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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech ten podniosły czas Zmartwychwstania Pańskiego wniesie szczęście do waszych rodzin, 

niech będzie czasem rodzenia się marzeń, nadziei i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Staraliśmy się, żeby biuletyn dotarł do 

Państwa przed świętami i żeby składane 

życzenia były na czasie. Pozwólcie więc, 

Szanowni 
mieszkańcy!

że w imieniu Przewodniczącej Rady 

Gminy i własnym złożę wam najserdecz-

niejsze życzenia:

Już Wielkanoc, a jeszcze nie tak daw-

no obchodziliśmy dwa społecznie ważne 

święta: 8 marca – Dzień Kobiet i 11 mar-

ca – Dzień Sołtysa. 

Tegoroczne uroczyste spotkanie z 

okazji „Dnia Kobiet” i „Dnia Sołtysa” 

odbyło się w Domu Ludowym w Twar-

dej. Tradycyjnie już, jak co roku, na za-

proszenie wójta przybyły delegacje Kół 

Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludo-

wych, Sołtysi oraz Radni. Zebranych 

gości na czele z wójtem Franciszkiem 

Szmiglem, przewodniczącą Rady Gminy 

Krystyną Pierścińską powitała przewod-

nicząca KGW p. Marianna Mierzwa z 

radnym Sławomirem Wawrzyńczykiem. 

Wójt wraz ze swoim zastępcą podzię-

kował wszystkim Paniom i Sołtysom 

za pracę na rzecz społeczności lokalnej 

oraz zaangażowanie i niesłabnącą go-

towość do współpracy z Samorządem 

Gminy Tomaszów Mazowiecki. Panowie 

skierowali do Pań najserdeczniejsze ży-

czenia wszelkiej pomyślności, spełnienia 

marzeń i radości na każdy dzień. W do-

wód uznania wręczyli listy gratulacyj-

ne i słodkie upominki. W imieniu OSP 

w Twardej i własnym życzenia dla Pań 

na ręce Przewodniczącej Rady Gminy i 

Przewodniczącej KGW w Twardej złożył 

sołtys Sławomir Wawrzyńczyk. Uroczy-

stość upłynęła wszystkim w bardzo miłej 

atmosferze. Za przygotowanie serdeczne 

podziękowania popłynęły do Pań z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Twardej.

Na spotkaniu były tylko przedstawi-

cielki kobiet z poszczególnych miejsco-

wości, więc dzisiaj wszystkim pozosta-

łym składam najlepsze życzenia. 
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Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom życzenia zdrowia, 
miłości i uśmiechu na każdy dzień. Spełnienia marzeń 

i sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym.
Wójt Gminy 

Tomaszów Mazowiecki 

FRANCISZEK SZMIGIEL

Niektóre Panie świętowały podwójnie, 

bowiem wśród 24 sołectw jest 5, w któ-

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składamy Państwu serdeczne podziękowania i słowa uznania 
za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

sukcesów w dalszej działalności sołeckiej oraz uznania społecznego.

rych pracami Rad Sołeckich kierują Panie 

Sołtyski. Zarówno Im, jak i Panom Sołty-

som, składamy z Przewodniczącą Rady 

Gminy gorące życzenia dla Sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki

KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 

FRANCISZEK SZMIGIEL
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Szanowni miszkańcy!

Ważne są święta i 

różne uroczysto-

ści z tym związane, 

ale równie ważne są 

sprawy, które mają 

duży wpływ na co-

dzienne życie. W ostatnim czasie sporo 

emocji wywołało wprowadzenie nowego 

rozkładu jazdy autobusów MZK, zarów-

no na terenie gminy, jak i w mieście. Są 

uwagi odnośnie godzin kursowania auto-

busów, możliwości przesiadkowych, liczby 

kursów do poszczególnych miejscowości, 

ograniczenie spóźnień itp. Wszystkie 

uwagi są weryfi kowane analizowane i na 

bieżąco wdrażane te, które dotyczą nie-

wielkich przesunięć czasowych poszcze-

gólnych kursów. Inne również będą brane 

pod uwagę, ale w nieco późniejszym czasie 

i po badaniach kwietniowych związanych 

z liczeniem pasażerów na poszczególnych 

trasach. Będziemy brać w tym czynny 

udział i wnosić takie rozwiązania, które 

pozwolą w większym stopniu wykorzystać 

istniejący tabor samochodowy i poprawić 

tak obecny rozkład jazdy, aby większość 

korzystających z komunikacji miejskiej 

była zadowolona. 

Dla informacji podam, że w stosunku 

do roku 2017 nie została zmniejszona licz-

ba kursów na terenie gminy, również go-

dziny kursowania autobusów są zbliżone. 

Docierają do mnie uwagi, żeby zwięk-

szyć liczbę kursów. Będziemy nad tym 

pracować, ale musicie Państwo wziąć 

pod uwagę możliwości fi nansowe gmi-

ny. To, że komunikacja jest nie odpłatna, 

nie oznacza, że nikt za nią nie płaci. W 

ramach porozumienia z miastem mamy 

zakupione 275 tyś. wozokilometrów, za 

kwotę ok. 2 min zł. Jest to kwota bardzo 

duża przeznaczona na wydatki bieżące, 

na które nie możemy zaciągać kredytów. 

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy tylko 

o tym marzyć, a dziś możemy, mimo 

ogromnych wydatków inwestycyjnych, 

rozmawiać nad możliwością zwiększenia 

liczby kursów w latach następnych. 

Cieszy fakt, że dotychczas wykupiono 

ok. 3 tyś. kart komunikacyjnych. Jest to 

dużo, a przypominam, że kart nie muszą 

posiadać osoby powyżej 75 roku życia i 

dzieci do lat siedmiu. 

Reasumując, mogę stwierdzić, w opar-

ciu o informacje z Urzędu Miasta, że więk-

sze zmiany dopasowujące rozkłady jazdy 

do potrzeb mieszkańców będą możliwe w 

okresie letnim lub tuż po wakacjach. Proszę 

więc o cierpliwość i jednocześnie zachęcam 

do jak najszerszego korzystania z darmo-

wych przejazdów komunikacją miejską. 
Z poważaniem 

FRANCISZEK SZMIGIEL

W lutym br. Gmina Tomaszów Mazowiec-

ki podpisała umowę o dofi nansowanie 

projektu pn. „Podnoszenie jakości zaso-

bów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy po-

przez rozwój infrastruktury rekreacyjno-

-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszow-

skim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014–2020 realizowanego z Part-

nerami – Gminą Miasto Tomaszów Mazo-

wiecki, Gminą Rzeczyca, Gminą Inowłódz 

oraz Powiatem Tomaszowskim. Realizacja 

projektu ma na celu zwiększenie wykorzy-

stania walorów krajobrazowych i kulturo-

wych oraz stworzenie warunków do roz-

woju gospodarki turystycznej w oparciu 

o wykorzystanie potencjału endogenicz-

nego regionu – Obszaru Funkcjonalnego 

Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do 

kreowania w skali ponadregionalnej mar-

ki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

Wartość całego Projektu opiewa na 

kwotę ponad 11 mln zł, z czego ponad 

Rozwój aktywnej turystyki w Dolinie Rzeki 
Pilicy w Powiecie Tomaszowskim

7 mln to dofi nansowanie ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014–

2020 w ramach Osi priorytetowej VI 

Rewitalizacja i potencjał endogeniczny 

regionu, Działania VI.2 Rozwój gospo-

darki turystycznej i Poddziałania VI.2.1 

Rozwój gospodarki turystycznej.

Gmina Tomaszów Mazowiecki w ra-

mach Projektu wybuduje ścieżkę rowerową 

od Smardzewic do Twardej i Tresty (2020 

rok), miejsca do obsługi turystyki kajakowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miej-

scowości Smardzewice (2019 rok) oraz roz-

buduje budynek przedszkola w Twardej na 

cele kulturalno-turystyczne i zagospodaruje 

przestrzeń wokół niego (2018 rok). Dodat-

kowo w tym roku w Treście powstanie park 

edukacyjno-rekreacyjny „edukacja leśna”. 

Wszystko to na kwotę ogólną ponad 3 mln 

zł, z czego ponad 2 mln to środki unijne.

W ramach projektu zostało już prze-

prowadzone postępowanie przetargowe 

oraz podpisana umowa z Wykonawcą 

tj. fi rmą – Zakład Urządzania i Konser-

wacji Zieleni s.c. J. Zysiak, R. Zysiak, I. 

Święcka z siedzibą w Tomaszowie Ma-

zowieckim na „Budowę parku edukacyj-

no-rekreacyjnego – „edukacja leśna” – w 

miejscowości Tresta”. Zakres rzeczowy 

zamówienia obejmuje między innymi 

budowę ścieżek spacerowych, montaż 

elementów małej architektury – urzą-

dzeń zabawowych i edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w klimacie leśnym, 

montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 

(fi tness),ogrodzenie oraz oświetlenie te-

renu rekreacyjnego. Zadanie planuje się 

zakończyć do 31 lipca 2018 r.

Aktualnie prowadzone jest także po-

stępowanie przetargowe na wybór wyko-

nawcy rozbudowy obiektu użyteczności 

publicznej wraz z zagospodarowaniem 

przestrzeni wokół budynku w miejsco-

wości Twarda w celu urządzenia strefy re-

kreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej. 



4

INWESTYCJE

W dniu 5 marca br. zostały podpisane 

umowy na budowę dalszych odcinków 

kanalizacji sanitarnej na terenie naszej 

Gminy. 

Wykonawcą sieci kanalizacyjnej w Wą-

wale będzie fi rma „BINSTAL” s.c. Tchórz 

Honorata, Tchórz Przemysław z siedzibą 

w Tomaszowie Mazowieckim. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wąwał będzie obejmowała ulice: Nowa, 

Lipowa, Krótka, Rumiankowa, Tkacka, 

Łączna, Polna, Willowa, Mała, Brzozo-

wa, Kolejowa, Główna, Krzywa, Wiśnio-

wa, odc. Wesołej, odgałęzienie Sadowa, 

odgałęzienie Długa. Łącznie zostanie 

wybudowane w tym roku ok. 4 km sie-

ci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema 

Znamy już wykonawców kanalizacji sanitarnej 
w Wąwale, Komorowie i Zaborowie II

tłoczniami ścieków. Termin zakończenia 

robót budowlanych przewiduje się na 

koniec listopada 2018r. 

Natomiast wykonawcą kanalizacji sa-

nitarnej w miejscowościach Komorów i 

Zaborów II będzie fi rma BINSTAL Bo-

żena Tchórz z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim. Kanalizacja będzie obej-

mowała ulice: Biblioteczna, Szczęśliwa, 

Zarzeczna i drogi wewnętrzne w Komo-

rowie, natomiast w miejscowości Zabo-

rów II ulice: Górna, Równa, Zachodnia 

i drogi wewnętrzne. Łącznie zostanie 

wybudowane ok. 1,8 km sieci kanaliza-

cji sanitarnej. Termin zakończenia robót 

budowlanych przewiduje się na koniec 

listopada 2018r. 

Inwestycja jest realizowana w ramach 

projektu pod nazwą „Uporządkowa-

nie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 

w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, 

obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, 

Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, 

Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina 

Tomaszów Mazowiecki”, współfi nanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 2.3 „Gospodarka wod-

no-ściekowa w aglomeracjach” – II Oś 

priorytetowa ochrony Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014–2020. Koszt całkowity robót bu-

dowlanych wynosi około 4,42 mln zł, a 

w tym dofi nansowanie ze środków unij-

nych ok.3,05 mln zł.

W okresie wiosennym będą kontynu-

owane roboty na drodze w Niebrowie w 

ramach rozpoczętej w ubiegłym roku in-

westycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 116404E przez wieś Niebrów”. Wa-

runki zimowe spowodowały uzasadnio-

ną przerwę w robotach drogowych. Jak 

tylko pogoda będzie bardziej sprzyjają-

ca, prace drogowe zostaną wznowione. 

W ramach przebudowy drogi przez wieś 

Niebrów przewiduje się wykonanie od-

cinka drogi o długości 1,021 km i o sze-

rokości jezdni 5,5 mb wraz z poboczem 

lewostronnym, utwardzonym w części z 

kostki betonowej oraz z kruszywa łama-

nego. Po prawej stronie drogi pozostanie 

istniejący chodnik z kostki betonowej.

Zgodnie z umową z Wykonawcą za-

kończenie prac winno nastąpić do 30 

czerwca 2018 r. Inwestycja jest realizo-

wana z udziałem środków unijnych w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. Koszt 

Przebudowa drogi w miejscowości Niebrów
całkowity robót drogowych wynosi ok. 

820,1 tys. zł. Dofi nansowanie wyniesie 

około 452 tys. złotych. 

W ramach partnerstwa z Powiatem 

Tomaszowskim zostanie też przebudo-

wane skrzyżowanie drogi gminnej z ul. 

Mostową w Tomaszowie Maz. 

Zaplanowane prace znacząco zwięk-

szą komfort komunikacyjny mieszkań-

ców naszej gminy, a jednocześnie przy-

czynią się również do poprawy bezpie-

czeństwa na drogach. Władze gminy nie 

poprzestają jednak na tym i nadal po-

szukują środków zewnętrznych na bu-

dowę kolejnych dróg w gminie. W stycz-

niu br. został złożony do Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Łódzkiego 

wniosek w ramach tzw. „dróg dojazdo-

wych do pól” o dofi nansowanie budowy 

i rozbudowy ciągów komunikacyjnych 

w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 

116630E oraz 116409E w Ciebłowicach 

Dużych wraz z oświetleniem ulicznym. 
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Rozpoczęła się już przebudowa pętli 

autobusowej i budowa miejsc parkingo-

wych na samochody osobowe w okoli-

cach Przedszkola i Domu Ludowego w 

Wąwale. Planowany termin zakończe-

nia inwestycji – do 30 czerwca 2018 r. 

Wykonawcą jest fi rma: Zakład Robót 

Inżynieryjno-Drogowych Grażyna Bu-

chalska z Piotrkowa Trybunalskiego. 

Planowana jest również przebudowa 

odcinka ul. Cegielnianej o długości 684 

mb. Obecnie trwa procedura przetar-

gowa o wybór wykonawcy tych robót. 

Na realizacje tych dwóch zadań Gmina 

przeznaczyła środki własne w wysoko-

ści 630 000,00 zł.  Warto przypomnieć 

że w ubiegłym roku przebudowany zo-

stał odcinek ul. Cegielnianej o długości 

710,00 mb wraz z oświetleniem ulicz-

nym. Inwestycja była dofi nansowana ze 

Do Wąwału powrócą drogowcy

środków unijnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–

2020, a wartość zadania inwestycyjnego 

wyniosła około 500 tys. złotych, z czego 

dofi nansowanie ze środków unijnych 

wynosi ok. 196,5 tys. zł. 

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłosiła 

już V nabór wniosków o budowę podłą-

czeń budynków do kanalizacji sanitarnej 

zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami 

realizacji przedsięwzięcia polegającego 

na budowie podłączeń budynków do 

zbiorczej kanalizacji sanitarnej, znajdu-

jących się w granicach administracyj-

nych gminy Tomaszów Mazowiecki”. 

Nabór trwa od 12 lutego 2018r. Aby 

umożliwić wszystkim zainteresowanym 

złożenie wniosku o dofi nansowanie 

przedłużono nabór do 12 kwietnia 2018 

r. Wnioski o dofi nansowanie budowy 

przyłączy kanalizacyjnych mogą składać 

właściciele nieruchomości znajdujących 

się na terenie Gminy Tomaszów Mazo-

wiecki. 

Rodzaj zadań objętych wsparciem:

– budowa podłączeń do wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej, nieruchomości 

zabudowanych budynkami, które są 

użytkowane w chwili składania wnio-

sków w następujących miejscowościach:

Aglomeracja Zawada: Łazisko, Łagiew-

Dotacje na budowę podłączeń kanalizacyjnych 
– trwa nabór wniosków

niki, Niebrów, Zawada, Godaszewice, 

Chorzęcin, Kol. Zawada ul. Osiedlowa, 

Jadwigów od nr 1 do nr 18

Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki: 

Komorów, Zaborów I, Zaborów II, Wą-

wał, Smardzewice.

W związku z planowaną rozbudową w 

2018 r. systemu kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach:

– Wąwał – ulice Nowa, Lipowa, Krótka, 

Rumiankowa, Tkacka, Łączna, Polna, 

Willowa, Mała, Brzozowa, Kolejowa, 

Główna, Krzywa, Wiśniowa, odc. We-

sołej, odgałęzienie Sadowa, odgałęzienie 

Długa;

– Komorów: ulice Biblioteczna, Szczęśli-

wa, Zarzeczna;

– Zaborów II ulice: Górna, Równa, Za-

chodnia.

Uprawnionymi do składania wniosków 

są również właściciele nieruchomości, 

usytuowanych na terenach, gdzie już 

została wybudowana sieć kanalizacyjna 

oraz gdzie będzie budowana w 2018r.

Uczestnikiem projektu może być tylko 

osoba fi zyczna, nie prowadząca działal-

ności gospodarczej w budynku miesz-

kalnym, który będzie podłączony do 

zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na wykonanie jednego przyłącza bu-

dynku do kanalizacji sanitarnej można 

otrzymać dofi nansowanie:

– do 50% kosztów całkowitych;

– nie więcej niż 3 000,00 zł.

Wnioski można składać w siedzibie 

Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki 

ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 budynek 

„B” pokój 302 – Gminny Zakład Komu-

nalny. 

Wzór wniosku jest dostępny na stro-

nie BIP Gminy Tomaszów Maz. www.

ug.tomaszow.maz.bip.cc oraz w siedzibie 

Gminnego Zakładu Komunalnego w To-

maszowie Mazowieckim ul. Prezydenta 

I. Mościckiego 4 budynek „B” pokój 302. 

Szczegółowe informacje dotyczące 

zasad udzielania dofi nansowania można 

uzyskać w siedzibie Gminnego Zakładu 

Komunalnego – pokój 302 lub pod nr te-

lefonów: 44 724 67 55 wew. 42.
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Gmina Tomaszów Mazowiecki dużą wa-

gę przywiązuje do edukacji dzieci. Podej-

mowane są działania mające na celu mo-

dernizację i rozwój istniejącej infrastruk-

tury edukacyjnej. Obecnie, mimo sezonu 

zimowego trwają intensywne prace przy 

rozbudowie placówek szkolnych w Smar-

dzewicach i w Wiadernie. Wykonawcą 

obydwu inwestycji jest fi rma Zakład 

Remontowo-Budowlany Jacek Lasota z 

siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. 

W szkole w Smardzewicach trwają już 

ostatnie prace wykończeniowe, a odbiór 

robót przewidywany jest na przełomie 

marca i kwietnia br. Szkoła po rozbudo-

wie otrzyma 4 przestronne sale lekcyjne 

Inwestycje w obiektach szkolnych
oraz pomieszczenie świetlicy dla dzieci. 

Przebudowane i zmodernizowane zosta-

ły również pomieszczenia kuchni i zaple-

cza socjalno- sanitarno-magazynowego.

Na półmetku są natomiast prace 

obejmujące rozbudowę budynku dydak-

tyczno-oświatowego Zespołu Szkół w 

Wiadernie na potrzeby szkoły podsta-

wowej i przedszkola. 

Zakres inwestycji obejmuje:

– rozbudowę budynku szkoły o dodat-

kowe dwie sale przeznaczone na pracow-

nie lekcyjne, 

– budowę nowego obiektu parterowego 

z tarasem i z odrębnym wejściem na po-

trzeby 3-oddziałowego przedszkola. Po-

wstaną 3 duże sale przedszkolne, nowo-

cześnie urządzone, co znacznie poprawi 

warunki rozwoju edukacyjnego dla oko-

ło 70 przedszkolaków.

Zakończenie prac przewidywane jest 

na koniec lipca br. Już od nowego roku 

szkolnego dzieci i młodzież będą ko-

rzystać z nowych sal i pomieszczeń to-

warzyszących. Koszt rozbudowy szkoły 

w Smardzewicach to około 1300 tys. zł 

brutto, natomiast w Wiadernie około 

1850 tys. zł. Konieczność podjęcia dzia-

łań inwestycyjnych w infrastrukturę 

edukacyjną ma służyć zapewnieniu bez-

pieczeństwa oraz podniesieniu jakości 

kształcenia na terenie naszej gminy. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

realizuje nowy program priorytetowy 

dla osób fi zycznych w ramach którego 

właściciele nieruchomości mogą ubiegać 

się o dotację na częściową spłatę kapitału 

kredytów bankowych, przeznaczonych 

na prace polegające na:

–  termomodernizacji budynków miesz-

kalnych, 

–  modernizacji źródeł ciepła,

–  wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii.

Cel zadania: Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery poprzez 

dofi nansowanie zadań polegających na 

wykonaniu termomodernizacji budyn-

Nowy program priorytetowy WFOŚiGW 
– inwestycję w ekologię z dotacją

ków mieszkalnych, modernizacji źródeł 

ciepła oraz wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii na terenie województwa 

łódzkiego.

Wnioski o dotację z przeznaczeniem 

na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego należy składać bezpośrednio 

w bankach. Wykaz banków, które zawar-

ły umowę o współpracy z WFOŚiGW w 

Łodzi zamieszczony jest na stronie inter-

netowej www.zainwestujwekologie.pl. 

Na naszym terenie jest to: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Toma-

szowie Mazowieckim

http://www.pbstom.com.pl/

ul. Handlowa 35/73, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki

tel. 44 726-09-00. 

Nabór wniosków prowadzony jest w 

trybie ciągłym do 30 września danego 

roku lub do wyczerpania puli środków 

WFOŚiGW w Łodzi na ten cel. 

Szczegółowe zasady Programu prio-

rytetowego dla osób fi zycznych – dotacje 

na częściową spłatę kapitału kredytów 

bankowych przeznaczonych na realiza-

cję zadań dotyczących termomoderni-

zacji budynków mieszkalnych, moder-

nizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w latach 

2018–2019 dostępne są na stronie WFO-

ŚiGW w Łodzi pod adresem www.wfo-

sigw.lodz.pl/osoby_fi zyczne.php.

INWESTYCJE
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W pierwszą niedzielę stycznia w Sank-

tuarium Św. Anny w Smardzewicach o 

godz. 11.30 odbył się Koncert Kolęd w 

wykonaniu Zespołu Folklorystyczne-

go „Smardzewianie”. W ich wykonaniu 

Koncert kolęd w Sanktuarium 
Św. Anny w Smardzewicach

licznie przybyli na koncert wysłuchali 

najpiękniejszych polskich kolęd i pa-

storałek: „Zapłonęła gwiazda na wscho-

dzie”, „Cicha noc”, „My też pastuszko-

wie”, „Jam jest dutka”, „Śliczna panien-

ka”, „Cieszmy się pod niebiosa”, „Stoją 

choinki”, „Gore gwiazda Jezusowi”. Po 

koncercie zespół wraz z zaproszonymi 

gośćmi udał się na wspólne spotkanie 

opłatkowe, które modlitwą rozpoczął 

Gwardian Ojciec Marek Zienkiewicz. 

Wszystkim zebranym życzenia złożył 

wójt Franciszek Szmigiel. Było wspólne 

łamanie się opłatkiem oraz tradycyjny 

poczęstunek. 

10 stycznia 2018 r. świetlica wiejska w 

Komorowie wypełniła się liczną grupą 

dzieci, które przybyły na zabawę cho-

inkową. Tego wieczoru czekało na nich 

wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z 

nich była wizyta św. Mikołaja, który za-

witał z ogromnym workiem prezentów. 

Dzięki uprzejmości Pana Grzegorza 

Kocika, każdy mógł zrobić sobie profe-

sjonalne zdjęcie ze świętym Mikołajem. 

Organizatorami imprezy byli sołtysi Za-

borowa Pierwszego, Drugiego i Komo-

rowa: Bożena Szymkowska, Zygmunt 

Kobalczyk, Zygmunt Krajewski. Pyszny 

poczęstunek dla dzieci przygotowały 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich pod 

czujnym okiem przewodniczącej Haliny 

Krajewskiej. Pomocą służyły także rad-

Zabawa choinkowa w Komorowie
ne: Anna Gawarzyńska i Danuta Kocik. 

Wystrojem sali na ten wieczór zajęła się 

Edyta Mordaka. Zabawy i konkursy dla 

dzieci prowadziła Wioletta Jarosz z bi-

blioteki w Komorowie. Organizatorzy 

dziękują wszystkim, którzy swoją pra-

cą i zaangażowaniem przyczynili się do 

uświetnienia tego wydarzenia, w którym 

wzięło udział 80 osób.
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Tradycyjnie jak co roku, w uroczystość 

Trzech Króli Zespół Pieśni i Tańca „Cie-

błowianie” zaprosił mieszkańców, sym-

patyków oraz gości na koncert noworocz-

ny, który poprowadziła pani Katarzyna 

Małek. W świąteczny nastrój zgroma-

dzonych wprowadziły swoim występem 

pełnym radości dzieci z przedszkola w 

Koncert Noworoczny w Ciebłowicach Dużych
Ciebłowicach Dużych. Następnie za-

prezentowały się dzieci z Zespołu Dzie-

cięcego „Ciebłowianie”. Zespół Pieśni i 

Tańca „Ciebłowianie” zaprezentował się 

w dwóch odsłonach. Koncert rozpoczął 

śpiewem kolęd i pastorałek, w drugiej 

bardzo energicznej części zaprezentował 

tańce i pieśni regionalne. Na zakończe-

nie wójt Franciszek Szmigiel obdarował 

dzieci słodkościami oraz złożył wszyst-

kim serdeczne życzenia noworoczne. Ży-

czenia zgromadzonym złożyła również 

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Pierścińska. Na zakończenie kierow-

nik zespołu Katarzyna Małek zaprosiła 

wszystkich na wspólny poczęstunek.

28 stycznia 2018 roku to dzień gdzie w 

gronie najbliższych spędziliśmy wspa-

niały czas, wyśpiewując tradycyjne kolę-

dy. Nasza uzdolniona młodzież pod ba-

tutą pana kapelmistrza Andrzeja Żerka 

przygrywała nam do taktu, a wspaniały 

głos pani Elżbiety Zaremba nadawał 

podniosłości temu wydarzeniu. Spotka-

nie uatrakcyjniły występy dziewczynek 

tańczących w grupie „Mażoretek” przy 

Orkiestrze Dętej OSP. Wspólne kolędo-

wanie zakończyliśmy przy herbatce i cia-

steczkach przygotowanych przez panie 

pracujące w naszej świetlicy i bibliotece.

Kolędowanie w Zawadzie
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29 grudnia w świetlicy wiejskiej w Cie-

błowicach Dużych odbyło się spotkanie 

opłatkowe zorganizowane przez świetli-

cową Agnieszkę Jakubiak przy współ-

pracy Stowarzyszenia „Ciebłowice Nowe 

Horyzonty” oraz p. sołtys i radnego. Na 

spotkanie przybyli seniorzy z Ciebłowic 

oraz zaproszeni goście: wójt Franciszek 

Szmigiel, z-ca wójta Sławomir Bernac-

ki, inspektor ds. kultury Maria Robak. 

Aby umilić ten wyjątkowy wieczór, 

członkowie stowarzyszenia przedstawili 

widowisko pt. „Z kolędą do domu”. W 

imieniu zaproszonych gości wójt złożył 

wszystkim zebranym najserdeczniejsze 

życzenia i rozpoczął tradycyjne łamanie 

się opłatkiem, po którym wszyscy zostali 

zaproszeni na wspólny posiłek.

Spotkanie 
opłatkowe 
dla seniorów 
w Ciebłowicach
Dużych

Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z 

Twardej 21 grudnia 2017 r. wystąpił z 

koncertem kolęd, podczas wieczerzy wi-

gilijnej, która odbyła się w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. Jednym z 

punktów wydarzenia była konferencja 

rolnicza na temat polskiej żywności. W 

konferencji wziął udział Ryszard Za-

rudzki, podsekretarz stanu w Minister-

stwie Rolnictwa. W budynku ZSP nr 1 

nie zabrakło również stołów wigilijnych 

z tradycyjnymi potrawami. 

Zespół „Sami Swoi” 
z koncertem kolęd w Opocznie

Dzień Babci i Dziadka wpisał się w 

stały kalendarz uroczystości organi-

zowanych przez świetlice wiejską w 

Godaszewicach. Na tę uroczystość 19 

stycznia zostali zaproszenie dostoj-

ni goście Babcie i Dziadkowie. Zgro-

madzeni na uroczystości wysłuchali 

programu słowno-muzycznego w wy-

Dzień Babci i Dziadka 
w Świetlicy w Godaszewicach

konaniu dzieci. Aby umilić ten wyjąt-

kowy dzień, przybyli na uroczystość 

otrzymali ręcznie wykonane przez 

wnuków upominki wraz z życzeniami. 

Po części artystycznej na wszystkich 

czekał słodki poczęstunek. Czas upły-

nął wszystkim w bardzo miłej atmos-

ferze. 
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18 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Ko-

morowie odbyło się spotkanie nowo-

roczne dla osób samotnych z miejscowo-

ści: Zaborowa I, Zaborowa II, Komoro-

wa. Takie spotkania na stałe już wplotły 

się w kalendarz imprez okolicznościo-

wych organizowanych przez Koło Go-

spodyń Wiejskich w Komorowie. Szkoła 

w Komorowie, jak co roku uczestniczyła 

w imprezie, przygotowując dekorację i 

występ artystyczny uczniów. W tym ro-

Spotkanie noworoczne dla samotnych w Komorowie
ku dzieci zaprezentowały jasełka bożo-

narodzeniowe. Dzięki ich sugestywnej 

interpretacji mogliśmy się przenieść w 

świat rządzony przez króla Heroda, do 

betlejemskiej szopki, w której narodził 

się Zbawiciel. Spektakl przygotowały p. 

Halina Mierzwa, Agnieszka Skóra i Gra-

żyna Dąbrowska. Po występie uczniów 

na „scenie” pojawił się kabaret złożony 

z pań i panów należących do Koła Go-

spodyń Wiejskich w Komorowie. Oby-

dwa występy niezmiernie się podobały, 

o czym mogły świadczyć gromkie brawa.

Na spotkanie tradycyjnie przybyły 

osoby starsze, samotne lub chore. Swo-

ją obecnością uroczystość zaszczycili 

przedstawiciele lokalnych władz, w tym 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – 

Franciszek Szmigiel, radni z terenu, dy-

rektorzy, nauczyciele, sołtysi oraz panie 

z KGW pod przewodnictwem p. Haliny 

Krajewskiej. 

W dniu 23 stycznia 2018 r. dzieci z Pu-

blicznego Przedszkola w Wiadernie za-

prosiły swoich dziadków na uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przybyło 

prawie 200 osób, które ucieszyły swoją 

obecnością najmłodszych wychowan-

ków. Dzieci z klasy „0” powitały dziad-

ków, śpiewały piosenki i recytowały 

wiersze, zatańczyły polkę i krakowiaka 

w pięknych strojach krakowskich. Dzieci 

z grup Starszaków i Maluchów zabra-

ły dziadków w krainę bajek. Przebrane 

za różne bajkowe postacie, pociągiem 

bajkowym podróżowały z dziadkami 

Dzień Babci i Dziadka w Wiadernie
opowiadając, śpiewając i tańcząc. Po 

wspaniałym występie, dzieci wręczy-

ły gościom przygotowane upominki i 

zaprosiły na poczęstunek. Uroczystość 

przygotowały nauczycielki przedszkola 

p. K. Waścikowska, p. M. Więcławska i 

p. J. Świnoga. Dnia 24 stycznia natomiast 

odbyła się uroczystość dla babć i dziad-

ków uczniów z klasy II SP pod hasłem 

„Ja po prostu mam talent” pod kierun-

kiem p. J. Mleczek. Dzieci zaprezentowa-

ły przed przybyłymi gośćmi swoje umie-

jętności recytatorsko-wokalno-tanecz-

ne. Owacjom i brawom nie było końca.



11

15 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej 

w Łazisku odbyło się spotkanie opłat-

kowe zorganizowane przez Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich z Łaziska. W uro-

czystości udział wzięły przedstawicielki 

Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-

ny. Swoją obecnością zaszczycili rów-

nież: wójt gminy – Franciszek Szmigiel, 

zastępca wójta Sławomir Bernacki, se-

kretarz gminy – Przemysław Sepkowski, 

przewodnicząca Rady Gminy – Krysty-

na Pierścińska, inspektor ds. Kultury i 

Promocji – Maria Robak, ks. Józef Jeleń, 

ks. Adam Gontarz i siostra Krystyna 

oraz przedstawiciele miejscowych orga-

nizacji. Uroczystość rozpoczęła się od 

życzeń, które złożyła przewodnicząca 

KGW Irena Bober oraz Maria Mazurek. 

W imieniu przybyłych gości życzenia 

złożył wójt, zastępca wójta oraz prze-

wodnicząca rady gminy. Modlitwą od-

Spotkanie opłatkowe w Łazisku
mówioną przez Proboszcza parafi i św. 

Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła 

się najważniejsza część spotkania, dzie-

lenie się opłatkiem. Po wspólnym od-

śpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania, 

oprócz doznań duchowych, mogli posi-

lić się wigilijnymi potrawami. Spotkaniu 

towarzyszyła radosna i rodzinna atmos-

fera, którą swoim występem uświetniły 

dzieci ze świetlicy wiejskiej przygotowa-

ne przez Beatę Ogłuszkę. 

27 stycznia 2018 r. w świetlicy wiejskiej 

w Wąwale odbył się Gminny Koncert 

Kolęd. Organizatorami tej uroczystości 

byli: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki i GKRPA w Tomaszowie Mazowiec-

Gminny Koncert Kolęd 
i Pastorałek – Wąwał 2018

kim. Na uroczystość przybyli: z-ca wójta 

gminy Sławomir Bernacki, przewodni-

cząca GKRP Maria Robak oraz Elżbieta 

Węgrzynowska, radny Zygmunt Mu-

siał, sołtys Zbigniew Gacek, pracownicy 

świetlic i bibliotek, rodzice oraz publicz-

ność. W koncercie, który poprowadziła 

Maja Koniecka, zaśpiewały dzieci repre-

zentujące świetlice wiejskie i biblioteki z 

terenu gminy. Na scenie zaprezentowały 

się: Kinga Worach z Wiaderna, Paulina 

Szewczyk z Komorowa, Maria Kosior z 

Zawady, Arkadiusz Kozar z Ciebłowic 

Dużych, Julia Sęk z Łaziska, Olga Bezat z 

Twardej, Dorota Kurzyk ze Smardzewic, 

Zuzanna Druszcz ze Swolszewic Małych, 

Aleksandra Siewierska z Godaszewic, 

Natalia Bilska z Wąwału, Julia Glicner 

z Kwiatkówki. Za wspaniały koncert i 

doznania estetyczne wykonawcom po-

dziękowali z-ca wójta gminy Sławomir 

Bernacki oraz Maria Robak przewod-

nicząca GKRPA. Wszyscy wykonawcy 

otrzymali dyplomy oraz słodkie upo-

minki. Słowa podziękowania skierowane 

zostały również do p. Edyty Siedleckiej 

pracownika świetlicy wiejskiej w Wąwa-

le za przygotowanie uroczystości i prze-

miłe przyjęcie oraz do p. Michała Zająca, 

który nagłośnił koncert. Po koncercie 

artyści i publiczność zostali zaproszeni 

na poczęstunek, który pomogły przygo-

tować panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

w Wąwale. 

KULTURA
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Niedzielne styczniowe popołudnie zgro-

madziło w Domu Ludowym w Zawa-

dzie liczną grupę mieszkańców i zapro-

szonych gości, wśród których byli: Wójt 

Gminy Franciszek Szmigiel, Przewod-

nicząca Rady Gminy Krystyna Pierściń-

ska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Jolanta 

Zabłocka, Radna Urszula Szymańska, Ks. 

Jasełka w Zawadzie
Proboszcz Józef Jeleń, oraz Prezes OSP 

Bogdan Krężelewski. W ten wyjątkowy 

wieczór grupa dzieci, młodzieży i doro-

słych zaprezentowała swój talent aktorski, 

wystawiając Jasełka wg. Scenariusza Ada-

ma Szafrańca „Polska Stajenka” odwołu-

jące się do polskiej tradycji z perspekty-

wy przeciętnego domu. Pomysłodawca i 

reżyser, pracownik Świetlicy Bożena Wy-

dra kieruje słowa podziękowania za zaan-

gażowanie i pomoc w realizację wydarze-

nia p. Wioletcie Jarosz, paniom z KGW 

na ręce przewodniczącej Anny Zbiciak, 

p. Alinie Sikorskiej, Elżbiecie Zaremba, 

Joannie i Tomaszowi Kosiorom, Sołtyso-

wi Krzysztofowi i Elżbiecie Ogórkom, ka-

pelmistrzowi Andrzejowi Żerkowi i tym 

którzy nie zostali wymienieni z nazwiska, 

a całym sercem byli z nami. 

Dnia 21 grudnia 2017 r. odbyły się w ZS 

w Wiadernie Jasełka pt. „Bóg się rodzi w 

Jasełka w ZS w Wiadernie
naszym sercu”. Na tę uroczystość przy-

byli zaproszeni goście: zastępca Wójta 

Gminy Tomaszów Maz. – p. Sławomir 

Bernacki, ks. Zygmunt Nitecki – pro-

boszcz parafi i NMP Królowej Polski w 

Tomaszowie Mazowieckim, radna Gmi-

ny Tomaszów Maz. – p. Małgorzata Ro-

bak, sołtys wsi Wiaderno – p. Stanisław 

Bojanowski, przewodnicząca Koła Go-

spodyń Wiejskich w Wiadernie – p. Da-

nuta Pełka. Jasełka przygotowali ucznio-

wie kl. V, VI, VII pod kierunkiem p. E. 

Laskowskiej i p. U. Papugi. Natomiast 

chór szkolny zaprezentował kolędy i pa-

storałki pod kierunkiem p. A. Lenarcik. 

Na zakończenie Jasełek głos zabrał Dy-

rektor szkoły p. Arkadiusz Świech, któ-

ry podziękował uczniom za występ oraz 

złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

Po uroczystości odbyły się Wigilie kla-

sowe. Wychowawcy klas dzielili się z 

uczniami opłatkiem, składali sobie ży-

czenia świąteczne i śpiewali kolędy.

KULTURA
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W dniu 2 lutego 2018 r. Zespół Pieśni 

i Tańca „CIEBŁOWIANIE” reprezen-

tował gminę Tomaszów Mazowiecki 

w VIII edycji Wojewódzkiego Prze-

glądu Twórczości Dojrzałej Przysta-

Wyróżnienie dla zespołu „Ciebłowianie”
nek 60+ Kolędy i Pastorałki, który 

odbył się w Łódzkim Domu Kultury. 

W konkursie wzięło udział 18 zespo-

łów i 8 chórów z województwa łódz-

kiego. Jury w składzie: Sylwia Stru-

gińska, Renata Banacka-Walczak oraz 

Waldemar Zybała oceniali kategorię 

obejmującą zespoły. W tej kategorii 

Zespół „CIEBŁOWIANIE” otrzymał 

wyróżnienie.

W ostatni dzień karnawału 13 lutego 

Panie z KGW z Niebrowie reprezen-

towały gminę Tomaszów Mazowiecki 

na XI Powiatowych Ostatkach w miej-

scowości Łaznów w gminie Rokiciny. 

Ostatki to czas radości i zabaw, które 

swoim diabelskim występem rozpoczęła 

reprezentacja naszej gminy, której dziel-

nie kibicował wójt Franciszek Szmigiel i 

inspektor ds. promocji i kultury Maria 

Robak. Zmagania konkursowe były za-

cięte. Rywalizowały miedzy sobą KGW z 

8 gmin powiatu tomaszowskiego. Komi-

sja konkursowa po burzliwych naradach 

I miejsce przyznała KGW z Żelechlina. 

Nasze „Niebrowianki” zajęły II miejsce. 

Dla wszystkich występujących zespo-

łów organizatorzy przygotowali nagro-

dy rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Po 

zakończeniu części ofi cjalnej rozpoczęła 

się wspólna zabawa, która zgodnie z tra-

dycją trwała do północy.

„Niebrowianki” 
na Powiatowych Ostatkach 

KULTURA
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Ferie zimowe już za nami. Niektórzy wy-

jeżdżali z rodzicami w góry inni na obozy, 

dla jeszcze innych był to czas wyjazdów do 

rodziny. Grono dzieci nie miało takiej moż-

liwości. Dla tych, którzy zostali świetlica 

wiejska w Kwiatkówce zorganizowała wiele 

ciekawych atrakcji i zajęć. Jak co roku od-

była się zabawa choinkowa dla dzieci i mło-

dzieży z Łagiewnik, Świńska i Kwiatkówki. 

Podczas imprezy było dużo tańca i zabawy, 

były konkursy (zwycięscy otrzymywali 

symboliczną nagrodę) oraz obowiązkowo 

słodki poczęstunek. Były również organi-

zowane zajęcia sportowe, rozgrywki w bi-

lard, cymbergaj, zajęcia plastyczne oraz za-

jęcia kulinarne. W „tłusty czwartek” dzieci 

samodzielnie wykonały i usmażyły faworki 

i róże karnawałowe.7 lutego zostaliśmy za-

proszeni do świetlicy wiejskiej w Wąwale, 

gdzie wzięliśmy udział w warsztatach z ce-

ramiki. Świetlica jest takim miejscem gdzie 

wszyscy mogą przyjść, spotkać się i poroz-

mawiać, spędzić miło czas, nie tylko dzieci 

i młodzież, ale również dorośli.

Ferie zimowe w świetlicy 
wiejskiej w Kwiatkówce

Dnia 02.02.2018 roku w Świetlicy Wiej-

skiej w Łazisku odbyły się warsztaty kuli-

narne. Wzięły w nich udział panie z KGW 

Warsztaty kulinarne w Łazisku
oraz chętne osoby z Łaziska. Warsztaty 

poprowadzone zostały przez osobę, która 

przekazywała jak za pomocą urządzenia 

do przygotowywania potraw można tanio, 

zdrowo i oszczędnie przygotować różnego 

rodzaju dania, zupy oraz wypieki. Uczest-

nicy spotkania mogli degustować przyrzą-

dzone potrawy. To piątkowe popołudnie 

upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.



15

EDUKACJA

21 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej 

w Komorowie odbyła się 1 edycja Dyk-

tanda Dla Dorosłych, czyli sprawdzian 

ortografi i i poprawnej polszczyzny. Wy-

darzenie miało miejsce w Dniu Między-

narodowego Języka Ojczystego. Z zapro-

szenia do językowych potyczek skorzy-

stały: Anna Gawarzyńska radna Rady 

Gminy Tomaszów Maz., Beata Kielan 

Zmagania z językiem polskim w Komorowie
nauczycielka ze Szkoły w Komorowie, 

Bożena Szymkowska sołtys Zaborowa 

Pierwszego, Halina Krajewska prze-

wodnicząca KGW w Komorowie, Edyta 

Mordaka z komorowskiej świetlicy oraz 

Regina Banaszczak, Krystyna Grudziń-

ska, Urszula Kindlain, Jadwiga Korkosz, 

Krystyna Przybyłek, Anna Sęk i Miro-

sława Zalewska. Lektorem dyktanda by-

ła Wioletta Jarosz. Z założenia konkurs 

był formą zabawy, jednak emocje było 

widać na twarzach uczestniczek. Po jego 

zakończeniu nastąpiła krótka wymiana 

spostrzeżeń i uwag. Ogłoszenie wyni-

ków nastąpi w późniejszym terminie. 

Organizatorami I Dyktanda Dla Doro-

słych była fi lia biblioteczna i świetlica 

wiejska w Komorowie.

Tegoroczne ferie prowadzone przez 

świetlicę i bibliotekę w Zawadzie upły-

nęły bardzo szybko na dobrej zabawie. 

W pierwszym tygodniu odwiedziliśmy 

tomaszowskie kino Helios, by obejrzeć 

fi lm mówiący o nietolerancji, uprzedze-

niach i samotności w szkolnej dżungli, 

ale w taki sposób, że po seansie widz 

opuszcza kino w świetnym nastroju. 

Kolejne dni przyniosły nam dużo za-

bawy w projektowaniu mydełek, któ-

re każdy wykonał według własnych 

upodobań kolorystyczno-zapachowych. 

Pisanie gęsim piórem wciągnęło nawet 

Ferie w Zawadzie
starszych uczestników naszych spotkań. 

Z pomocą pani Aliny Sikorskiej i dzięki 

jej umiejętnościom szycia na maszynie 

krawieckiej, wyszyliśmy całe naręcza 

tulipanów. Nieodzownym elementem 

każdego dnia naszych ferii były gry sto-

likowe. Promocja zdrowego stylu życia, 

zawody sportowe, zajęcia taneczne oraz 

FITNES prowadzony przez zaproszo-

ną panią Ewelinę Kubiak, przyczyniły 

się do poprawy kondycji naszego ciała. 

Tłusty czwartek był dniem, gdzie kulty-

wując tradycje, objadaliśmy się pączu-

siami.

W styczniu 2018 r. w ZS w Wiadernie 

rozpoczęto w klasach I–III SP realiza-

cję projektu „Zaprogramuj przyszłość 

# 17”, którego celem jest popularyza-

cja idei nauki programowania jako 

sposobu na rozwój kompetencji pracy 

w zespole, komunikacji w grupie, my-

ślenia koncepcyjnego, rozwiązywania 

problemów i kreatywności. Nauczy-

ciele uczący w klasach I–III (p. D. Ha-

łaczkiewicz, p. J. Mleczek, p. J. Kotynia) 

w ramach zajęć pozalekcyjnych zapo-

znawali swoich uczniów ze światem 

cyfrowym – programowaniem wyko-

rzystując atrakcyjne pomoce: roboty, 

tablety, maty edukacyjne czy zestawy 

mechatroniczne. Projekt był realizowa-

ny przez Fundację Orange i Stowarzy-

szenie Mistrzowie Kodowania dzięki 

współfi nansowaniu przez UE w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfro-

wa. 

Zaprogramuj przyszłość # 17
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W dniach od 5 do 9 lutego 2018 r. w 

czasie wolnym od nauki dzieci uczest-

Ferie 2018 w Smardzewicach
niczyły w zajęciach zorganizowanych w 

Świetlicy i Bibliotece w Smardzewicach. 

Na uczestników feryjnych zajęć każdego 

dnia czekały inne atrakcje. Dzieci uczest-

niczyły w zajęciach plastycznych. Wyko-

nywały kurczaki z włóczki, koszyczki i 

biedronki do wiosennych i świątecznych 

dekoracji. Wiele radości sprawiło dzie-

ciom „robienie rzeczy od rzeczy”, czyli 

wykonywanie lalek szmacianek z resztek 

materiałów. Każda wykonana lalka była 

plastyczną „indywidualnością”. Każdego 

dnia czytaliśmy kolejny rozdział książki, 

która była naszą lekturą na ferie. Nasza 

powieść w odcinkach to książka o losach 

wielodzietnej rodziny „8+2” autorstwa 

Anne-Cath. Vestly. Także dzieci mo-

gły ujawnić swoje zdolności lektorskie 

i aktorskie czytając wiersze Brzechwy z 

podziałem na role. Uzupełnieniem zajęć 

plastycznych i literackich były zagadki, 

kalambury, ale także zabawy ruchowe i 

integracyjne. Całości naszych zajęć do-

pełniał słodki poczęstunek.

Nasza szkoła została zakwalifi kowana 

do udziału w projekcie „Zaprogramuj 

przyszłość”. Zgodnie z nową podsta-

wą programową od roku szkolnego 

2017/18 nauka programowania stała 

się obowiązkowym elementem edukacji 

wczesnoszkolnej. „Zaprogramuj przy-

szłość” to inicjatywa Fundacji Orange 

i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowa-

nia. Celem projektu jest przygotowanie 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

do włączenia nauki programowania w 

codzienne zajęcia. Placówka otrzyma-

ła zestawy do prowadzenia atrakcyj-

nych zajęć z nowych technologii, m.in. 

roboty, matę edukacyjną oraz table-

ty. W ramach realizacji projektu Pani 

Agnieszka Sobolewska, wychowawca 

klasy III, uczestniczyła w szkoleniach 

stacjonarnych, indywidualnych spotka-

niach mentorskich z trenerem, webina-

riach, a następnie rozpoczęła cykl zajęć 

dla grupy swoich uczniów. W piątek 19 

stycznia 2018 r. uczniowie klasy III roz-

poczęli udział w projekcie. Nauka pro-

gramowania uczy cierpliwości, wytrwa-

Zaprogramuj przyszłość 
w SP im. Jana Pawła II w Zawadzie

łości oraz umiejętności współdziałania 

w zespole. Wszyscy uczestnicy pracują 

z dużym zaangażowaniem, a nad cało-

ścią czuwa p. A. Sobolewska i trenerka 

– „mistrzyni kodowania” – pani Beata 

Sidło. 
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Podczas trwania ferii zimowych, dnia 

5 lutego 2018 roku w Świetlicy Wiej-

skiej w Łazisku odbył się turniej gier 

planszowych. W turnieju udział wzię-

ły dzieci uczęszczające do Świetlicy w 

Łazisku, a także gościnnie dzieci ze 

Świetlicy oraz Biblioteki w Komorowie. 

Turniej gier planszowych

Szkoła Podstawowa w Zawdzie została za-

kwalifi kowana do Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w za-

kresie Technologii informacyjno-komuni-

kacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna 

tablica”. Dzięki temu programowi szkoła 

została wyposażona w dwie tablice interak-

tywne, projektory oraz głośniki. Pozyskane 

pomoce dydaktyczne wzbogaciły bazę dy-

daktyczną szkoły oraz uatrakcyjniły lekcje. 

W ramach stosowania TIK został powoła-

ny e-koordynator odpowiedzialny za ko-

ordynowanie działań w naszej szkole – Pan 

Rządowy program „Aktywna tablica” 
w Szkole Podstawowej w Zawadzie

Tomasz Kosior, przeprowadzono szkolenie 

dla nauczycieli oraz podjęto inne działa-

nia mające na celu wdrażanie programu 

w procesie nauczania. Jednym z działań 

było przeprowadzenie lekcji otwartych, 

które przygotowali p. B. Wojciechowska i 

p. T. Kosior w ramach przedmiotu wycho-

wanie do życia w rodzinie. Prezentowane 

treści były realizowane z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. W ten sposób 

uczniowie doświadczyli wszystkich wła-

ściwości tablicy interaktywnej, począwszy 

od prezentacji multimedialnej, poprzez 

fi lm do ćwiczeń dotykowych na tablicy. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16. 

Dzieci próbowały swoich sił w różnego 

rodzaju grach planszowych. Po zakoń-

czonej grze wygrana osoba dostawała 

symbolicznego cukierka. Ostatecznie 

każde dziecko otrzymało dyplom oraz 

lizaka. Po zakończonych rozgrywkach 

na wszystkich uczestników czekała cie-

pła herbata oraz słodki poczęstunek. 

To poniedziałkowe popołudnie upły-

nęło w przyjaznej atmosferze, a także 

miało na celu wspólne spędzenie czasu 

oraz integrację dzieci z różnych świe-

tlic.
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Dnia 01.03.2018r. o godz.16.00 w Świe-

tlicy Wiejskiej w Komorowie odbyło 

się spotkanie ze strażakami z Komendy 

Powiatowej PSP w Tomaszowie Maz. 

na temat zagrożeń związanych z poża-

rami w budynkach mieszkalnych, obec-

nością czadu oraz skutkami wypalania 

traw. Spotkanie zorganizowane było w 

ramach programu „Świeć przykładem”, 

który realizowany jest w Zespole Szkół w 

Komorowie. W spotkaniu uczestniczyli 

mieszkańcy Komorowa, Zaborowa I i 

Zaborowa II oraz członkinie Koła Go-

spodyń Wiejskich. Wśród licznie zgro-

madzonych uczestników spotkania roz-

losowane zostały nowoczesne czujniki 

Czad zabija

czadu i dymu. Organizatorkami spotka-

nia były Beata Kielan i Dorota Kowalska 

z ZS w Komorowie oraz Edyta Mordaka 

opiekun świetlicy, Bożena Szymkowska 

sołtys i Halina Krajewska przewodniczą-

ca KGW. 

19 i 23 stycznia, jak co roku w przed-

szkolu w Komorowie odbyły się uroczy-

stości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W 

tych dniach dzieci zaprosiły do przed-

szkola swoje kochane babcie i dziadków. 

Dzieci przygotowały dla nich specjalny 

program artystyczny, recytowały wier-

Dzień Babci i Dziadka w Komorowie
sze, śpiewały piosenki i tańczyły. Niejed-

nej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w 

oku. To były naprawdę wyjątkowe dni, 

pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczę-

śliwe i rozpromienione twarze babć i 

dziadków po raz kolejny ukazały nam, 

jak ważne są takie spotkania i wspólnie 

spędzone chwile z wnukami. Po części 

ofi cjalnej niecodzienni goście zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek. A na 

koniec tego wyjątkowego dnia dzieci 

wręczyły swoim ukochanym babciom i 

dziadkom własnoręcznie przygotowane 

upominki i laurki.
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Karnawał to miła tradycja przepełnio-

na muzyką i zabawą. Bal karnawałowy 

to dla dzieci niezwykły dzień, często 

wyczekiwany przez wiele tygodni. Tak 

też było u nas. W dniu 22 stycznia w 

Domu Ludowym w Chorzęcinie od-

była się zabawa choinkowa dla dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie. 

Bal na sto par! Dzieci przebrane były za bohaterów 

znanych bajek, w salach przedszkol-

nych można było spotkać wróżki, kró-

lewny, delikatne motylki, rycerzy, pira-

tów, policjantów, Spider-Mana, Batma-

na, nie sposób zliczyć i wymienić tych 

wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci 

było bardzo trudno. Na tą wyjątkową 

okazję zaproszono do prowadzenia 

balu wodzireja, który zachęcał wszyst-

kich do tańca przygotowaną muzyką. 

Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc 

wspólnie ze swoimi paniami w zaba-

wach. Na sali podczas pląsów robiło 

się kolorowo, wszyscy bawili się we-

soło, uśmiech nie znikał z twarzy mi-

mo chwilowego zmęczenia. Kiedy czas 

zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 

opuszczały salę balową. Wspólna za-

bawa przyniosła wiele radości naszym 

wychowankom, a to było głównym ce-

lem tego balu. 

W dniach 28.01–02.02.2018r. w Szko-

le Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zawadzie odbyło się 28 zimowisko w 

Zakopanem mające na celu promo-

wanie zdrowego stylu życia poprzez 

aktywność fizyczną. Organizatorem 

wyjazdu w ramach szkolnego koła 

PTSM, był p. Krzysztof Gabryszew-

ski, a opiekę nad uczniami sprawowa-

ły panie: Dominika Barden, Bibianna 

Wojciechowska i Renata Tomczyk. 

Przewidziano dla uczniów zimowiska 

wiele atrakcji, m.in. wyjście do Aqu-

aparku, pieszą wędrówkę na Wielką 

Aktywne ferie w Zawadzie
Krokiew, zwiedzanie skoczni, wjazd 

na górę wyciągiem do miejsca startu 

skoczków, pobyt w śnieżnym labi-

ryncie i na torze saneczkowym oraz 

lekcję muzealną w Muzeum Tatrzań-

skim. Całość pobytu uatrakcyjniły 

liczne wędrówki piesze i pobyt na 

lodowisku. Uczniowie chętnie do-

skonalili swoje umiejętności jazdy 

na nartach na Polanie Szymoszkowej 

i w Małym Cichym. Wszyscy wrócili 

szczęśliwi i pełni wrażeń. Z niecier-

pliwością oczkują na kolejne zimowi-

sko.
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podsta-

wowej w Chorzęcinie na stałe wpisany 

jest w kalendarz imprez szkolnych i ob-

Babcia i Dziadek kochają nas 
i zawsze mają dla nas czas!

chodzony jest co roku bardzo hucznie. 

Mimo że za oknem zima jest to naj-

cieplejszy dzień w roku, który sprawia 

wszystkim ogromną radość, powoduje, 

że małe serduszka dzieci biją szybciej, 

a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem 

słuchają czułych słów, kierowanych 

pod ich adresem. Dziadkowie to wielki 

skarb, dla swych wnuków mają zawsze 

czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, 

rozumieją a przede wszystkim bezgra-

nicznie kochają. Dlatego w podzięce za 

ich wielkie serce w dniu 18 i 19 stycznia 

2018r. odbyły się uroczyste spotkania. 

Każda grupa przygotowała program ar-

tystyczny. W większości były to wiersze, 

piosenki, inscenizacje związane tema-

tycznie z tymże świętem oraz tańce. W 

ten sposób dzieci mogły wyrazić kocha-

nym Babciom i Dziadkom, swoje uczu-

cia za trud włożony w ich wychowanie. 

Dumni dziadkowie ze wzruszeniem po-

dziwiali występy swoich milusińskich. 

Po występach goście oraz dzieci zostali 

zaproszeni na przygotowany przez ma-

my słodki poczęstunek. Na pamiątkę 

spotkania goście obdarowani zostali 

upominkami. Takie spotkania pełne 

uśmiechów, wzruszeń i radości wzmac-

niają więzi emocjonalne z rodziną, uczą 

dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz 

szacunku dla osób starszych.

W Zespole Szkół w Komorowie trwa 

kurs komputerowy dla członków Ko-

ła Gospodyń Wiejskich z Komorowa, 

Zaborowa I i Zaborowa II (jest rów-

nież jeden pan). Zajęcia rozpoczęły 

się 15 lutego i potrwają do 6 marca. 

Kurs obejmuje4 panele tematyczne i 

dotyczy: podstaw obsługi kompute-

ra, edycji tekstu, posługiwania się In-

ternetem, komunikacji w Internecie 

(poczta elektroniczna, obsługa portali 

społecznościowych). Prowadzące ćwi-

czenia, p. Beata Kielan – nauczyciel in-

formatyki i Dorota Kowalska na każdy 

dzień szczegółowo rozpisują zadania 

dla uczestników. Kursanci okazali się 

bardzo sumiennymi uczniami, i jak sa-

mi twierdzą, udział w zajęciach zachę-

cił ich do podnoszenia swoich umie-

jętności w korzystaniu z komputerów. 

Wszyscy jednogłośnie podsumowują, 

że nie taki diabeł straszny jak go ma-

lują i deklarują udział w kolejnych edy-

cjach kursu.

Kurs komputerowy dla KGW 
w Zespole Szkół w Komorowie

EDUKACJA
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Ma zaledwie 18 lat, uważana jest za wiel-

ki talent polskiego łyżwiarstwa szybkiego, 

zadebiutowała na Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich w Pjongczang. Jest najmłod-

szą polską panczenistką w historii igrzysk. 

Karolina Bosiek to dziewczyna z Ciebło-

wic Dużych w Gminie Tomaszów Mazo-

wiecki, która mając 16 lat, wystąpiła w Pu-

charze Świata w Heerenveen w Holandii. 

Wielokrotnie stawała na podium Pucharu 

Świata Juniorów, zdobyła również brązowy 

medal Mistrzostw Świata Juniorów 2016 w 

sprincie drużynowym, jest także medalist-

ką Mistrzostw Polski. Trenuje w Tomaszo-

wie Mazowieckim, w Klubie Sportowym 

Karolina Bosiek olimpijka z Piongczang 
– największy polski talent w łyżwiarstwie szybkim

Pilica pod okiem trenera Wiesława Kmie-

cika. Mimo tak młodego wieku ma wiele 

osiągnięć i wciąż ma szansę, aby zdobyć ich 

jeszcze więcej. Udział w Igrzyskach Olim-

pijskich to wielki prezent urodzinowy dla 

Karoliny Bosiek, który sama ciężką pracą 

wywalczyła. Właśnie w Pjongczang dziew-

czyna obchodziła 18 urodziny. W Korei 

Południowej wystąpiła na dystansach 

3000m, 1000m. Aby wyrazić swoją radość 

i dumę z Karoliny po powrocie z Igrzysk 

Olimpijskich na Karolinę czekało w Cie-

błowicach Dużych bardzo miłe przyjęcie. 

Na spotkaniu zgromadzili się najważniejsi, 

czyli rodzice Karoliny Państwo Elżbieta i 

Wiesław Bosiek, trener Wiesław Kmiecik 

wraz z małżonką, rodzina oraz przedsta-

wiciele władz samorządowych: z-ca wójta 

gminy Tomaszów Mazowiecki Sławomir 

Bernacki, prezydent Tomaszowa Mazo-

wieckiego Marcin Witko, inspektor ds. 

kultury promocji i sportu Maria Robak, 

radny Czesław Milczarek, sołtys Karolina 

Żegnałek oraz mieszkańcy i przyjaciele. 

Były życzenia kwiaty i piękny urodzinowy 

tort. A wszystko to dla panczenistki, miłej 

i bardzo skromnej Karoliny Bosiek. Trzy-

mamy kciuki za kolejne występy, życzymy 

sukcesów na arenie zarówno krajowej, jak 

i międzynarodowej. Powodzenia!

21 lutego 2018 o godzinie 16.00 w świe-

tlicy wiejskiej w Kwiatkówce odbyły się 

warsztaty plastyczne dla osób dorosłych 

z Łagiewnik, Świńska i Kwiatkówki po-

prowadzone przez p. Halinę Król ze 

Smardzewic. Tematem zajęć było bibuł-

karstwo. Osoby uczestniczące w warsz-

tatach wykonały własnoręcznie kolo-

Warsztaty plastyczne 
dla dorosłych w Kwiatkówce

rowe, duże i piękne róże z bibuły. Pod-

czas wykonywania prac widoczne było 

zaangażowanie pań i chęć osiągnięcia 

celu. Zadanie nie było łatwe i wymagało 

cierpliwości, ale efekt końcowy był rewe-

lacyjny. Wszystkim paniom uczestniczą-

cym w zajęciach należą się gratulacje za 

wytrwałość.
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Na uczniów, którzy podczas ferii zostali 

w domu, w szkole czekały liczne atrakcje. 

Jedną z nich była doświadczalna lekcja 

chemii przygotowana przez uczennice klas 

trzecich gimnazjum, pod kierunkiem na-

uczycielki chemii, p. Marty Czarneckiej. 

Celem lekcji było ukazanie, że chemia to 

nie tylko wzory i równania, ale również 

interesujące zjawiska. Dziewczyny ubrane 

w fartuchy i okulary ochronne zaprezen-

towały ciekawe i widowiskowe reakcje jak: 

głośne „szczeknięcie” wodoru, chemicz-

ną ciuchcię, utworzenie pasty dla słonia, 

spalanie magnezu czy znikający atrament. 

Lekcja na pewno zapadnie uczniom w pa-

mięci, a połączenie dobrej zabawy z nauką 

zaowocuje w przyszłości. Nauczyciele wy-

W czasie ferii uczniowie 
się nudzą… – ale nie w szkole 
w Smardzewicach

chowania fi zycznego: p. Anna Głąb i p. Mi-

chał Klatka zadbali o kondycję sportową 

uczniów, organizując dwudniowy turniej 

piłki siatkowej dla chłopców i dziewcząt.

Pani wicedyrektor Katarzyna Wosińska 

zorganizowała warsztaty „Kobieta piękna, 

bezpieczna i zdrowa”, na których dziewczy-

ny mogły dowiedzieć się jak dbać o urodę i 

dietę oraz co ważne jest dla zdrowia nasto-

latki. Wiadomościami chętnie dzieliła się 

zaproszona kosmetolog i dietetyk p. We-

ronika Gwiazdowska ze studia „Metamor-

foza”. O bezpieczeństwo nastolatek zadbała 

st. sierż. Marta Mysur z KPP Tomaszów 

Maz., która uczyła je chwytów samoobro-

ny. To była niezła dawka adrenaliny. 

Ferie w szkole? Czemu nie…

18 stycznia w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Smardzewicach uczniowie 

klas piątych pod kierunkiem Anny Ju-

styny zaprezentowali przedstawienie na 

podstawie znanego utworu CH. Dicken-

sa „Opowieść wigilijna”.

To wzruszająca historia przemiany 

skąpca w człowieka hojnego i dobrego 

dla innych. Po wizycie czterech duchów 

i refl eksji nad swoim życiem Scrooge 

przekonał się, że bogactwo nie daje ra-

dości, jeśli nie można się nim dzielić.

W przedstawieniu wzięło udział po-

nad 30 młodych artystów. Ich gra, muzy-

ka i odpowiednia scenografi a złożyły się 

na widowisko z głębokim przesłaniem, 

opowiadające o tym, co w życiu jest naj-

ważniejsze, i na czym tak naprawdę po-

lega magia Świąt Bożego Narodzenia.

Zgromadzeni licznie goście byli 

wzruszeni i zachwyceni spektaklem. Po 

jego zakończeniu wszyscy obecni mogli 

usiąść przy wspólnym stole i poczęstun-

ku przygotowanym przez rodziców.

Nagranie z przedstawienia dostępem 

jest na stronie internetowej szkoły. 

Magiczny wieczór w Smardzewicach
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15 grudnia 2017 roku Ochotnicza Straż 

Pożarna w Twardej decyzją Komendanta 

Głównego PSP – gen. brygadiera Leszka 

Suskiego została włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Pol-

sce. 24 lutego 2018 roku w Twardej od-

była się, podniosła uroczystość ofi cjalne-

 OSP Twarda w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym

go przekazanie aktu włączenia do KSRG, 

którego dokonał Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Toma-

szowie Mazowieckim st. bryg. Krzysz-

tof Iskierka na ręce Prezesa Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Twardej Piotra Bezata. 

W uroczystości udział wzięli przedstawi-

ciele władz samorządowych: z-ca wójta 

Sławomir Bernacki, sekretarz gminy 

Przemysław Sepkowski, Przewodnicząca 

Rady Gminy Krystyna Pierscińska wraz 

z radnymi, Prezes Gminnego Związku 

OSP Edmund Król oraz przedstawiciele 

miejscowości. 

„Każda przemoc boli” to projekt in-

nowacyjny. Stawiamy w nim na przy-

gotowanie do demokratycznego stylu 

życia przy jednoczesnej ochronie praw 

uczniów. 

Autorki: p. I. Białecka i p. K. Wo-

sińska zaprojektowały działania ma-

jące uwrażliwić uczniów na przejawy 

agresji i przemocy i uświadomić im 

możliwości przeciwstawiania się agre-

sywnemu zachowaniu. Akcja ma logo 

autorstwa ucz. kl. VI – J. Knejskiej, 

nagrodzonej w konkursie szkolnym. 

Szkoła w Smardzewicach 
stawia na mediacje rówieśnicze

W ramach zajęć odbyły się spotkania z 

policją. Najmłodsi wzięli udział happe-

ningu „Kochaj mnie, nie bij mnie” – to 

forma sprzeciwu na przemoc wobec 

dzieci. Uczennice : O. Michalska, D. 

Sych, Z. Król, A. Kowalska i K. Biega-

nowska przygotowały się do funkcji 

mediatora rówieśniczego. Liczymy, że 

odtąd uczniowie będą sięgać po po-

moc i wsparcie mediatora w trudnych 

dla nich sytuacjach. Warto pamiętać: 

w mediacjach nikt nie przegrywa – 

wszyscy wygrywają. Przed nami kolej-

ne spotkania, konkursy i zadania oraz 

fantastyczne nagrody, które czekają na 

uczestników.
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 Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wto-
rek w godzinach od 8.00 do 12.00
Przewodnicząca Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 
przyjmuje interesantów w poniedział-
ki 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 Struktu-
ralnych/ kierownik referatu  

37 –  Referat Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Funduszy Struktu-
ralnych  

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 co-
dziennie w godzinach 8.00–15.00, 
natomiast wpłat można również 
dokonywać bez prowizji w oddzia-
łach Banku Spółdzielczego w Białej 
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się nie-
opodal Urzędu Gminy na ul.św. An-
toniego 16

W dniu 10 stycznia 2018 r. do jed-

nostki OSP w Smardzewicach przyje-

chał nowy samochód pożarniczy ty-

pu ciężkiego. Jest to samochód marki 

KAMAZ-2007/46/EC-002-3 AXLES 

przystosowany do działań w każdych 

warunkach terenowych z napędem 6 x 

6. Poprawia to skuteczność i efektyw-

ność działań ratowniczo-gaśniczych 

prowadzonych przez jednostkę OSP w 

Smardzewicach i przyczyni się do ogra-

niczenia strat i skutków pożarów i in-

nych zdarzeń. Pojazd posiada kabinę w 

układzie dowódca, kierowca i czterech 

ratowników. Zbiornik wody o poj. 5 500 

l. wody oraz zbiornik na środek gaśniczy 

w il. 600 l. Kabina oraz przedział wodny 

posiadają niezależne systemy ogrzewa-

nia. Samochód wyposażony jest w auto-

pompę, działko wodne, linię szybkiego 

natarcia, system zraszający, elektropneu-

matyczny maszt oświetleniowy, wcią-

garkę elektryczną oraz skrytki na sprzęt 

gaśniczy i ratowniczy.

Zamówienie realizowała fi rma AU-

TOBAGI POLSKA Sp z O.O. z Liber-

OSP Smardzewice mają nowy 
ciężki samochód pożarniczy

towa, Zabudowę pożarniczą wykonało 

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „BO-

CAR” Sp. z O.O. w Korwinowie.

Całkowity koszt zakupu w/w samo-

chodu 820 902,00 zł. Zadanie zrealizo-

wano głównie dzięki dotacjom, z czego 

Gmina Tomaszów Mazowiecki wyasy-

gnowała 356 tys. zł. Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi 230 tys. zł. Komenda 

Główna Państwowej Straży Pożarnej 

225 tys. zł. Kwotę pozostałą pokryła 

OSP w Smardzewicach ze środków wła-

snych. 

Świetlica Wiejska w Swolszewicach 

Małych przygotowała wiele atrakcji dla 

dzieci w ferie zimowe. Odbyły się m.in. 

Ferie w świetlicy wiejskiej 
w Swolszewicach Małych

warsztaty mydlarskie, podczas których 

dzieci samodzielnie wykonywały gli-

cerynowe mydełka. Innego dnia dzieci 

robiły bransoletki z koralików. Mimo że 

z początku wydawały się trudne, dzieci 

poradziły sobie świetnie. Kolejną atrak-

cją było robienie masek karnawałowych, 

które cieszyły się dużym zaintereso-

waniem. Chłopcy chętnie robili maski 

spidermana, batmana, dziewczynki zaś 

liska, kotka. Na zakończenie ferii od-

były się warsztaty kulinarne – robienie 

faworków na tłusty czwartek. Wszyscy 

z ochotą wałkowali ciasto, wycinali, for-

mowali, a następnie kosztowali swoje 

wyroby.


