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Szanowni mieszkańcy!
Od ostatniego wyda-

nia biuletynu minęły 

zaledwie 3 miesią-

ce. Były to miesiące 

zimowe, ale to nie 

oznacza, że zapadli-

śmy w zimowy sen. 

W pracy samorządowej miniony okres 

był bardzo intensywny i tak zapowiada 

się cała pięcioletnia kadencja. W tej chwi-

li realizujemy zadania z poprzedniej per-

spektywy fi nansowej Unii Europejskiej, a 

już od 2021 r. będzie obowiązywać nowa 

perspektywa i bardzo ważnym zadaniem 

samorządów jest przygotowanie fi nansów 

i projektów na maksymalne wykorzysta-

nie funduszy europejskich do roku 2027.

Jakie działania będziemy podejmo-

wać w najbliższym okresie czasu ? O tym 

napiszę w następnym biuletynie, a dzi-

siaj przekazuję informacje, że 28 grudnia 

2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2019. Jest to kolejny bardzo ważny 

i ambitny budżet, którego realizacja bę-

dzie następnym etapem rozwoju gmi-

ny. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest 

poziom wydatków majątkowych, który 

kwotowo wynosi ok. 29 mln zł i stano-

wi 40% udziału inwestycji w wydatkach 

gminy. Wydatki te podyktowane są w 

dużym stopniu środkami fi nansowy-

mi pozyskanymi z UE, przeznaczony-

mi przede wszystkim na infrastrukturę 

techniczną, rozwój turystyki, edukację i 

kulturę. O następne środki zewnętrzne 

będziemy zabiegać w tym roku, szcze-

gólnie na termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej oraz drogi.

To wszystko jest przed nami i pozwól-

cie, że na moment wrócę do roku 2018. 

W sprawozdaniu z wykonania budżetu 

możemy wyczytać, że wydatki w roku 

2018 wyniosły 70,4 mln zł, z tego na in-

westycje przeznaczyliśmy 26,35 mln zł, a 

na wydatki bieżące 44,05 mln zł.

Poniżej przedstawiam grafi czną 

strukturę wydatków budżetu na poszcze-

gólne zadania własne gminy i procento-

wy udział w tym fi nansowym „torcie”.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki!
Dzieląc się radością płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
które jest wyrazem niezgłębionej miłości Boga do człowieka,

życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus 
napełniał nasze serca radością, wzajemną życzliwością i pokojem.

Wesołego Alleluja
Przewodnicząca Rady Gminy

Tomaszów Mazowiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki

FRANCISZEK SZMIGIEL
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dla szczególnie zainteresowanych re-

alizacją budżetu w 2018 r zapraszam na 

stronę BIP gminy, gdzie w najdrobniej-

szych detalach pokazane są dochody i 

wydatki.

PS. Na zakończenie tego krótkiego arty-

kułu chciałem podać ważną informację.

Gmina Tomaszów Mazowiecki w 

miesiącu lutym ogłosiła konkurs na re-

alizację zadań z zakresu świadczeń opie-

ki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja 

lecznicza i protetyka stomatologiczna. 

W drodze konkursu zostali wyłonieni 

wykonawcy ww. usług.

•  W rodzaju rehabilitacja lecznicza wy-

grała: Przychodnia Rodzinna M. Ku-

śmierski, M Szymański spółka jawna 

Petrykozy 77, Filia Smardzewice, ul. 

Główna 13/17.

•  W rodzaju protetyka stomatologiczna 

wygrała: Przychodnia TOM-MED. J. 

Zatyka Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 

6, Tomaszów Mazowiecki.

Mieszkańcy Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki w ramach zawartych umów bę-

dą mogli korzystać z ww. usług w Przy-

chodni Rodzinnej w Smardzewicach:

•  od miesiąca marca w zakresie rehabili-

tacji leczniczej.

•  w miesiącach od marca do czerwca z 

usług protetyki stomatologicznej.

Ponadto w ramach podpisanego po-

rozumienia z Gminą Miasto Tomaszów 

Mazowiecki dzieci do 18 roku życia z 

orzeczeniem o stopniu niepełnospraw-

ności mogą korzystać nieodpłatnie z 

zabiegów rehabilitacyjnych w Ośrodku 

Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 

w Tomaszowie Mazowieckim na ul. Jana 

Pawła II 64/68.

Nr telefonu do Przychodni Rodzin-

nej w Smardzewicach: 44 723 50 46

Z poważaniem
Franciszek Szmigiel

Pod koniec grudnia 2018 r. odbyło się 

ofi cjalne podpisanie umów z wykonaw-

cami kanalizacji sanitarnej dla miej-

scowości Wiaderno, Swolszewice Małe, 

Twarda i Tresta. W Wiadernie kanali-

zacja będzie wykonywana w głównym 

ciągu tj. od szkoły do pętli autobusowej 

(do granicy z Jadwigowem). W Twardej 

sieć kanalizacyjna obejmie ulice Pół-

nocną, Południową, Leśną, Źródlaną, 

Cegielnianą Główną, Wodną, Szkolną 

i Słoneczną (na odcinku od Wodnej do 

Szkolnej), w Treście – ulicę Wczasową, 

a w Swolszewicach Małych – ulice Bor-

ki, Iłki i Trzciniec. Inwestycje w tych 

miejscowościach są kolejnym etapem 

projektu unijnego pn. „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”. Zadania te są 

współfi nansowane w ramach działa-

nia 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 

w aglomeracjach” – II Oś priorytetowa 

ochrony Programu Operacyjnego In-

frastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Wiaderno będzie Przed-

Podpisanie umów na budowę kanalizacji

siębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynie-

ryjnych „KAŹMIERCZAK” z Moszcze-

nicy. Koszt to ponad 3,8 mln. zł.

W pozostałych miejscowościach 

rurociągi kanalizacyjne będzie ukła-

dać tomaszowska fi rma „BINSTAL” s.c. 

Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław. 

Kanalizacja dla Swolszewic Małych bę-

dzie kosztować ponad 4,2 mln. zł., na-

tomiast dla Twardej i Tresty ponad 7,4 

mln. zł. Łącznie zostanie wybudowane 

ponad 21 km nowej sieci kanalizacyjnej, 

w tym ok. 14,5 km kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i ok. 6,9 km kanalizacji 

sanitarnej tłocznej oraz osiem tłocz-

ni ścieków. W Wiadernie kanalizacja 

ma powstać do końca listopada 2019 

r., w Twardej i Treście do końca czerw-

ca 2020, a w Swolszewicach do końca 

września 2020 r.
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W Twardej zakończyła się duża inwe-

stycja polegająca na rozbudowie obiektu 

użyteczności publicznej wraz z zagospo-

darowaniem przestrzeni wokół budynku 

w miejscowości Twarda w celu urządze-

nia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-

-turystycznej.

W ramach pierwszego etapu przebu-

dowano i rozbudowano istniejący jed-

nokondygnacyjny budynek użyteczności 

publicznej (przedszkole) w celu zmiany 

sposobu użytkowania części budynku na 

Budowa świetlicy w Twardej zakończona

świetlicę wiejską. Zakres prac obejmował 

przebudowę istniejącego układu pomiesz-

czeń, rozbudowę istniejącego budynku, 

wymianę konstrukcji więźby dachowej, 

wykonanie nowego pokrycia dachowe-

go, wykonanie nowych ścian działowych, 

stropu w projektowanej części obiektu 

oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz 

z montażem stolarki okiennej i drzwio-

wej. Istniejący dotychczas budynek miał 

powierzchnię ok. 260 m², obecnie ta po-

wierzchnia wynosi prawie 400 m², w tym 

dla przedszkola ok. 188 m², a dla świetlicy 

wiejskiej przeznaczone jest ok. 212 m².

W ramach drugiego etapu zaprojek-

towano i wykonano roboty budowlane 

związane z aranżacją przestrzeni do bie-

siadowania, grillowania i organizowania 

imprez kulturalnych na wolnym powie-

trzu. Pojawiły się altany ogrodowe, grill, 

miejsce na ognisko oraz ścieżki spacero-

we, a teren przed budynkiem utwardzo-

no kostka betonową.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Pod koniec grudnia ubiegłego roku 

podpisano umowę z wykonawcą robót 

na budowę obiektu pełniącego funkcje 

kulturalne w miejscowości Wiaderno. 

Obiekt będzie służył jako miejsce imprez 

kulturalnych oraz spotkań mieszkańców. 

Część istniejącego budynku została prze-

znaczona do rozbiórki. Do pozostałej 

części zostanie dobudowany nowopro-

jektowany budynek, w miejscu usytu-

owanym po rozbiórce. Zostanie on do-

stosowany architektonicznie do obiektu 

pozostającego do dalszego użytkowania. 

Obiekt powstanie w kształcie litery „L” 

z zespolonym zadaszonym tarasem i po 

zakończeniu budowy łącznie będzie miał 

ponad 600 m² powierzchni użytkowej. 

Projektowany obiekt to budynek parte-

rowy bez podpiwniczenia z poddaszem 

nieużytkowym, niezależny konstrukcyj-

nie od istniejącej części obiektu biblio-

teki. Dodatkowo wokół obiektu zostanie 

zagospodarowana przestrzeń w tematyce 

związanej z pszczołami pn. „Pszczoła nie 

jedno ma imię”. Zostaną utworzone „dzi-

kie” fragmenty ogrodu, jako miejsca bu-

dowy gniazd dla pszczół gniazdujących 

w ziemi. Natomiast dla dzikich pszczół 

Ruszyła budowa świetlicy 
wiejskiej w Wiadernie

gnieżdżących się ponad ziemią zostaną 

zamontowane domki. Powstaną też traw-

niki i rabaty roślin nektaro i pyłkodajnych. 

Dodatkowo na zagospodarowywanym te-

renie zostaną zamontowane terenowe gry 

edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

Całość prac zostanie wykonana do 

końca września biorącego roku przez 

fi rmę PROGRES_BUD Jarosław Bebak 

z Mniszkowa. Koszt takiej inwestycji to 

około 2,2 mln zł. Jednakże Gmina To-

maszów Mazowiecki uzyskała na ten cel 

dofi nansowanie ze środków unijnych z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w wysokości 500 tys. zł. Umowa o dofi -

nansowanie projektu została podpisana 

10 października 2018 r. z Samorządem 

Województwa Łódzkiego.

INWESTYCJE
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
Całość prac to koszt ponad 1,2 mln zł, 

z czego sama rozbudowa pochłonęła 

ponad 900 tys. Inwestycja w Twardej 

jest częścią dużego projektu unijnego 

pn. „Podnoszenie jakości zasobów tu-

rystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez 

rozwój infrastruktury rekreacyjno-wy-

poczynkowej w Powiecie Tomaszow-

skim”. Projekt realizowany jest w part-

nerstwie z gminami sąsiednimi – Ino-

włodzem i Rzeczycą oraz miastem To-

maszów Mazowiecki, a także powiatem 

tomaszowskim.

W bieżącym roku Gmina Tomaszów 

Mazowiecki będzie budować miejsce do 

obsługi turystyki kajakowej wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą w miejscowo-

ści Smardzewice, a w 2020 r. powstanie 

ścieżka rowerowa od miejscowości Smar-

dzewice do miejscowości Twarda i Tresta.

W roku ubiegłym w ramach tego 

projektu wybudowano park edukacyj-

no-rekreacyjny „edukacja leśna” w Tre-

ście. Gminie Tomaszów Mazowiecki na 

wszystkie zadania przyznano dofi nanso-

wanie ponad 1,8 mln zł ze środków unij-

nych. Inwestycja w Twardej została dofi -

nansowana w wysokości ponad 660 tys. zł.

Jak już wcześniej informowaliśmy in-

westycja zlokalizowana jest na obszarze 

wsi Twarda, ale ma ona służyć mieszkań-

com trzech miejscowości: Karolinów, 

Tresta i Twarda. W tej chwili obiektem 

zarządza Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Smardzewicach (oddziały przedszkol-

ne) i Gminna Biblioteka Publiczna (po-

została część obiektu).

Pod koniec ubiegłego roku Gmina To-

maszów Mazowiecki podpisała umowę 

na termomodernizację budynku OSP w 

Termomodernizacja budynku OSP w Wiadernie 
dofi nansowana z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wiadernie w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. Roboty 

budowlane na obiekcie wykonuje Zakład 

Ogólnobudowlany OGBUD s.c. Sylwe-

ster Nabiałek z Tomaszowa Mazowiec-

kiego. W ramach inwestycji budynek 

zostanie docieplony (ściany, stropy i po-

sadzki) oraz zostanie zamontowana no-

wa stolarka okienna i drzwiowa. Budy-

nek zyska także nowe bramy garażowe. 

Obiekt wyposażony będzie również w 

instalację produkującą czystą energię tj. 

poprzez panele fotowoltaiczne. Ogrze-

wanie budynku odbywać się będzie 

za pomocą grzejników elektrycznych. 

Wewnątrz budynku fi rma wykonana 

podwieszany sufi t oraz zostaną odno-

wione ściany i posadzki. Dach zostanie 

wzmocniony oraz pokryty dachówką. 

Dodatkowo zostanie wykonana instala-

cja odgromowa i alarmowa. Wszystkie 

prace, o wartości prawie 300 tys., mają 

zostać zakończone do połowy lipca 2019 

r. Wartość dotacji z WFOŚiGW to ok. 32 

tys. zł, a pożyczki ok. 48 tys.

INWESTYCJE
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W Zaborowie Drugim zostanie przebu-

dowana ulica Górna na odcinku ok. 660 

mb wraz ze skrzyżowaniem ulic Pięk-

Ulica Górna w Zaborowie Drugim 
– rozpoczynamy przebudowę

na, Równa i Nadrzeczna. Jezdnia ulic 

Górnej i Pięknej zostanie poszerzona 

do ok. 5 m. Na przedmiotowej drodze i 

skrzyżowaniach (Piękna, Łąkowa, Gór-

na, Równa oraz Górna, Nadrzeczna) 

zostanie wykonana warstwa jezdni z 

betonu asfaltowego, a pobocza zostaną 

utwardzone kruszywem. Zjazdy do po-

sesji zabudowanych zostaną utwardzo-

ne kostką betonową, a do pozostałych 

– kruszywem łamanym. Dodatkowo 

zostaną wyregulowane studzienki ka-

nalizacyjne i zawory wodociągowe, a 

także zostanie poprawione funkcjono-

wanie odwodnienia drogi. Pojawi się też 

nowe oznakowanie pionowe i poziome. 

Roboty drogowe wykona Przedsiębior-

stwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska 

Mazowieckiego w konsorcjum z fi rmą 

ALTOR z tego samego miasta. Całość 

robót drogowych, których wykonanie 

planowane jest do końca lipca 2019 r., 

wyniesie ok. 570 tys. zł.

Z końcem grudnia 2018 r. zakończono 

montaż kolejnych urządzeń rekreacyj-

nych w obrębie strefy aktywności przy 

Zespole Szkół w Komorowie. Wyko-

nawcą inwestycji była Firma Handlowo-

-Usługowa Paweł Zięba z Tomaszowa 

Mazowieckiego. Na terenie strefy zostały 

zamontowane trzy urządzenia sprawno-

ściowe: zestaw sprawnościowy (6-ele-

mentowy) składający się m.in. z koła 

akrobacyjnego, drabinki poziomej i pio-

nowej, drążka do podciągania, poręczy 

równoległych wysokich, ławki skośnej, 

poręczy równoległych niskich, zestaw 

sprawnościowy (6-elementowy) składa-

jący się m.in. z drążków wysokich, dra-

binki pionowej, poręczy równoległych, 

ścianki wspinaczkowej. Dodatkowo wy-

konano nawierzchnię amortyzującą ze 

żwiru. Strefa aktywności w Komorowie 

to koszt ponad 80 tys. zł. Część środków 

fi nansowych pochodzi z funduszu sołec-

kiego miejscowości Komorów, Zaborów 

Pierwszy i Zaborów Drugi. Dotychczas 

wykonano „zieloną klasę”, plac zabaw 

Strefa aktywności w Komorowie

dla dzieci oraz siłownie zewnętrzną, a 

także zamontowano stół do tenisa i pił-

karzyki. Ten zakres w 2016 r. wykonała 

fi rma JORDAN Jolanta Pędzisz z Toru-

nia za kwotę ponad 300 tys. zł. Po za-

montowaniu trzech urządzeń sprawno-

ściowych zakończono urządzanie terenu 

rekreacyjno-sportowo-zabawowego dla 

dzieci i młodzieży z pobliskich miejsco-

wości.

INWESTYCJE
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W połowie grudnia 2018 r. zakończono 

roboty przy budowie nowego skrzyżowa-

Bezpieczne skrzyżowanie w Ciebłowicach Dużych
nia w centrum wsi Ciebłowice Duże. Wy-

konawcą robót drogowych oraz oświetle-

niowych było Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Try-

bunalskiego. Część drogi uzyskała nową 

lokalizację. Odcinek drogi biegnący koło 

Domu Ludowego został przesunięty w 

kierunku zachodnim. Na przebudowa-

nym skrzyżowaniu została wykonana no-

wa jezdnia bitumiczna oraz chodnik dla 

pieszych. Dodatkowo wykonano zatoki 

autobusowe, miejsca parkingowe i oświe-

tlenie uliczne. Koszt przebudowy ciągów 

komunikacyjnych w Ciebłowicach to po-

nad 1,3 mln. zł. Dodatkowo ta sama fi r-

ma przebudowała sieć elektroenergetycz-

ną w zakresie sieci transformatorowej za 

kwotę ponad 200 tys. zł, w celu uwolnie-

nia przestrzeni pod zagospodarowanie 

rekreacyjne przed Domem Ludowym.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Wójt Gminy 

Tomaszów Mazowiecki podpisał umowę 

z Województwem Łódzkiem na dofi na-

sowanie projektu współfi nansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014–2020 pn. „Ku 

lepszej edukacji w Gminie Tomaszów 

Mazowiecki”. Projekt będzie realizowa-

ny przez 2 lata we wszystkich gminnych 

szkołach podstawowych tj. w Chorzęci-

nie, Komorowie, Smardzewicach, Wia-

dernie i Zawadzie. Głównym celem Pro-

jektu jest podniesienie kompetencji klu-

czowych i umiejętności uniwersalnych u 

ok. 300 uczniów z całej gminy oraz pod-

niesienie kompetencji u ok. 50 nauczy-

cieli. Dodatkowo szkoły podstawowe w 

ramach projektu zostaną doposażone w 

zakresie narzędzi TIK tj. technologii in-

formacyjno-komunikacyjnej, głównie w 

nowe komputery niezbędne w procesie 

edukacji. Dla uczniów będą organizo-

wane zajęcie dodatkowe z języka obcego, 

matematyki, przedsiębiorczości oraz w 

zakresie TIK (technologii informacyj-

Ku lepszej edukacji w Gminie 
Tomaszów Mazowiecki

no-komunikacyjne). Natomiast dla na-

uczycieli będą zorganizowane szkolenia 

i kursy doszkalające m.in. w zakresie 

włączania narzędzi TIK w proces edu-

kacji, innowacji pedagogicznej oraz no-

woczesnych metod nauczania sprzyjają-

cych rozwijaniu u uczniów kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy, a także 

przedsiębiorczości, języka angielskiego, 

matematyki czy bezpieczeństwa w sie-

ci. Część kadry nauczycielskiej będzie 

miała również możliwość skorzystania 

ze studiów podyplomowych z zakre-

su bezpieczeństwa w cyberprzestrze-

ni, tak ważnego w dzisiejszych czasach 

zagadnienia. Pierwsze zajęcia ruszą od 

września 2019 r. czyli od nowego roku 

szkolnego. Szkoły będą informować o 

spotkaniach dla rodziców uczniów za-

interesowanych udziałem w projekcie. 

Podczas spotkań zostanie przedstawiona 

idea projektu, propozycje dodatkowych 

zajęć wraz z propozycją podziału na gru-

py oraz zasady rekrutacji. Wartość całe-

go projektu opiewa na kwotę ponad 1,4 

mln. z czego ponad 1,3 mln. to środki 

unijne. Zachęcamy wszystkich uczniów 

do skorzystania z takiej formy dodatko-

wej edukacji.

INWESTYCJE
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Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z 

Twardej uczestniczył w spotkaniu opłat-

kowym dla Rodzin Radia Maryja, które 

odbyło się 27 stycznia 2019 r. w parafi i 

pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej w 

Tomaszowie Mazowieckim. Na spotkanie 

przybyli: przedstawiciele duchowieństwa, 

władz samorządowych, Rodzin Radia Ma-

ryja z Tomaszowa Mazowieckiego, Opocz-

na, Piotrkowa Tryb, Rawy Mazowieckiej 

i Skierniewic. Była to bardzo wzniosła 

uroczystość. Zespół „Sami Swoi” wpro-

wadził wszystkich we wspaniały nastrój 

Bożonarodzeniowy uświetniając uroczy-

stość śpiewem kolęd i pastorałek podczas 

wspólnego łamania się opłatkiem.

Kolędowanie zespołu „Sami Swoi”

Rok 2018 był dla mieszkańców Twardej, 

a szczególnie dla Strażaków z Ochot-

niczej Straży Pożarnej bardzo radosny. 

Był to rok obfi tujący zarówno w sukce-

sy sportowe, jak i ważne wydarzenia. 29 

września miała miejsce, podniosła uro-

czystość jubileuszu 90-lecia powstania 

Ochotniczej Straży Pożarnej, która roz-

poczęła się Mszą Świętą w kościele św. 

Wacława w Twardej, której przewodni-

czył proboszcz parafi i św. Anny w Smar-

dzewicach ojciec Marek Zienkiewicz. Po 

zakończonej eucharystii poczty sztanda-

rowe, delegacje jednostek OSP z terenu 

Gminy Tomaszów Mazowiecki i zapro-

szeni goście, przy grze orkiestry dętej 

ze Smardzewic, przeszli defi ladą na plac 

przy OSP, gdzie odbyła się część ofi cjalna 

uroczystości. Na uroczystość przybyły 

władze samorządowe na czele z wójtem 

Franciszkiem Szmiglem i przewodniczą-

cą Rady Gminy Krystyną Pierścińską, 

przedstawiciele Państwowej Straży Po-

żarnej oraz zaproszeni goście. Dowód-

ca uroczystości dh Rafał Dziubałtowski 

złożył meldunek Viceprezesowi Zarządu 

Wojewódzkiego OSP w Łodzi Tadeuszo-

wi Cisowskiemu, po którym nastąpiło 

uroczyste wciągnięcie fl agi na maszt 

przy dźwiękach hymnu. Następnie Pre-

zes OSP Piotr Bezat otworzył uroczy-

stości związane z jubileuszem 90-lecia 

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Twardej

istnienia jednostki. Rys historyczny 

odczytała druhna Natalia Wójcicka. W 

tak ważnym dniu nie zabrakło odzna-

czeń, które wręczyli Wiceprezes Zarządu 

Wojewódzkiego OSP w Łodzi Tadeusza 

Cisowskiego, Komendant PSP w Toma-

szowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof 

Iskierka, Wójt Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki Franciszek Szmigiel. „Złoty 

Znak Związku” otrzymał dh Dziubał-

towski Mieczysław, „Brązowy Medal 

za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali 

druhowie: Jończyk Przemysław, Tarnaw-

ski Damian, Majkowski Łukasz, Serafi n 

Stanisław, Gwardziński Adam. Odznaką 

„Wzorowy Strażak” zostali odznaczeni: 

dh Chachuła Paweł, dh Bezat Małgo-

rzata, dh Ostrowska Monika, dh Bezat 

Bogumiła, dh Wawrzyńczyk Anna, dh 

Ostrowska Agata, dh Robak Piotr. Bar-

dzo ważnym wydarzeniem było oddanie 

po generalnym remoncie do użytku ga-

rażu OSP, który poświęcili ks. Zbigniew 

Kowalczyk Kapelan Strażaków oraz o. 

Marek Zienkiewicz proboszcz tutejszej 

parafi i. Przecięcia wstęgi dokonali wójt 

Franciszek Szmigiel, Przewodnicząca 

Rady Gminy Krystyna Pierścińska, Ko-

mendant PSP st. bryg. Krzysztof Iskier-

ka, prezes OSP w Twardej Piotr Bezat. 

Tego dnia nie zabrakło życzeń i gratu-

lacji, które popłynęły od zaproszonych 

gości. Uroczystość zakończyła się para-

dą pocztów sztandarowych, strażaków i 

wspólnym obiadem.
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Święto Babci i Dziadka już od wielu lat 

wpisane jest w kalendarz uroczystości 

świetlicowych. Jest to niezwykły dzień, 

nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-

kim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen 

wzruszeń, łez i radości. Uroczystość z tej 

okazji odbyła się 21 stycznia. Dzieci za-

prezentowały program artystyczny. Ma-

li artyści z przejęciem odtwarzali swoje 

role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 

odbierali czułe słowa kierowane pod ich 

adresem. Wnuczęta wierszem wyrazi-

ły wielką miłość i szacunek dla babć i 

dziadków oraz podziękowały za ciepło i 

dobroć, które otrzymują od nich każde-

go dnia. Dziadkowie gorąco oklaskiwali 

występy, a niejednemu z nich zakręciła 

się w oku łza. Dzieci złożyły babciom i 

dziadkom najserdeczniejsze życzenia, 

wręczając im własnoręcznie wykona-

ne laurki, a następnie zaprosiły gości 

na słodki poczęstunek. Atmosfera uro-

Dzień Babci i Dziadka w Godaszewicach
czystości była podniosła i rodzinna. To 

wyjątkowe spotkanie było pełne radości 

i szczęścia. Dziadkowie byli dumni ze 

swoich wnuków, a wnuczęta szczęśliwe, 

że mogły gościć swoich najbliższych. 

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo 

pozostanie w pamięci zarówno dzieci, 

jak i dziadków.

9 lutego w Centralnym Ośrodku Przygo-

towań Olimpijskich w Spale odbyło się 

XV jubileuszowe Spotkanie Noworocz-

ne. Na uroczystość zostali zaproszeni 

parlamentarzyści, radni Sejmiku Wo-

jewództwa, duchowni, przedstawiciele 

oświaty i kultury oraz przedstawiciele 

wszystkich samorządów powiatu toma-

szowskiego. Gminę Tomaszów Mazo-

XV Powiatowe Spotkanie Noworoczne
wiecki reprezentował Wójt Franciszek 

Szmigiel z Przewodniczącą Rady Gmi-

ny Krystyną Pierścińską i reprezentacją 

gminy. Jak, co roku zostały przyznane 

przez Zarząd Powiatu tytuły „Przyjaciel 

Powiatu Tomaszowskiego”, które otrzy-

mali:

–  Poseł na Sejm RP VIII kadencji – An-

toni Macierewicz,

–  Dowódca 25 Brygady Kawalerii Po-

wietrznej – płk dr Adam Marczak,

–  Proboszcz Parafi i św. Jadwigi Królowej 

w Tomaszowie Mazowiecki – Ksiądz 

prałat Henryk Kowaliński,

–  Muzyk ludowy, skrzypek, laureat 

licznych przeglądów i festiwali ludo-

wych – Roman Wojciechowski. (pan 

Roman Wojciechowski przez wiele lat 

przygrywał na skrzypcach w Zespo-

le Folklorystycznym „Sami Swoi” z 

Twardej)

W części artystycznej wystąpił repre-

zentujący Gminę Tomaszów Mazowiec-

ki Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” 

pod kierunkiem p. Katarzyny Małek. 

Zaprezentował polskie tańce narodowe, 

program z regionu opoczyńskiego, a w 

drugiej części przedstawił suitę tańców 

rzeszowskich.

Występ zespołu został przyjęty przez 

publiczność gromkimi brawami. Podzię-

kowania na ręce p. Katarzyny Małek zło-

żył starosta tomaszowski Mariusz Wę-

grzynowski.
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W święto Trzech Króli w Sanktuarium 

Św. Anny w Smardzewicach po mszy 

świętej o godz. 12.00 odbył się Koncert 

Kolęd w wykonaniu Zespołu Folklo-

rystycznego „Smardzewianie” i dzieci 

z zespołu „Mali Smardzewianie”. W 

ich wykonaniu usłyszeliśmy jedne z 

najpiękniejszych kolęd i pastorałek: 

„Śliczna Panienka”, „Cicha Noc”, „Jam 

jest dudka”, „Pójdźmy wszyscy do sta-

jenki”, „W dzień Bożego Narodzenia”, 

„Przylecieli aniołkowie”, „My też pa-

stuszkowie”, „Gore gwiazda Jezusowi”, 

„Zapłonęła gwiazda na wschodzie”. 

Występ został przyjęty gromkimi bra-

wami. Po koncercie zespoły wraz z 

zaproszonymi gośćmi udały się na 

wspólne spotkanie opłatkowe, które 

modlitwą rozpoczął gwardian Ojciec 

Marek Zienkiewicz. Wszystkim zebra-

nym życzenia noworoczne złożyli: wójt 

Franciszek Szmigiel oraz przewodni-

cząca Rady Gminy Krystyna Pierściń-

ska.

Koncert kolęd w Sanktuarium 
Św. Anny w Smardzewicach

W dniu 30.01.2019 w świetlicy wiej-

skiej w Cekanowie odbył się Dzień 

Seniora, zorganizowany przez sołty-

sa, rade sołecką, opiekunkę świetlicy 

przy pomocy mieszkańców Cekano-

wa. Wśród zaproszonych gości oprócz 

seniorów byli przedstawiciele gminy 

Tomaszów Mazowiecki oraz dyrektor 

szkoły podstawowej w Komorowie. 

Spotkanie uświetnił występ dzieci z 

klasy III szkoły podstawowej w Ko-

morowie pod kierunkiem wychowaw-

Dzień Seniora w Cekanowie

W okresie Świąt Bożego Narodzenia 

na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołec-

kiej na spotkanie opłatkowe przybyli 

mieszkańcy Jadwigowa, wójt Fran-

ciszek Szmigiel, inspektor ds. kultu-

ry Maria Robak, radny Edward Mą-

kola oraz księża z parafi i Chorzęcin. 

Wszystkich przybyłych powitał sołtys 

Zdzisław Krajewski. Uroczyste dziele-

Spotkanie opłatkowe w Jadwigowie
nie się opłatkiem rozpoczął modlitwą 

ks. Józef Jeleń proboszcz parafi i Cho-

rzęcin. Świąteczne życzenia do uczest-

ników spotkania skierował Wójt Fran-

ciszek Szmigiel. Spotkanie upłynęło w 

radosnej świątecznej atmosferze przy 

wspólnym łamaniu się opłatkiem oraz 

śpiewie kolęd, które poprowadziły pa-

nie z Koła Gospodyń Wiejskich.

czyni p. Bogumiły Konradi. Młodym 

aktorom w podziękowaniu za występ 

zostały wręczone naturalne mydeł-

ka ręcznie wykonane przez jedną z 

mieszkanek Cekanowa p. Karolinę 

Daroch oraz słodkości od sekretarza 

gminy p. Przemysława Sepkowskiego. 

Dzień Seniora ma na celu pokazanie 

istotnej roli naszych Seniorów w śro-

dowisku lokalnym, zachęcenie ich do 

wyjścia z domu oraz wymianę poglą-

dów i doświadczeń z młodszym poko-

leniem. Spotkanie uświetniła muzyka 

na żywo zapewniając, doskonałą za-

bawę.
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Tradycyjnie jak, co roku Gmina To-

maszów Mazowiecki uczestniczyła w 

Powiatowym Konkursie Palm i Pisanek 

Koło Gospodyń Wiejskich z Łaziska 
na XVI Powiatowym Konkursie Palm 
i Pisanek Wielkanocnych w Będkowie

Wielkanocnych organizowanych przez 

Gminę Będków i Starostwo Powiatowe 

w Tomaszowie Mazowieckim. W tym 

roku konkurs odbył się w dniu 7 kwiet-

nia 2019 r w Domu Kultury w Będkowie. 

Na konkursie  spotkały się reprezen-

tacje wszystkich gmin powiatu  toma-

szowskiego. Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki w konkursie reprezentowało 

Koło Gospodyń Wiejskich z Łaziska 

pod przewodnictwem p. Ireny Bober. 

Nasza reprezentacja wzięła udział we 

wszystkich konkurencjach: na pisankę 

wykonaną metodą nowoczesną i tra-

dycyjną oraz na palmę wykonaną me-

todą nowoczesną i tradycyjną. Konkurs 

ten ma na celu popularyzację tradycji i 

sztuki ludowej. Za udział w konkursie 

reprezentacja naszej gminy otrzymała 

II miejsce i nagrodę rzeczową. Wszyst-

kim Paniom, które  reprezentowały 

gminę, serdeczne podziękowania zło-

żył wójt Franciszek Szmigiel. Po części 

ofi cjalnej wszyscy uczestnicy konkursu 

zaproszeni zostali przez organizatorów 

na poczęstunek.  

KULTURA

Tradycją stało się, że Zespół Pieśni i 

Tańca „Ciebłowianie” w święto Trzech 

Króli zaprasza na koncert noworoczny. 

Tegoroczny koncert poprowadziła pani 

Katarzyna Małek. W świąteczny nastrój 

zgromadzonych wprowadziły występem 

pt: „Aniołki i święta” dzieci z przedszkola 

w Ciebłowicach Dużych. Następnie dzie-

ci z zespołu „Mali Ciebłowianie” zagrały 

i zaśpiewały kolędy i pastorałki oraz za-

tańczyły polkę ciebłoską. Zespół Pieśni i 

Tańca „Ciebłowianie” zaprezentował się 

w dwóch odsłonach. Koncert rozpoczął 

śpiewem kolęd i pastorałek, w drugiej 

części przedstawił piosenki i tańce wesel-

ne. Podziękowania dla wykonawców oraz 

życzenie noworoczne wszystkim zgroma-

dzonym złożyli: Wójt Franciszek Szmigiel 

i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Pierścińska.

Koncert Noworoczny w Ciebłowicach Dużych
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Tradycyjnie jak co roku w połowie grud-

nia w świetlicy wiejskiej w Łazisku od-

było się spotkanie opłatkowe zorgani-

zowane przez Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Łaziska. W uroczystości 

udział wzięły przedstawicielki wszyst-

kich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 

gminy oraz seniorki z Łaziska. Na zapro-

szenie organizatorów przybyli również: 

wójt gminy – Franciszek Szmigiel, za-

stępca wójta Sławomir Bernacki, skarb-

nik gminy – Aneta Maciążek, sekretarz 

gminy – Przemysław Sepkowski, prze-

wodnicząca Rady Gminy – Krystyna 

Pierścińska, radny – Eugeniusz Gawa-

rzyński, inspektor ds. kultury i promocji 

– Maria Robak, ks. Józef Jeleń i siostra 

Krystyna oraz przedstawiciele miejsco-

Spotkanie opłatkowe w Łazisku
wych organizacji. Uroczystość rozpoczę-

ła się programem słowno-muzycznym w 

wykonaniu dzieci ze świetlicy wiejskiej 

pod kierunkiem świetlicowej p. Beaty 

Ogłuszki. Zgromadzonych powitała i 

złożyła życzenia świąteczne przewod-

nicząca KGW Irena Bober. W imieniu 

przybyłych gości życzenia złożył wójt, 

zastępca wójta oraz przewodnicząca ra-

dy gminy. Modlitwą odmówioną przez 

Proboszcza parafi i św. Małgorzaty w 

Chorzęcinie rozpoczęła się najważniej-

sza część spotkania, dzielenie się opłat-

kiem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd 

uczestnicy spotkania, oprócz doznań 

duchowych, mogli posilić się wigilijny-

mi potrawami. Spotkaniu towarzyszyła 

radosna i rodzinna atmosfera.

19 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej 

w Chorzęcinie odbył się Gminny Kon-

cert Kolęd. Głównym celem koncertu 

jest kultywowanie jakże pięknej trady-

cji wspólnego śpiewu kolęd, a przez to 

integracja dzieci i młodzieży z terenu 

gminy. Organizatorami tej uroczysto-

ści byli: Wójt Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki i Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w 

Tomaszowie Mazowieckim. Wspólne 

kolędowanie rozpoczęła Pani Halina 

Sikora, która przywitał zgromadzonych 

gości oraz artystów. Na koncert przy-

byli: Sekretarz gminy Przemysław Sep-

kowski, przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Pierścińska, przewodnicząca 

GKRP Maria Robak oraz członkowie 

komisji Alicja Węgrzynowska, Elżbieta 

Węgrzynowska, Marian Sęk, dyrektor 

szkoły w Chorzęcinie Emilia Mazu-

rek, diakon z parafi i Chorzęcin, sołtys 

Rafał Latocha, pracownicy świetlic i 

bibliotek, rodzice oraz publiczność. W 

koncercie, który poprowadziły Julia 

Owsianka i Weronika Dworak, zaśpie-

wały dzieci i młodzież reprezentujące 

świetlice wiejskie i biblioteki z terenu 

gminy.

Gminny Koncert Kolęd – Chorzęcin 2019
Na scenie zaprezentowały się: Wik-

toria Jończyk, Weronika Wysmyk, Ana-

stazja Jończyk, Martyna Bezat, Karolina 

Bezat, Zuzanna Pyśka, Alan Karp, Nata-

lia Bilska, Dominik Kacperek, Zuzanna 

Tejchman, Maja Bartczak, Julia Sęk, Ma-

teusz Kwapisz, Paulina Szewczyk, Oliwier 

Sobczyk, Oliwia Smejda, Patrycja Śliwka, 

Nikoletta Swarbuła, Maria Sepkowska, 

Kornelia Szymor, Lena Karp, Kacper 

Godos, Julia Ścisłoska, Wiktoria Ścisło-

ska. Za wspaniały koncert wykonawcy 

otrzymali podziękowania oraz pamiąt-

kowe dyplomy i słodkie upominki. Sło-

wa podziękowania skierowane zostały 

również do p. Haliny Sikory pracownicy 

świetlicy w Chorzęcinie oraz wszystkich 

osób zaangażowanych w przygotowanie 

koncertu. Po koncercie artyści i publicz-

ność zostali zaproszeni na poczęstunek.

KULTURA
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W dniu 11 stycznia 2019 roku w świetli-

cy wiejskiej w Cekanowie odbyła się za-

bawa choinkowo-karnawałowa dla dzie-

ci i młodzieży. Wszyscy wesoło bawili 

się na pięknie udekorowanej sali przy 

dźwiękach znanych piosenek. Były pląsy, 

zabawy i tańce z rodzicami, oraz słodki 

poczęstunek. Ciekawym wydarzeniem 

była prezentacja strojów karnawałowych 

przygotowanych przez rodziców. Bal jest 

przecież okazją do świetnej zabawy, a 

także ciekawych i zabawnych konkursów 

i rywalizacji. Energii nam nie brakowało 

i trudno było się rozstać, kiedy muzyka 

przestała grać. Czas wszystkim upłynął 

w bardzo miłej atmosferze.

Zabawa choinkowa w Cekanowie

Tradycyjnie jak, co roku, w ostatni dzień 

karnawału w Gminie Rokiciny odbył się 

Powiatowy konkurs ostatkowy. Gospo-

darzami spotkania byli starosta toma-

szowski Mariusz Węgrzynowski i wójt 

gminy Rokiciny Jerzy Rebzda. Tego-

roczne zmagania odbyły się w Łaznowie. 

Celem konkursu jest ocalenie od zapo-

mnienia tradycji i zwyczajów naszych 

przodków, promocja gmin powiatu to-

maszowskiego oraz integracja środowisk 

wiejskich. W zmaganiach konkursowych 

rywalizowały reprezentacje gmin powia-

tu tomaszowskiego. Gminę Tomaszów 

Mazowiecki w programie ukazującym 

zwyczaje ludowych tradycji ostatkowych 

reprezentowało Koła Gospodyń Wiej-

skich z Godaszewic z pomocą Panów, 

XII Powiatowe Ostatki w Gminie Rokiciny

którym dzielnie kibicował wójt Franci-

szek Szmigiel i inspektor ds. promocji i 

kultury Maria Robak. Za prezentację ko-

misja konkursowa przyznała naszej re-

prezentacji II nagrodę. Na zakończenie 

odbyła się wspólna zabawa.

KULTURA

10 stycznia 2018 r. świetlica wiejska w Ko-

morowie wypełniła się liczną grupą dzieci, 

które przybyły na zabawę choinkową. Te-

go wieczoru czekało na nich wiele atrakcji 

i niespodzianek. Jedną z nich była wizyta 

św. Mikołaja, który zawitał z ogromnym 

workiem prezentów. Dzięki uprzejmości 

Pana Grzegorza Kocika, każdy mógł zro-

bić sobie profesjonalne zdjęcie ze świę-

tym. Organizatorami imprezy byli sołtysi 

Zaborowa Pierwszego, Drugiego i Komo-

Zabawa choinkowa w Komorowie
rowa: Bożena Szymkowska, Zygmunt Ko-

balczyk, Zygmunt Krajewski. Pyszny po-

częstunek dla dzieci przygotowały panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich pod czujnym 

okiem przewodniczącej Haliny Krajew-

skiej. Pomocą służyły także radne: Anna 

Gawarzyńska i Danuta Kocik. Wystrojem 

sali na ten wieczór zajęła się Edyta Morda-

ka. Zabawy i konkursy dla dzieci prowa-

dziła Wioletta Jarosz z biblioteki w Komo-

rowie. Organizatorzy dziękują wszystkim, 

którzy swoja pracą i zaangażowaniem 

przyczynili się do uświetnienia tego wy-

darzenia, w którym wzięło udział 80 osób.
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Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, 

kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tra-

dycja, nie tylko dla dorosłych. Bal karna-

wałowy jest atrakcją bardzo lubianą rów-

nież przez dzieci, dostarcza im wielu prze-

żyć i radości. Tak też było w Szkole Podsta-

wowej w Chorzęcinie, w dniu 25 stycznia 

2019 roku. Na pięknie udekorowanej sali 

Domu Ludowego w Chorzęcinie pojawi-

ły się kolorowe postaci. Dzieci przebrane 

były za bohaterów znanych bajek, można 

było zobaczyć: wróżki, królewny, księż-

niczki, rycerzy, piratów, policjantów, żoł-

nierzy… nie sposób zliczyć i wymienić 

tych wszystkich postaci. Na sali podczas 

pląsów było bardzo kolorowo, wszyscy ba-

wili się wesoło. Uśmiech nie znikał z twa-

rzy mimo chwilowego zmęczenia. Po balu 

Bal nad bale

odwiedził nas Mikołaj, który obdarował 

dzieci wspaniałymi paczkami, ufundowa-

nymi przez Radę Rodziców. Dziękujemy! 

Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z 

żalem opuszczały salę. Bal umożliwił dzie-

ciom i wychowawcom spędzenie czasu w 

miłej atmosferze. Wspólna zabawa przy-

niosła wiele radości naszym wychowan-

kom, a to było głównym celem tego balu. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Tomaszów 

Maz. za udostępnienie sali oraz dzieciom 

i rodzicom za zaangażowanie w przygoto-

wanie pięknych balowych strojów. Kolej-

ny bal karnawałowy już za rok.

5.02.2019 r. w Szkole Podst. w Zawadzie od-

była się I edycja Gminnego Turnieju Wie-

dzy. Honorowy patronat nad turniejem ob-

jął Wójt Gminy Tomaszów Maz. – p. Fran-

ciszek Szmigiel. Inicjatorem i pomysłodaw-

cą tego projektu jest p. dyr. Ewa Szymczyk. 

Nadrzędną ideą konkursu jest kształcenie 

kompetencji kluczowych uczniów z na-

ciskiem na umiejętność pracy w zespole. 

Gminny turniej wiedzy
Do rywalizacji przystąpiły pięcioosobowe 

drużyny szkół z Komorowa, Smardzewic, 

Wiaderna i Zawady. Uczniowie musieli wy-

kazać się wiedzą i umiejętnościami z wielu 

dziedzin. Zadania konkursowe opracowa-

ne zostały w niezwykle atrakcyjnej formie. 

Prace uczniów oceniało jury w składzie: 

przewodniczący – p. Przemysław Sepkow-

ski oraz p. Ewa Suska, p. Beata Kawaciuk 

i p. Radosław Ogórek. Wyniki rywalizacji 

członków wszystkich drużyn przedstawiają 

się następująco: I miejsce – Smardzewice, 

II miejsce – Zawada, III miejsce – Wiader-

no. Dzięki hojności sponsorów, wszyscy 

uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagro-

dy, w tym sprzęt elektroniczny. Dyrektor 

szkoły dziękuje Wójtowi Gminy Tomaszów 

Maz., Spółce „EUROBOX – POLSKA”, 

Spółce „Er-Drob” z Kolonii Zawada, Spół-

ce „Pieczarka-Centrum” z Kolonii Zawada 

oraz Biuru Turyst. „Opal Tour” z Łodzi.
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Symptomy zbliżających się świąt Boże-

go Narodzenia w Szkole Podstawowej 

w Zawadzie dawało się zauważyć już od 

początku grudnia. Uczniowie wszyst-

kich klas z wielkim zaangażowaniem de-

korowali okna budynku. Piękne anioły, 

choinki i gwiazdki przyozdobiły naszą 

placówkę. W bożonarodzeniowy klimat 

wprowadziła społeczność szkolną pani 

B. Chmielnicka organizując, Szkolny 

Konkurs Kolęd. W ramach „gwiazdki” 

jury postanowiło nagrodzić wszystkich 

uczestników konkursu. Wreszcie nad-

szedł dzień wigilii. Uroczystość roz-

poczęła pani dyrektor Ewa Szymczyk 

niezwykłym przemówieniem. Następ-

nie ksiądz proboszcz Józef Jeleń i re-

prezentująca Wójta Gminy Tomaszów 

Maz. pani Maria Robak złożyli zebra-

nym świąteczne życzenia. Przyjętym 

zwyczajem naszej szkoły są coroczne 

jasełka. W tym roku historię narodzin 

Jezusa przedstawili uczniowie klasy VI 

pod kierunkiem pani M. Barańskiej. Nie 

mogło zabraknąć kolęd w wykonaniu 

szkolnych wokalistów. Na uwagę zasłu-

żyła także pastorałka w wersji instru-

Święta Bożego Narodzenia 
w szkole w Zawadzie
mentalnej, której prezentacji podjęły się 

dziewczynki z IV klasy szk. podst. Po 

występach, w świątecznej atmosferze, 

przy żłóbku i przy błyszczącej choince, 

dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy 

sobie życzenia.

EDUKACJA

Od stycznia 2019 roku uczniowie kla-

sy II z ZS w Komorowie uczestniczą 

w dwóch programach rozwijających 

sprawność ruchową. „Ślizgajmy się na 

wesoło 2019” to program upowszech-

niana łyżwiarstwa realizowany przez 

Integracyjny Uczniowski Klub Sporto-

wy „Dziewiątka”. Na Arenie Lodowej 

pod okiem instruktora uczą się jazdy 

na łyżwach. Dla wielu uczniów było to 

pierwsze spotkanie z lodowiskiem i łyż-

wami, ale z lekcji na lekcję wszyscy radzą 

sobie coraz lepiej. Wspólne ślizganie się 

wszystkim sprawia wiele radości. Drugi 

program „Umiem pływać 2019” fi nanso-

wany jest przez Gminę Tomaszów Maz. 

Zajęcia sportowe realizowane w ramach 

programu powszechnej nauki pływania 

to przede wszystkim nauka podstawo-

wych umiejętności pływania, jak też 

możliwość rozwijania i podnoszenie 

sprawności fi zycznej. Uczestnictwo w 

obu programach wpłynie także na za-

chęcenie do systematycznego uprawia-

nia sportu oraz prowadzenia zdrowego i 

aktywnego stylu życia.

Pływają i jeżdżą na łyżwach
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W dniu 24 stycznia 2019 r. w Świetlicy 

Wiejskiej w Komorowie tradycyjnie już 

odbyło się spotkanie noworoczne dla 

osób samotnych przygotowane przez 

Koło Gospodyń Wiejskich we współ-

pracy ze szkołą w Komorowie. W ukła-

dzie tanecznym wystąpiły uczennice z 

klas: VA i VB, przygotowane przez p. 

Katarzynę Mazurek. Montaż słowno-

-muzyczny zaprezentowali uczniowie 

klasy VB i VI pod kierunkiem Haliny 

Mierzwy oraz p. A. Skóry. O popisy wo-

kalne najmłodszych uczniów zadbała p. 

Ewa Wysmyk. Na koniec występów w 

układzie tanecznym Śnieżynek i Miko-

łajów wystąpili uczniowie klasy II pod 

kierunkiem p. Doroty Kowalskiej. De-

korację wykonały wraz z uczniami p. 

Agnieszka Skóra i p. Halina Mierzwa. 

Chłopcy z klasy VII: Sz. Pawłowski i Sz. 

Dziuba oraz S. Pawełkiewicz z kl. III G 

Spotkanie dla Seniorów w Komorowie

zajęli się obsługą sprzętu nagłaśniające-

go. Dzieciom towarzyszyło liczne grono 

rodziców, którzy z zainteresowaniem 

obejrzeli występy swoich pociech. Były 

kolędy, pastorałki oraz kabaret w wyko-

naniu KGW. Seniorom bardzo podobały 

się występy uczniów, za które otrzymali 

gromkie brawa.

EDUKACJA

Babcia i Dziadek to bardzo ważne oso-

by w życiu każdego dziecka. Dzień Bab-

ci i Dziadka to najpiękniejsze dni, w 

których obdarzani są Oni szczególnymi 

dowodami miłości. W Szkole Podsta-

wowej w Chorzęcinie w obecnym roku 

Kochamy Was... czyli Dzień Babci i Dziadka
szkolnym uroczyste spotkania z okazji 

Święta Babci i Dziadka przebiegały w 

kilku etapach. Każda klasa zaprasza-

ła swoich Dziadków i Babcie w inny 

dzień. Licznie przybywający do naszej 

placówki z niecierpliwością czekali 

na rozpoczęcie występu swoich wnu-

cząt. Na twarzach dzieci widać było 

ogromną radość, skupienie oraz nutkę 

niepokoju. Każda grupa wspólnie ze 

swoimi paniami przygotowała część ar-

tystyczną, na której dzieci zaprezento-

wały swoje umiejętności recytatorskie, 

taneczne i wokalne. Wszyscy z dumą 

patrzyli na swoje wnuczęta, które wło-

żyły wiele wysiłku w to, aby jak najle-

piej wyrazić swoją miłość i szacunek 

oraz podziękować Dziadkom za cier-

pliwość, zrozumienie i opiekę, a przede 

wszystkim za czas, który zawsze mają 

dla swoich wnuków. Niejednej Babci i 

Dziadkowi, łezka kręciła się w oku, a na 

ustach można było zobaczyć uśmiech. 

W dalszej części uroczystości nieco-

dzienni Goście zostali podjęci słodkim 

poczęstunkiem, przygotowanym przez 

Rodziców. To były naprawdę wyjątkowe 

dni, pełne radości i dumy. Szczęśliwe, 

uśmiechnięte, a nawet rozpromienione 

twarze Babć i Dziadków po raz kolejny 

ukazały nam, jak ważne są takie spotka-

nia i wspólnie spędzone chwile z wnu-

kami.
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„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez 

kwiatów” słowa Pierre de Brantoma były 

mottem przewodnim imprezy zorgani-

zowanej z okazji Dnia Kobiet 10 marca 

w Domu Ludowym w Zawadzie. Uro-

czystość rozpoczęła przewodnicząca 

KGW w Zawadzie Anna Zbiciak, wita-

jąc ciepło wszystkie panie. Życzenia ze-

branym złożył Prezes OSP w Zawadzie 

Bogdan Krężelewski. Część artystyczną 

przygotowali chłopcy i panowie na czele 

z sołtysem Krzysztofem Ogórkiem i rad-

nym Tomaszem Jabrzykiem. Były wier-

sze i piosenki o kobietach i dla kobiet. 

Dzień Kobiet w Zawadzie
Wisienką na torcie był taniec panów do 

muzyki Jezioro Łabędzie. Występ zyskał 

ogromny aplauz, rozbawiona widownia 

żywo reagowała na pokaz. Tego dnia 

świętowano również przypadający na 10 

marca Dzień Mężczyzny. Były życzenia i 

małe upominki.

Na zakończenie wszystkie panie zo-

stały obdarowane kwiatami i w przyjem-

nej atmosferze spędziły czas przy kawie i 

poczęstunku przygotowanym przez panie 

z Koła Gospodyń. Nad całością uroczy-

stości czuwały W. Jarosz i B. Wydra z bi-

blioteki i świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

EDUKACJA

Dzień Kobiet to święto, które obcho-

dzone jest we wsi Wiaderno w sposób 

szczególny. Jest wyrazem wdzięczności i 

pamięci o kobietach, które w znakomity 

sposób łączą wychowanie dzieci, prowa-

dzenie gospodarstwa domowego z ak-

tywnym życiem zawodowym. Inicjator-

ką tegorocznego kobiecego świętowania 

była radna Marzena Plich we współpra-

cy z sołtysem wsi oraz radą sołecką. Uro-

czystość odbyła się w piątek, 8 marca. Na 

spotkaniu gościliśmy zastępcę wójta Sła-

womira Bernackiego, przewodniczącą 

Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich 

Danutę Pełkę, prezesa OSP Zbigniewa 

Fabjańskiego oraz sołtysa Stanisława 

Bojanowskiego. Uroczystość rozpoczęło 

wystąpienie radnej Plich, która złożyła 

wszystkim Paniom serdeczne życzenia. 

Na program artystyczny z okazji Dnia 

Kobiet złożył się skecz wykonywany 

przez młodzież, który przygotowała bi-

bliotekarka Marzena Balcerczyk. Miłym 

akcentem był poczęstunek sfi nansowany 

przez Ochotniczą Straż Pożarną i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Wiadernie. Każ-

da z Pań otrzymała również słodki poda-

runek oraz tulipany. Pragniemy skiero-

wać wyrazy uznania dla organizatorów, a 

Wam drogie Panie – jeszcze raz życzymy 

dużo, dużo zdrowia, miłości, radości na 

każdy dzień. Dziękujemy za to, że czyni-

cie ten świat piękniejszym i lepszym.

Dzień Kobiet w Wiadernie

W Świetlicy Wiejskiej w Chorzęcinie w 

czasie ferii zimowych dzieci mogły wy-

kazać się swymi umiejętnościami. Był 

zorganizowany „Dzień Talentów”, zaję-

cia plastyczne gdzie dzieci nauczyły się 

wykonywania kartek metodą iris folding, 

zajęcia z masą solną itp. Warsztaty kuli-

narne – pieczenie gofrów, robienie sałat-

ki owocowej. Były również eksperymen-

ty chemiczne. Atrakcją dla dzieci były 

zajęcia fi tness, które poprowadziła in-

struktorka Fitness pani Ewelina Kubiak.

Ferie w Świetlicy w Chorzęcinie
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Oliwia Bełch, uczennica klasy szóstej 

Zespołu Szkół w Komorowie zwycięży-

ła w czwartej edycji Międzyszkolnego 

Konkursu Języka Niemieckiego BINGO 

organizowanego co roku przez Szkołę 

Podstawową nr 9 w Tomaszowie Maz. 

Uczennica zdobyła 83 punkty na 89 

możliwych i zajęła I miejsce. Gratulacje 

należą się również Martynie Kaweckiej 

z klasy szóstej, która wśród 21 uczestni-

Sukcesy językowe 
uczennic z Komorowa

EDUKACJA

ków uplasowała się na piątym miejscu. 

Swoimi wynikami może się również po-

chwalić uczennica 3 klasy gimnazjum, 

Wiktoria Bielas, która została fi nalistką 

Kuratoryjnego Konkursu Przedmio-

towego z języka niemieckiego. Do wy-

tężonej i systematycznej pracy moty-

wowała swoje uczennice nauczycielka 

języka niemieckiego – pani Agnieszka 

Smejda.

Kolejne spotkanie w ramach projektu 

„Tomaszowskie Centrum usług Społecz-

nych” w świetlicy wiejskiej w Zawadzie 

było bardzo emocjonujące. Rękodzieło 

to temat przewodni, na którym uczest-

nicy poznają techniki decupage z zasto-

sowaniem serwetek, papieru ryżowego, 

różnego rodzaju podkładów, past do 

modelingu, złoceń, cieniowania. Panie 

wykazały się niezwykłą kreatywnością, 

a każda praca wyszła wyjątkowa. Samo 

spotkanie i czas spędzony na tworzeniu 

– nieoceniony.

Warsztaty 
rękodzieła

W dniach od 25 do 27 lutego 2019 roku 

w Świetlicy Wiejskiej w Łazisku odby-

wały się warsztaty bibułkarstwa realizo-

wane w ramach projektu „Tomaszowskie 

Centrum Usług Społecznych”. W spo-

tkaniach udział wzięło 13 osób. Uczest-

niczki warsztatów wykonywały kwiaty 

z bibuły, krepiny, a także styropianowe 

jajka wielkanocne ozdabiane sznurkiem, 

koralikami, wstążką i bibułą. Panie, któ-

re brały udział, w warsztatach nabyły 

umiejętności, które mogą wykorzystać, 

ozdabiając swoje domy na zbliżające się 

Święta Wielkanocne. Spędzony razem 

czas upłynął wszystkim w miłej atmos-

ferze.

Warsztaty bibułkarskie w Łazisku
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W ramach projektu „Tomaszowskie 

Centrum Usług Społecznych” świetlica 

wiejska w Zawadzie rozpoczęła warsz-

taty promujące zdrowy styl życia. Do 

cyklicznych spotkań zaliczamy zajęcia 

sportowe pomagające poprawić na-

Warsztaty promujące 
zdrowy styl życia

szą sprawność ruchową, koordynację, 

wzmocnienie i uelastycznienie mięśni 

stawów oraz zakres ruchu. Zajęcia cie-

szą się zainteresowaniem wielu osób, 

to również dobra zabawa i dużo śmie-

chu.

W świetlicy wiejskiej w Smardzewi-

cach w ramach projektu „Tomaszow-

skie Centrum Usług Społecznych” w 

dniach 23–25 stycznia 2019 r. odbyły 

się warsztaty poświęcone tradycyjne-

mu rzemiosłu, jakim jest bibułkarstwo. 

Warsztaty poprowadziła p. Halina Król 

pracownik świetlicy. Panie podczas 

zajęć wykonywały kwiaty i bukiety z 

bibuły i krepiny, które mogą wykorzy-

stać do dekoracji, ponadto uczestniczki 

warsztatów nabyły nowych umiejęt-

ności oraz miło i pożytecznie spędziły 

wolny czas.

Warsztaty bibułkarskie w Smardzewicach

17 stycznia po raz pierwszy przedszko-

laki Publicznego Przedszkola w Wia-

dernie miały przyjemność uczestniczyć 

w audycji umuzykalniającej, którą pro-

wadziła dla naszych dzieci grupa mu-

zyków pana Macieja Goździeli. Była to 

niezwykła podróż do zaczarowanego 

świata dźwięków, która dostarczyła wiele 

artystycznych emocji. Dzieci przeniosły 

się w karnawałowy świat aż do Brazylii, 

Peru, Portugalii i Wenezueli. Poznały 

wiele ciekawych instrumentów, śpiewały 

wspólnie z muzykami piosenki, tańczy-

ły do znanych im utworów. Oklaskom i 

owacjom nie było końca. Z niecierpliwo-

ścią czekamy na kolejny koncert, ponie-

waż zaplanowanych zostało jeszcze kilka 

takich spotkań.

Muzycznie w przedszkolu w Wiadernie
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Tegoroczne ferie zimowe w świetlicy 

wiejskiej w Swolszewicach Małych mia-

ły miejsce w nowo wyremontowanych 

pomieszczeniach. Dzieci na ten czas 

miały przygotowane wiele ciekawych za-

jęć i atrakcji. Mogły miło spędzić wolny 

Swolszewice Małe – ferie 2019 r.
czas przy wspólnych grach i zabawach 

między innymi w bilard, piłkarzyki oraz 

ciekawe i edukacyjne gry planszowe. 

Wspólne dekorowanie sali okazało się 

wspaniałym wstępem do zabawy z okazji 

balu karnawałowego kończącego ferie.

Dnia 5.01.2019r. w Świetlicy Wiejskiej 

w Kwiatkówce o godz. 16.00 odbyło 

się spotkanie Wigilijne, na które przy-

było 28 pań oraz 2 panów ze Świńska, 

Kwiatkówki i Łagiewnik. Spotkanie 

miało charakter integracyjny, którego 

celem było wzajemne poznanie siebie, 

wzmocnienie więzi oraz opracowanie 

planu dalszej współpracy. Choinka, 

światełka, dekoracyjne papierowe cho-

ineczki, wianki, śpiew kolęd w tle nada-

ły klimatycznego Wigilijnego nastroju. 

Ponadto wspólne łamanie się opłat-

kiem, składanie życzeń, śpiew kolęd 

oraz przeżywanie magii Świąt. Całość 

dopełnił poczęstunek przygotowany 

przez Panie z KGW. Spotkanie przebie-

gło w serdecznej i przyjaznej atmosfe-

rze.

Spotkanie opłatkowe w Kwiatkówce

31 stycznia 2019 roku w świetlicy wiej-

skiej w Komorowie miała miejsce uro-

czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Jest to wydarzenie na stałe wpisane w 

repertuar imprez świetlicowo-biblio-

tecznych. Frekwencja, jak co roku, 

dopisała. Tego dnia babcie i dziadko-

wie mogli podziwiać swoje pociechy w 

różnych formach artystycznych. Były 

wiersze, piosenki i taniec. Następnie 

dzieci obdarowały swoich ukochanych 

gości upominkami, przygotowanymi 

własnoręcznie. Nie zabrakło wspól-

nych zabaw i konkursów. Miłą niespo-

dzianką był pyszny tort przygotowany 

przez panie Z. Chrustowską i B. Szym-

kowską.

Dzień Babci i Dziadka w Komorowie
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Dnia 15 lutego 2019 roku w Świetlicy 

Wiejskiej w Kwiatkówce odbyło się szko-

lenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycz-

nej, na które przybyło 36 osób dorosłych 

i dzieci. Profesjonalne szkolenie prze-

prowadził Ratownik Medyczny z To-

maszowskiego Centrum Zdrowia. Szko-

lenie składało się z części teoretycznej 

(wykład z użyciem rzutnika) oraz prak-

tycznej, która obejmowała między inny-

mi zajęcia z użyciem fantoma dorosłego 

człowieka i dziecka oraz defi brylatora 

(AED). Dodatkowo ratownik wygłosił 

wykład oraz zaprezentował ćwiczenia, 

jak należy postępować w przypadku za-

dławienia dorosłego człowieka i małego 

dziecka. Dzieci nauczyły się, jak należy 

kolejno postępować podczas udzielania 

pierwszej pomocy u reagujących i niere-

agujących ofi ar wypadków oraz zdobyły 

umiejętności w zakresie resuscytacji krą-

żeniowo-oddechowej, którą chętnie wy-

konywały. Przybyli goście chętnie dysku-

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

towali z ratownikiem na różne medyczne 

tematy, dzięki którym zdobyli wiele cen-

nych informacji. Przyjazna atmosfera, 

możliwość swobodnego wypowiadania 

się, zadawania pytań oraz doświadczenie 

i wiedza ratownika sprawiło, iż spotka-

nie zrealizowano w bardzo efektowny 

sposób, a zarazem z poczuciem humoru.

W dniu 21. 12. 2018 r. w naszej szkole 

corocznym zwyczajem przed Świętami 

Bożego Narodzenia wystawiane są Jaseł-

ka.

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w 

dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej 

Jasełka Bożonarodzeniowe
gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie 

gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, 

najtkliwsze przekazując uczucia w tym 

chlebie.” – Cyprian Kamil Norwid.

Tymi słowami przywitał wszyst-

kich zebranych p. dyrektor Arkadiusz 

Świech. W świąteczną atmosferę wpro-

wadzili gości uczniowie klasy IV i V 

przygotowani przez p. K. Kowalską i p. 

E. Laskowską oraz śpiewem kolęd i pa-

storałek zachwycił chór szkolny pod kie-

runkiem p. J. Małek. Dzieci wcieliły się 

w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, 

bohaterów bajek, trzech króli, przyby-

wających złożyć pokłon dzieciątku Bo-

żemu narodzonemu w ubogiej stajence. 

Przepiękne występy, dekoracje i ilumi-

nacje świąteczne napełniły wszystkich 

radością i sprawiły, że poczuliśmy ma-

gię zbliżających się świąt. Do wspólne-

go kolędowania włączyli się uczniowie, 

nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście: 

wójt gminy p. F. Szmigiel, proboszcz Pa-

rafi i NMP Królowej Polski ks. Z. Nitecki, 

radna z Wiaderna p. M. Plich, sołtys wsi 

Wiaderno p. S. Bojanowski, p. D. Pełka 

przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-

skich. Po jasełkach wszyscy uczniowie 

rozeszli się do swoich klas na wspólne 

wigilie.
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Podczas tegorocznych ferii zimowych od-

bywały się w ZS w Wiadernie ciekawe za-

jęcia dla uczniów z kl. I–III. 11–12 lutego 

uczniowie kl. I pod opieką wych. p.J.Kotyni 

i p. D.Hałaczkiewicz z dużym entuzjazmem 

uczestniczyli w przedsięwzięciu „Noc pełna 

przygód”, którego hasłem było integrowa-

nie się uczniów i nauka współdziałania w 

grupie przez przeżywanie wspólnych przy-

gód i wesołą zabawę. Dzieci zdobywały róż-

ne sprawności, wcielały się w detektywów 

szukających skarbów. Dnia 16 lutego odby-

ły się zajęcia z robotyki dla uczniów klasy 

drugiej zorganizowane przez p. D. Bąbol. 

Wzięło w nich udział 12 dzieci. Podczas 

Ferie w Wiadernie
spotkania prowadzonego przez przedstawi-

ciela fi rmy Smart Kids, dzieci konstruowały 

roboty na bazie klocków lego. Ten rodzaj 

zajęć podobał się wszystkim uczestnikom. 

W ostatni piątek ferii zimowych uczniowie 

kl III wraz w wych. p. J. Mleczek nocowali 

w szkole. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu 

z radomszczaninem, człowiekiem o nieco-

dziennej pasji, kolekcjonerem m.in. opako-

wań po czekoladkach, batonach i bombo-

nierkach oraz wielkim miłośnikiem astro-

nomii. Aktywnie uczestniczyły w nocnych 

zajęciach, które wymagały od nich skupie-

nia, logicznego myślenia oraz konstrukcyj-

nych działań. Wszyscy doskonale się bawili.

W sobotę 23 lutego w Domu Ludo-

wym w Zawadzie po raz pierwszy od-

był się wyjątkowy Bal Karnawałowy, 

którego pomysłodawcami i organi-

zatorami było Koło Gospodyń Wiej-

skich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

Wyjątkowe stroje, taneczna muzyka, 

integracyjne tańce sprawiły, że wszy-

scy bawili się wyśmienicie do białego 

rana. Czekamy na kolejne wyjątkowe 

imprezy.

Czas na bal

W marcu w Urzędzie Gminy Tomaszów 

Mazowiecki odbyły się gminne elimina-

cje do Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej dla uczniów klas VII i 

VIII szkół podstawowych i klas III gim-

nazjum. W eliminacjach udział wzięło 

łącznie 16 uczniów ze szkół z Komoro-

wa, Smardzewic, Wiaderna i Zawady. Do 

eliminacji powiatowych zakwalifi kowali 

się: Kacper Wosinek i Antoni Ruta ze 

Smardzewic. Gratulujemy  i życzymy po-

wadzenia w dalszych eliminacjach.

Gminne Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
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Gminne obchody Dnia Kobiet i Dnia 

Sołtysa odbyły się 2 marca 2019 r. w 

Domu Ludowym w Twardej. Na zapro-

szenie wójta przybyły delegacje z Kół 

Gminny „Dzień Kobiet” 
i „Dzień Sołtysa” w Twardej

Gospodyń Wiejskich działających na 

terenie gminy, Zespołów Ludowych, 

byli i obecni Sołtysi oraz Radni. Na 

wstępie gospodarza uroczystości wój-

ta gminy Franciszka Szmigla powita-

ła przewodnicząca KGW p. Marianna 

Mierzwa wraz z radnym Sławomirem 

Wawrzyńczykiem. Otwierając spotka-

nie, wójt powitał wszystkich zaproszo-

nych gości. W podziękowaniu za pra-

cę na rzecz społeczności lokalnej oraz 

zaangażowanie i niesłabnącą gotowość 

do współpracy z Samorządem Gmi-

ny Tomaszów Mazowiecki wójt wraz z 

przewodniczącą Rady Gminy Krystyną 

Pierścińską wręczyli listy z życzenia-

mi przedstawicielkom Kół Gospodyń 

Wiejskich, zespołów ludowych, rad-

nym, i sołtysom. Szczególne podzię-

kowania popłynęły do sołtysów, którzy 

zakończyli swoją sołecką działalność. 

Do zebranych najserdeczniejsze życze-

nia skierowali również zastępca wójta 

Sławomir Bernacki, prezes OSP Piotr 

Bezat oraz sołtys Sławomir Wawrzyń-

czyk. Wszyscy zostali obdarowani słod-

kościami. Za przygotowanie uroczysto-

ści podziękowania popłynęły do Pań z 

Koła Gospodyń Wiejskich z Twardej na 

ręce przewodniczącej Marianny Mierz-

wy.

Mimo, że styczeń jest zimowym mie-

siącem, pełnym chłodnych dni, są takie 

dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej 

na sercu, bo przecież jest to święto na-

szych kochanych Babć i Dziadków. W 

Zespole Szkół w Wiadernie zapraszanie 

babć i dziadków na uroczystość z okazji 

ich święta jest tradycją na stałe wpisaną 

w repertuar imprez przedszkolnych. Ta 

wspaniała impreza odbyła się w dniu 

23.01.2019 r. Na wstępie pan dyrektor A. 

Świech przywitał wszystkich gości cie-

płymi słowami. W pięknie udekorowanej 

sali dzieci wraz ze swoimi wychowaw-

czyniami przygotowały piękne programy 

artystyczne. Klasa „0” pod kierunkiem 

p. M. Więcławskiej przedstawiła Jasełka. 

Dzieci wystąpiły w przepięknych stro-

jach, wcieliły się w swoje role z wielkim 

zaangażowaniem. Grupa „Starszaki” i 

grupa „Maluchy” pod kierunkiem swo-

ich wychowawczyń p.K. Waścikowskiej i 

p.J Świnogi zaprezentowały koncert ko-

Dzień Babci i Dziadka w Wiadernie
lęd. Dzieci pięknie śpiewały polskie ko-

lędy i pastorałki. Frekwencja jak co roku 

dopisała. Rodzice przygotowali dla babć 

i dziadków poczęstunek. Następnie dzie-

ci obdarowały swoich ukochanych gości 

przygotowanymi własnoręcznie upo-

minkami. Atmosfera tej uroczystości by-

ła wspaniała, podziękowaniom ze strony 

gości nie było końca. Spotkanie upłynęło 

w miłej i serdecznej atmosferze.
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W dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. 

dzieci w wieku od 6 do 16 lat uczestni-

czyły w zajęciach zorganizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną i Świetlicę 

Wiejską w Smardzewicach. Dzieci ak-

tywnie spędziły czas, uczestnicząc w 

zabawach ruchowych i integracyjnych 

tj. kłębuszek, stonoga, wyliczanki, gry i 

zabawy z piłką. W bogatej ofercie zajęć 

plastycznych znalazły się: malowanie 

pejzażu zimowego palcami, rysowanie 

mola książkowego, wykonywanie i ozda-

bianie kartki okolicznościowej, robienie 

„czekoladników” i serduszek z gilami. 

W ostatnim dniu zajęć dzieci tworzyły 

dla siebie biżuterię z koralików. Każ-

dego dnia panie bibliotekarki czytały 

dzieciom fragment książki o przygodach 

„Neli na Wyspie Rajskich Ptaków”, same 

To były ferie…

27 marca panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Twardej spotkały się na zaję-

ciach z rękodzieła ludowego. W ramach 

warsztatów wykonywały kwiaty z bibuły, 

Warsztaty rękodzieła w Twardej

EDUKACJA

które zostały wykorzystane do robienia 

palm wielkanocnych. Każda z uczestni-

czek wykonała w miarę swoich umiejęt-

ności palmę. Wszystkie palmy prezento-

wały się bardzo ładnie, a w niedzielę pal-

mową zostaną zabrane do poświęcenia 

do Kościoła.

dzieci natomiast bawiły się czytaniem ła-

mańców słownych. Urozmaiceniem była 

zabawa literacka 1 z 10. Każdego dnia 

dzieci miały mały poczęstunek.
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31 –  Sekretarz Gminy
32 –  Referat Gospodarki Przestrzennej / 

Działalność Gospodarcza 
33 –  Referat Inwestycji, Zamówień Pu-
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36 –  Skarbnik Gminy 
37 –  Referat Inwestycji, Zamówień Pu-

blicznych i Funduszy Strukturalnych
44 –  Obsługa Rady Gminy
48 –  Nieruchomości,  Ochrona Środo-
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49 –  Referat Infrastruktury i Spraw Wła-

ścicielskich / kierownik referatu, 
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51 –  Informatyk
52 –  Kasa
53 –  Kultura, Promocja, Zdrowie, Sport, 

Kadry i Płace
54 –  Archiwum
Gminny Zakład Komunalny
41 –  Kierownik 
42 –  Eksploatacja 
43 –  Księgowość GZK 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
47 –  Kierownik, Księgowość
45 –  Świadczenia Rodzinne i 500+ 
46 –  Pracownicy Socjalni 
50 –  Pracownicy Socjalni
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
30 –  dyrektor
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8.00–16.00 
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Najbliższy oddział znajduje się nieopo-
dal Urzędu Gminy na ul.św. Antoniego 16

Podczas ferii zimowych w Świetlicy 

Wiejskiej w Łazisku dzieci i młodzież 

aktywnie spędzali czas. Na każdy po-

szczególny dzień tygodnia były zapla-

nowane różnego rodzaju zabawy i za-

jęcia. Wspólnie rysowaliśmy, graliśmy 

w gry planszowe, oglądaliśmy bajki 

oraz bawiliśmy się, grając w bilard, pił-

Ferie w świetlicy w Łazisku
karzyki oraz tenisa stołowego. Drugi 

tydzień ferii rozpoczęliśmy wyjazdem 

do świetlicy w Komorowie na roz-

grywki w gry planszowe. Największą 

atrakcją kończącą tegoroczne ferie, 

okazała się dyskoteka. Była muzyka, 

tańca, słodki poczęstunek oraz dobra 

zabawa.

Każdy w okresie dzieciństwa zastanawia 

się, kim zostanie w przyszłości. Niejed-

nokrotnie zdarza się, że dziewczynki 

przebierają się w ubranka swoich mam, 

udając ekspedientkę, chłopcy strzelają 

z pistoletów, wcielając się w rolę poli-

cjantów. Dlatego też w ramach działań 

związanych z kształtowaniem preorien-

tacji zawodowej w przedszkolu nie lada 

atrakcją okazała się wizyta pracowników 

salonu fryzjerskiego „Rachu-Ciachu” w 

Szkole Podstawowej w Chorzęcinie w 

dniu 27 lutego. Przemiła pani przywio-

zła ze sobą wiele ciekawych rekwizytów, 

dzięki którym wizyta w salonie fryzjer-

skim może stać się przyjemnością. Naj-

fajniejszym był samochód z muzyką i 

prawdziwą kierownicą. Przedszkolaki z 

uwagą słuchały informacji o zawodzie 

fryzjera. Dla odważnych było kolorowa-

nie włosów oraz przejażdżka autem. By-

ło wesoło, kolorowo i naukowo. Głów-

nym celem spotkania było uświadomie-

Wiosenne metamorfozy...
nie dzieciom znaczenia pracy w życiu 

człowieka, aby zrozumiały, że każda jest 

ważna, potrzebna i należy ją szanować. 

Uśmiech i radość dzieci była dla prowa-

dzących spotkanie największym podzię-

kowaniem.


