego w S mardzewicach

wraz z p. M Zrobek i p. E. Dąbrowską
wzięło udział w sp otkaniu szkół partnerskich w A tenach w ra mach reali-

zacji projektu Erasmus + p od hasłem
„Ecobusiness.eu”. Poza zwiedzaniem
i poznawaniem kultury oraz tradycji
greckiej, realizowali projektowe zadania. Każdy kraj zaprezentował informacje na t emat sytuacji ekonomicznej, stanu gospodarki i za trudnienia.
Ciekawym doświadczeniem b yła też
wizyta w f irmie Apivita produkującej ekologiczne kosmetyki. Według
uczestniczek wyjazdu udział w mobilności był wspaniałym doświadczeniem. „Wspomnienia z wyjazdu będą
towarzyszyć mi do końca życia. Zobaczyłam wiele imponujących zabytków,
a widok Aten z Akr opolu pozostanie
na długo w mojej pamięci.” – mówi A.
Bała.
„Moim zdaniem było bardzo fajnie.
Przede wszystkim podszkoliłam mój
angielski. Po drugie poznałam mnóstwo
bardzo sympatyczny osób, z k tórymi
mam nadzieję utrzymać kontakt.” dodaje
Z. Kijewska.
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Integracja
z rodzicami…
03 marca 2018r. z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został wyjazd do t eatru „Komedia” do Warszawy na sztukę „Pierwsza
randka”. Uczestnikami wyjazdu byli rodzice
i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Z awadzie. Sobotnie południe
wszyscy spędzili w dob rych nastrojach,
sztuka podobała się uczestnikom. Drogę do
teatru Pani Dyrektor umiliła sło dkim poczęstunkiem, a t akże wręczyła wszystkim
kobietom prezent i przekazała życzenia.

Festyn rodzinny
W dniu 27 czerwca Szkoła Podst. w Zawadzie zorganizowała festyn rodzinny
pod hasłem „Mama, tata i ja”. Miejscem
imprezy był plac rekreacyjny w Chorzęcinie. Już od godz. 1500 udek orowana
scena tętniła życiem, a to za sprawą orkiestry OSP w Z awadzie. Po koncercie
muzyki marszowej na scenie pojawiali się
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kolejni artyści, którzy śpiewem i tańcem
zabawiali zgromadzonych. Gromkimi
brawami dziękowano szkolnej młodzieży, utalentowanej wokalnie p. Agnieszce
Dębowskiej, przedstawicielom „KOBOS
DANCE” oraz instruktorom Klubu Fanti
Fitness, z którymi można było poćwiczyć
zumbę. Ponadto podziwiano p. Martę

Mysur – mistrzynię świata w walkach Taekwon-do. Poza tym na zeb ranych czekały atrakcje w p lenerze – dmuchańce,
kucyki, strzelnica, bezpłatne przejazdy
samochodami Ford Mustang i K lasykami Tomaszewskimi, policja konna oraz
loteria fantowa, w której nagrodą główną
była huśtawka ogrodowa. Dyrektor szkoły – p . Elżbieta Miksa-Wojtalczyk serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,
dzięki którym odbył się festyn.

EDUKACJA

Festyn w Wiadernie

10.06.2018 r. w ZS w Wiadernie odbył się
IX Festyn Rodzinny zorganizowany przez
dyrekcję, nauczycieli oraz Radę Rodziców.
Program imprezy był bardzo atrakcyjny. Nie zabrakło jak co roku występów
przedszkolaków i uczniów szkoły oraz rodzinnych turniejów sportowych. Nowością był konkurs z nagrodami, przygotowany przez firmę Eneris. Podczas festynu
dzieciaki m.in. malo wały buźki, kolorowały włosy, szalały na dm uchańcach. Innymi punktami programu były: parada
motocyklowa, wykrywanie metali, różnego rodzaju doświadczenia. N iezwykłym
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa
zakończona losowaniem nagrody głównej
– roweru górskiego. Rodzice serwowali
kiełbaski, grochówkę, sałatki oraz słodkie
wypieki. Pojawiła się t eż kulinarna niespodzianka w p ostaci pieczonego dzika.
Na scenie odbyła się IV Gala Piosenki Disko Polo i Dance. To była dla wszystkich
niezwykle miło spędzona niedziela.

II Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy
„Świeć przykładem” w Komorowie
W sobotę 19 ma ja 2018 r oku odbył się
II Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy
pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w T omaszowie Maz. Grupa około 100 uczestników zebrała się na
placu szkolnym Zespołu Szkół w Komorowie, gdzie zostali powitani przez organizatorki p. Beatę Kielan i Dorotę Kowalską. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Rafał Goszczyński oraz
sierż. sztab. Dariusz Kowalski przypomnieli uczestnikom zasady bezpiecznego poruszania się rowerem oraz czuwali
nad bezpieczeństwem przejazdu. Cykliści pokonali trasami Leśnictwa Kruszewiec łącznie ponad 15 km, odwiedzając
wiele urokliwych miejsc. Podleśniczy
Andrzej Stępień bardzo ciekawie opowiadał o walo rach przyrodniczych regionu oraz przygotował sadzonki drzew,
które zostały posadzone przez uczestników rajdu. Na zakończenie rozlosowano
nagrody ufundowane przez Kaufland w
Tomaszowie Maz., KPP w T omaszowie
Maz oraz Nadleśnictwo Spała. Nagrodę

główną – piękny rower ufundował Sklep
Rowerowy Bikemia z ulic y Warszawskiej 2 w T omaszowie Maz. Fundatorzy
nagród już po raz kolejny wspierają realizację projektu szkolnego Edukacja
dla Bezpieczeństwa Dzieci Młodzieży

i Seniorów „Świeć przykładem” w K omorowie. Nad stroną techniczną oraz
wytyczeniem tras, jak r ównież poprowadzeniem po tych trasach uczestników,
czuwali Leśniczy Łukasz Walasik oraz
podleśniczy Andrzej Stępień.
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Mam Talent

Dnia 06.06 w ZS w W iadernie odbył się
coroczny przegląd talentów uczniów.
Młodzi artyści mieli możliwość zaprezentowania „na deskach” sali gimnastycznej,
która na ten czas zamieniła się w salę widowiskową. Do udziału zgłosiło się 37
uczniów i p rzedszkolaków w r óżnorodnych prezentacjach. Były to popisy gry
na instrumentach muzycznych, wokalne, taneczne, plastyczne, gimnastyczne i
recytatorskie. Nad przebiegiem zmagań
konkursowych czuwało jury – Samorząd
Szkolny. W tegorocznej edycji konkursu
niewątpliwie hitem była piosenka “Miłość w Zakopanem” w wykonaniu M. Olczaka i B. Ślifierskiego z kl. IV. II miejsce
zajął A. Sepkowski z kl III dając popis gry
na perkusji, a III miejs ce – I. Ś lifierska i
J. Jaworska z k lasy V p rezentując układ
taneczny. To był naprawdę udany dzień.

X Gminny Przegląd Ekologiczny
w przedszkolu w Twardej

drugim etapie dzieci śp iewały piosenki
o tematyce ekologicznej. Zaś na k oniec
odbyła się olimpiada wiedzy o ochronie
środowiska. Wszyscy bardzo się starali i
godnie reprezentowali swoje przedszkola. Dzieci dały przykład wielkiej kreatywności, talentu i wiedzy z zakresu ekologii.
A że tradycją tych zmagań jest zdobywanie punktów, to komisja miała sporo pracy. Na zakończenie przeglądu był oczywiście jubileuszowy tort, słodkości oraz
upominki dla każdego uczestnika.

Wiosenne słońce zachęca nas do aktywności wśród przyrody, ale czy jest o na
czysta? Jak dbać o r ośliny i zwierzęt a?
Co to jest recykling? Z takimi i innymi
pytaniami o tematyce ekologicznej musieli zmierzyć się uczestnic y X G minnego Przeglądu Ekologicznego, który
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odbył się w p rzedszkolu w Twardej
26.04.2018 r.
Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli gminnych przedszkoli, składało się z
trzech etapów, nad przebiegiem których
czuwała komisja. Nowością tegorocznego przeglądu był pokaz Eko-Mody. W
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Uczymy się udzielać pierwszej pomocy!
5 czerwca w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie odbyły się warsztaty dla dzieci
i uczniów kl.I–III z zakresu udzielania

pierwszej pomocy. Ratownicy zaprezentowali uczniom i p rzedszkolakom w jaki
sposób udziela się pierwszej pomocy, jak

pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie
pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pani ratownik dotyczących zachowania się w sytuacji
zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Duże wrażenie
na dzieciach zrobił „fantom”, na k tórym
uczyły się podstaw reanimacji. Spotkanie
to miało na cel u kształtowanie pozytywnych i b ezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z p odstawowymi
czynnościami ratowniczymi w w ypadku
nieobecności osób dorosłych. Oczywiście
warsztaty nie zrobi z uczniów profesjonalnych ratowników, ale nauczy ich radzenia
sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub
życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy
i oswajanie z nią na jmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie b ędą się bały
udzielać pierwszej pomocy.

Smardzewice – VI Powiatowy Konkurs
Czytelniczy „Przeczytaj, bo warto” za nami
Współczesna młodzież coraz rzadziej
czyta książki. (…), sp owodowane jest
to popularyzacją smartfonów i filmami,
które coraz częściej zastępują naszych papierowych przyjaciół. Dzieci notorycznie
wybierają ekranizacje lektur szkolnych, co
nie jest dobrym rozwiązaniem. Skutkuje
bowiem ubóstwem słownictwa i przyczynia się do b raku podstawowej wiedzy na
temat literatury. (…) W t aki sposób 16
kwietnia 2018 r . Adrianna Bała, uczennica klasy VII szkoły w Smardzewicach,
przekonała jurorów VI P owiatowego
Konkursu Czytelniczego „Przeczytaj, BO
WARTO”, by przyznali jej II miejsce.
W konkursie organizowanym przez
szkołę po raz szósty wzięło udział 37
uczniów klas V–VII z 16 szk ół z powiatu tomaszowskiego. Przeczytali oni różne książki i napisali artykuły do gazetki
szkolnej, przekonując rówieśników, że

warto czytać. Jury wybrało 12 prac.
Nagrody w k onkursie ufundowali:
Wójt Gminy, Prezydent Miasta, Funda-

cja BO WARTO, redakcja TIT, Dyrektor
Gminnej Biblioteki w S mardzewicach i
Rada Rodziców.
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Światowy dzień ochrony
środowiska z ﬁrmą Eneris
Światowy Dzień O chrony Środowiska
powinien trwać przez cały r ok. Na razie ma sw ój jeden dzień w kalenda rzu,
5 czerwca, kiedy inicjatywa na rzecz naszej planety jest obchodzona w ponad
100 krajach świata. Tego dnia p rzypomnienie o głównych problemach ekolo-

Dziki Zachód
w Chorzęcinie
W dniu 17.06.2018 w na terenie rekreacyjnym przy Domu Ludowym w Chorzęcinie odbył się festyn zorganizowany przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną
oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie pod hasłem „Z rodziną na Dzikim Z achodzie”. Podczas
festynu można było obejrzeć kowbojsko-indiańskie występy artystyczne
przygotowane przez przedszkolaków i
uczniów klas I–III SP. W trakcie pikniku zaplanowano również wiele atrakcji.
DOKOŃCZENIE NA STR. 21
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gicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną. W dniu 4
czerwca w Szk ole Podstawowej w Chorzęcinie zorganizowano akcję do k tórej włączyła się r ównież firma ENERIS
Surowce. Na początku dzieci ob ejrzały
bajkę proekologiczną. „Segreguję!”. A

następnie przedstawiciele firmy zorganizowali ciekawe zabawy ekologiczne podczas których dzieci otrzymały kolorowe
gadżety. Po zakończeniu zabaw wspólnie
z przedstawicielami firmy przedszkolaki
zasadziły na t erenie szkoły drzewko –
symbol ochrony środowiska. Chcielibyśmy, aby nasz teren wokół szkoły stawał
się z roku na rok piękniejszy, a o to musimy zadbać wspólnie: dzieci i dorośli. Nie
niszczmy tego, co mamy i co wspólnie
osiągnęliśmy.
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II Olimpiada „Młodzi Tropiciele Wiewiórek”

Dnia 5 czer wca 2018 w Pub licznym
Przedszkolu w W ąwale odbyła się j uż
II Olimpiada „Młodzi Tropiciele Wiewiórek”. Impreza, tak jak w ub iegłym
roku dostarczyła wielu wrażeń i emocji. Wśród przybyłych uczestników były
dzieci z gminnych przedszkoli i oczywiście wszystkie przedszkolaki z Wąwału i
Ciebłowic. A wśród zaproszonych gości
byli: dyrektor Zespołu Ekonomiczno-

-Administracyjnego Szkół pan Sławomir
Piotrowski, pani Maria Robak – inspektor ds. k ultury, przedstawiciel Nadleśnictwa Smardzewice, przedstawiciel
Rady Rodziców pani Agnieszka Chodera. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci b yła
dmuchana ścianka do segregacji śmieci
przygotowana przez firmę ENERIS. W
tym roku dzieci musiały wykazać się
wiedzą na t emat drzew i ic h owoców,

DOKOŃCZENIE ZE STR. 20
Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się dm uchane
zjeżdżalnie, przejazdy wozem rodem z
dzikiego zachodu. Nie zabrakło również
przejażdżek na kucyku. Odbyły się także
pokazy wozów strażackich z OS P Chorzęcin i OSP Łazisko. Strażacy zapewnili dzieciom również atrakcje w p ostaci
zabaw w p ianie oraz ratowania misia z
namiotu wypełnianego sztucznym dymem. Dużym za interesowaniem cieszył
się również „Szczęśliwy los k owboja”
zasponsorowany przez firmę „Pestila” ze

Studzianek. Zabawy na świeżym powietrzu zaostrzyły apetyt uczestników festynu. Wszyscy próbowali „country jadła”
w postaci pysznych grillowanych kiełbasek, kaszanki i szaszłyków. Największym
powodzeniem cieszył się chleb na prawdziwym zakwasie z Piekarni „Łagiewniki” podawany ze smalczykiem i ogórkami. Natomiast dzieci jadły ciast a, bułeczki z jagodami, watę cukrową i lo dy.
Fundusze pozyskane z festynu pozwolą
na doposażenie placu zabaw w no woczesną kreatywną strefę gier i zabaw dla
naszych milusińskich.

z materiału przyrodniczego układały
kompozycje przestrzenne, grały na sp ecjalnie przygotowanych, nietypowych
instrumentach. Swoją sprawność mogły
sprawdzić podczas biegu sztafetowego,
ale największą atrakcją było sadzenie
drzewek leszczyny. Były wspólne tańce
i zabawy przy muzyce, słodki poczęstunek i dużo humoru.
Do zobaczenia za rok.
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Śpiewać każdy może, nawet po niemiecku

Pod takim hasłem o dbył się 15 ma ja br.
Powiatowy Festiwal Piosenki Niemieckiej, którego pomysłodawczynią i organizatorką była nauczycielka języka niemieckiego z ZS w Komorowie – pani Agnieszka Smejda. Już po raz czwarty młodzież
zaprezentowała swoje umiejętności językowe i w okalne, które oceniało jury
w składzie: dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej – p. Grażyna Węgrzyńska, nauczycielka języka niemieckiego – p. Małgorzata Więckowska oraz muzyk, absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi
– p. Jacek Wysmyk. Wśród zaproszonych

gości znaleźli się: dyrektor Zespołu Szkół
w Komorowie – p . Iwona Woskowicz,
Wójt Gminy Tomaszów Maz. – p. Franciszek Szmigiel, Dyrektor Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół
– p. Sławomir Piotrowski. Poziom, jak co
roku, był bardzo wysoki i jury miało do
podjęcia naprawdę trudną decyzję.
I miejsce zajęły uczennice: M aria
Bernacka z SP 9 przy ZSP nr 9 (opiekun:
Sabina Adamska) oraz Karolina Ziętek z
SP nr10 (opiekun: Aneta Domaradzka).
II miejsce zajęła Ilona Snowacka z SP nr 9
przy ZSP nr 9 (opiekun: p. Sabina Adamska),

III miejsce zajęła Karolina Zalewska
z SP nr11 przy ZSP nr7 (opiekun: p. Aldona Gońda)
Jury przyznało także wyróżnienie,
które otrzymała Oliwia Piotrowska ze SP
Os. Niewiadów (opiekun: p. Magdalena
Karp-Kuta). Dzięki wsparciu firm: Eurobox Polska, Xtrail, Wydawnictwa LektorKlett, Samorządu Uczniowskiego oraz
Redakcji Gazety Szk olnej przy Zespole
Szkół w Komorowie, wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.
Serdecznie dziękujemy i j uż dziś zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut
Transportu Samochodowego z Warszawy
w szkole w Komorowie
W dniach 17 i 18 kwietnia w Z espole
Szkół w Komorowie podczas zebrań z
rodzicami odbyły się szkolenia na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w
związku ze zb liżającymi się wakac yjnymi wyjazdami. Spotkania prowadzili
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pracownicy PIMOT w Warszawie mgr
inż. Paweł Posuniak i m gr inż. K amil
Kowalski z L aboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów. Przedstawili, popartą badaniami Instytutu wiedzę na t emat prawidłowego przewożenia dzieci i bagażu

w pojazdach. Zaprezentowali sposób zachowania bezpieczeństwa przez uczestników ruchu drogowego: kierujących
samochodami osobowymi, pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 23

REKREACJA SPORT

Mistrzostwo Województwa
Łódzkiego w Piłce Koszykowej
21 marca w S kierniewicach na hali
OSIR-u do r ywalizacji o M istrzostwo
Województwa Łódzkiego zgłosiły się
drużyny: ZSO a P aulo Pabianice, SMS
Marcina Gortata 13 z Łodzi, SP nr 4
Skierniewice, SP nr 4 S ieradz, SP nr 7
Radomsko i SP z Zawady.

Po rozegraniu wszystkich spotkań,
które stały na wysokim poziomie, chłopcy z Zawady nie awansowali do finału. Jak
się okazało nasza grupa była bardzo mocna – mistrzem w ojewództwa została SP
nr 4 Skierniewice, a brązowym medalistą
SP nr 4 z Sieradza.

Reprezentanci szkoły rozegrali dobre
spotkania, ocierając się o zw ycięstwo w
walce o III miejsce. Satysfakcją napawa
fakt, że jesteśmy w grupie sześciu najlepszych drużyn województwa łódzkiego!
Drużynę reprezentowali: Dąbrowski
Maksymilian, Plich Hubert, Lipowski Jakub, Szymański Igor, Dworak Łukasz, Fijałkowski Jakub, Piechota Paweł, Mularczyk Jakub, Wójciński Patryk, Dziurdzia
Jakub, Majda Fabian, Urbaszek Michał.
Opiekunem był Pan Paweł Radzyński.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 22
Instytut Transportu Samochodowego z
Warszawy uatrakcyjnił spotkanie symulatorem dachowania, który obsługiwali
wyspecjalizowani pracownicy: Pan Michał Kopacki i Pan Mariusz Zbyszyński.
Rodzice mieli okazję przeżyć symulowane dachowanie pojazdu. Uświadomili
sobie, jak wielkie znaczenie ma p rawidłowe zapięcie pasów bezpieczeństwa.
Spotkanie odbyło się w ra mach realizowanego przez szkołę Projektu Edukacja
dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i
seniorów „Świeć przykładem” w Komorowie. Całość zorganizowały nauczycielki Dorota Kowalska i Beata Kielan.
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Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 12.00
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 15.00 do 16.00
tel. 44 724-64-09 wew. 30
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:
Gminy Tomaszów Mazowiecki,
Gminnego Zakładu Komunalnego,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724 55 73, 44 724 64 09
44 724 67 55, 44 725 25 79
fax 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl
Adres skrzynki podawczej
ePUAP: /q5cs6rd24t/SkrytkaESP
Wykaz numerów wewnętrznych
21 – Sekretariat
25 – Sekretariat
23 – Gospodarka odpadami
26 – Kasa, Podatki i Opłaty
27 – Skarbnik Gminy
28 – Ewidencja Ludności, Dowody
Osobiste
29 – Księgowość i Płace
31 – Sekretarz Gminy
33 – Referat Gospodarki Przestrzennej
34 – Referat Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Strukturalnych/ kierownik referatu
37 – Referat Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Strukturalnych
44 – Obsługa Rady Gminy
48 – Referat Infrastruktury i Spraw
Właścicielskich
49 – Referat Infrastruktury i Spraw
Właścicielskich / kierownik
referatu, drogownictwo
51 – Informatyk
53 – Kultura, Promocja, Zdrowie,
Kadry i Płace
54 – Archiwum
Gminny Zakład Komunalny
41 – Kierownik
42 – Eksploatacja
43 – Księgowość
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
47 – Kierownik, Księgowość
45 – Świadczenia Rodzinne i 500+
46 – Pracownicy Socjalni
50 – Pracownicy Socjalni
GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK
od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–16.00
Kasa w Urzędzie jest czynna codziennie w godzinach 8.00–15.00,
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

I miejsce dla OSP Twarda
na Gminnych Zawodach
Sportowo Pożarniczych
W dniu 3 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Smardzewicach odbyły się Gminne
Zawody Sportowo Pożarnicze. Do zawodów przystąpiły jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z Cho rzęcina, Godaszewic, Jadwigowa, Łaziska, Smardzewic,
Twardej, Wąwału, Wiaderna, Zawady oraz
jedna drużyna żeńska z OSP Smardzewice.
Drużyny rywalizowały w d wóch
konkurencjach (sztafeta pożarnicza oraz

ćwiczenia bojowe). Rywalizacja była zacięta. W końcowej klasyfikacji najlepsza
okazała się drużyna OSP z Twardej, która zdobyła I miejsce. Drugie miejsce wywalczyli druhowie z OS P Smardzewice,
a III OSP z Zawady. Drużyna żeńska ze
Smardzewic osiągnęła bardzo dobry wynik w zawodach zdobywając I miejsce.
Dekoracji zwycięskich drużyn dokonał Wójt Gminy Franciszek Szmigiel.

Wyczekiwany remont strażnicy
w Twardej został rozpoczęty
W połowie maja podpisano umowę na
przebudowę i remont strażnicy OSP w
Twardej. Powierzchnia garażu zostanie
powiększona w w yniku rozbiórki ściany
nośnej. Przebudowana zostanie instalacja
wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz elektryczna. Wykonane zostaną również nowe posadzki oraz wyremontowane sanitariaty. Do garażu prowadzić
będą podwójne drzwi w ersji automatycznej, a w śr odku zamontowany będzie
układ wyciągu spalin. Robotami budowlanymi zajmuje się Firma Budowlano Usługowa DABI z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 203 tys. zł. Czło nkowie OSP
Twarda pełnią honorowo społeczny nadzór nad r emontem strażnicy. Prace mają
zostać zakończone do końca lipca br.
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

