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Szanowni mieszkańcy!
Jest początek lipca, 
rozpoczęły się na do-
bre wakacje i urlopy, 
więc wszystkim od-
poczywającym życzę 
dużo dobrej pogo-
dy, zregenerowania 

zdrowia, pozyskania nowych zasobów 
energii życiowej i s amych przyjemnych 
wrażeń. Nie zapominajcie o bezpieczeń-
stwie swoim i innych osób, zarówno na 
urlopie, jak i w pracy, a dotyczy to szcze-
gólnie prac w rolnictwie, w których czę-
sto pomagają dzieci. Moment nieuwagi 
i niezachowania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa może później rzutować 
na dalsze życie. Pamiętajcie, że to na nas 

dorosłych spoczywa obowiązek zapew-
nienia bezpieczeństwa dzieciom przez 
cały rok, a szczególnie na wakacjach. 

W ostatnich dniach czerwca miały 
miejsce uroczystości, które dla gmin y 
mają ważne znaczenie. W tym roku wy-
jątkowo wcześniej odbierali świadectwa 
uczniowie szkół podstawowych oraz 
ostatniego rocznika gimnazjów. Tym sa-
mym reforma oświaty stała się faktem, 
ale jakie będą jej efekty, przekonamy się 
za kilka, czy kilkanaście lat. 

Dzieciaki dostały skwitowanie swo-
jej rocznej nauki w p ostaci świadectw 
oraz promocje do następnej klasy. Kilka 
dni później – do kładnie 24.06.2019  r. 
– podobne skwitowanie swojej pracy, 
w postaci wotum zaufania i a bsoluto-
rium, otrzymał wójt gminy. To bardzo 

przyjemna chwila dla wło darza gminy, 
kiedy radni R ady Gminy jednogłośnie 
pozytywnie oceniają wykonanie budżetu 
za poprzedni rok. W t akim momencie 
zawsze przypominam, że za tym st oją 
przede wszystkim moi współpracownicy. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W trakcie V Europejskiego Kongresu 
Samorządów poddano ocenie kondycję 
fi nansową jednostek samorządu teryto-
rialnego w roku 2018, w o parciu o k lu-
czowe wskaźniki takie jak m.in.:

Jesteśmy na 100 miejscu 
wśród 1548 gmin w Polsce

1.  udział dochodów własnych w docho-
dach ogółem

2.  udział wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem 

3.  udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem – bez poręczeń 
Analiza kondycji fi nansowej została 

sporządzona w nast ępującym układzie: 
gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy miejskie, miasta na prawach po-
wiatu, powiaty ziemskie. 

Nasza gmina b yła oceniana w ka te-
gorii „gminy wiejskie” tj. w grupie 1548 
gmin. Uplasowaliśmy się na 100 p ozycji 
w rankingu, a t o oznacza nasz wielki 

sukces. Dla porównania, gminy wiejskie 
z naszego powiatu zaklasyfi kowały się na 
następujących miejscach: 136 – U jazd, 
295 – I nowłódz, 339 – L ubochnia, 458 
– Budziszewice, 544 – Ro kiciny, 596 – 
Żelechlinek, 1241 – Czer niewice, 1372 
– Rzeczyca, 1413 – Będków.

Autorami rankingu jednostek sa-
morządu terytorialnego są pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie. 

Taka informacja dodaje energii do 
dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwo-
ju gminy. Bardzo dziękuję moim współ-
pracownikom za zaangażowanie, mądre 
pomysły i ciągły za pał przy realizacji 
nowych projektów. To jest nasz wspólny 
sukces. 

Wójt Gminy 
 Franciszek S zmigiel
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W maju zakończyły się prace budowlane 
związane z „Termomodernizacją budyn-
ku OSP w Wiadernie w celu zmniejsze-
nia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”. 
W ramach inwestycji wykonano ocieple-
nie ścian, stropów i posadzek, zamonto-
wano nową stolarkę okienną i drzwiową 
(w tym dwie bramy garażowe) oraz do-
konano wymiany grzejników elektrycz-
nych na piece akumulacyjne w więk-
szych pomieszczeniach i piece dyna-
miczne w mniejszych pomieszczeniach. 

Renowacja obiektu Strażnicy w Wiadernie
Dodatkowo wykonano wzmocnienie 
konstrukcji dachu i p okryto nową bla-
chodachówką oraz zainstalowano pane-
le fotowoltaiczne, w celu wykorzystania 
energii słonecznej jako odnawialnego 
źródła energii. 

Wykonano również remont we-
wnątrz pomieszczeń poprzez wykonanie 
sufi tu podwieszanego, odtworzenie po-
sadzek z płytek, gipsowanie, malowanie, 
modernizację oświetlenia wewnętrzne-
go i wymianę drzwi wewnętrznych.

W celu segregacji substancji ropopo-
chodnych przed odprowadzaniem ście-
ków, garaż Ochotniczej Straży Pożarnej 
został wyposażony w separator ropopo-
chodnych oleju.

Wszystkie powyższe prace budow-
lane na terenie obiektu wykonał Zakład 
Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. z T o-
maszowa Mazowieckiego za łączną kwo-
tę brutto 321.186,31 zł.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
To właśnie oni przez cały rok dają świa-
dectwo swojego zaangażowania przy re-
alizacji rocznego, czy wieloletniego planu 
fi nansowego. Nowe pomysły, zabieganie 
o środki na ich realizację, rzetelny nadzór 
nad inwestycjami, dbanie o racjonalne 
wydatkowanie każdej złotówki towarzy-
szą im każdeg o dnia i p rzynoszą okre-
ślone efekty. Ja mam przyjemność kie-
rować tym zespołem pracowników i dziś 
publicznie mogę im ty lko podziękować. 
Wiem, że robicie dobrą robotę i ufam, że 
widzą to także mieszkańcy gminy. 

Bardzo ważne jest to, że zauważają to 
również uczelnie i in stytucje fi nansowe, 
które wszechstronnie oceniają pracę sa-
morządów. Ostatnim takim przykładem 
jest Ranking Finansowy Samorządu Te-
rytorialnego w P olsce 2018, o k tórym 
piszemy w tym biuletynie.

Na koniec tego krótkiego artykułu 
jeszcze jedna bardzo dobra informacja. 

W dniu 2 lipca brałem czynny udział 
we wmurowaniu kamienia węgielnego 
pod budowę nowego, najnowocześniej-
szego w Europie zakładu przeróbczego 
piasków kwarcowych w Tomaszowskich 
Kopalniach Surowców Mineralnych 
„Biała Góra”. 

Dla mnie – inżyniera górnika – zwią-
zanego przez 25 la t pracą zawodową z 
kopalnią, jest t o wydarzenie szczególne, 
gdyż zawsze miałem nadzieję, że docze-
kam czasów gdy na „Białą Górę” wkro-
czy innowacyjność i no woczesność. To 
oczekiwanie trwało równo 44 lata, kiedy 
to 2 lipca 1975 roku, jako student 5 ro-

ku Wydziału Górniczego Politechniki 
Wrocławskiej przyjechałem na p raktykę 
zawodową i zbierałem materiały do pra-
cy magisterskiej. Z wielką przyjemnością 
wróciłem – jako gospodarz gminy – żeby 
wziąć udział w tej donośnej chwili dla na-
szej wspólnoty, jak i całeg o regionu. Od 
2007 roku właścicielem kopalni jest fi rma 
Quarzwerke GmbH, która dotychczas 
zainwestowała 60 mln zł, a no wy zakład 
będzie kosztował 150 mln zł. W c hwi-
li obecnej jest to jeden z największych 
inwestorów w regionie, a największy w 
gminie. Kopalnia z prawie 100-letnią tra-
dycją (powstała w 1922 r.) dostanie nowe 
życie na przyszłe kilkadziesiąt lat. 

Dziś trudno sobie wyobrazić potęż-
ne gałęzie naszej gospodarki (przemysł 

szkła opakowaniowego i okiennego oraz 
produkcji okien) bez podstawowego su-
rowca, jakim jest p iasek kwarcowy ze 
złóż niecki tomaszowskiej – s erii bia-
łogórskiej. Wyżej wymienione gałęzie 
przemysłu są wiodące w naszym ekspor-
cie i ekspansji na zagranicznych rynkach. 
A pomyśleć, że wszystko zaczęło się o d 
niepozornego piasku ze Smardzewic. 

Mam nadzieję, że t o nie ost atni in-
westor w tym r oku w naszej gminie . 
Prowadzimy rozmowy także z inn ymi 
przedsiębiorcami, którzy chcą zainwe-
stować na naszych terenach w Łazisku. O 
wynikach tych rozmów poinformujemy 
w odpowiednim czasie. 

FRANCISZEK SZMIGIEL
Wójt Gminy
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 2

Gmina Tomaszów Mazowiecki na sfi nan-
sowanie tej inwestycji uzyskała wspa rcie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Wartość dotacji z WFOŚiGW 
to ok. 32 tys. zł, a pożyczki ok. 48 tys. zł.

W najbliższych dniach będą wykony-
wane kolejne prace na obiekcie. Firma z 
Żarnowa – Usługi Transportowe i Sprzę-
tem Budowlanym wykona utwardzenie 
kostką betonową przed budynkiem na 
powierzchni ponad 370 m². K oszt tych 
robót to ponad 45 tys. zł. D o końca lip-
ca wykonane będzie również ogrodzenie 
zewnętrzne panelowe wraz z bramą prze-
suwną i furtką. Ogrodzenie wykona fi rma 
Goleń ze Smardzewic za niecałe 22 tys. zł.

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje 
operację pn. „Kształtowanie przestrze-
ni publicznej przy ul. Wesołej w miej-
scowości Smardzewice”, która uzyskała 
dofi nansowanie ze śr odków unijnych z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. Umowę o p rzyzna-
nie pomocy podpisano w paździer niku 
2018  r., a kw ota dofi nansowania którą 
przyznano gminie wynosi 298.685,00 zł.

W połowie kwietnia b r. Gmina To-
maszów Mazowiecki podpisała umowę z 
Firmą Handlowo-Usługową Paweł Zięba z 
Tomaszowa Mazowieckiego na „Zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej poprzez 
urządzenie terenów zielonych i małej ar-
chitektury wraz z oświetleniem terenu”.

Firma wykona ścieżki spacerowe i 
zajmie się montażem małej architektury 
typu: fontanna, stolik szachowy, stoli-
ki z krzesłami, ławki drewniane, domki 
dla owadów, stojak na rowery, kosze na 
śmieci. Dodatkowo fi rma urządzi tereny 

Urządzamy przestrzeń publiczną 
pomiędzy klasztorem, a ośrodkiem zdrowia 
w Smardzewicach

zielone wraz z systemem nawadniania, 
wykona trawniki oraz nasadzenia krze-
wów. Ponadto wykonane zostanie przy-
łącze wodociągowe i oświet lenie terenu 
oraz zamontowana zostanie instalacja 
fotowoltaiczna. Wszystko to za kw otę 
645.911,13 zł brutto. 

W ramach inwestycji powstanie rów-
nież mobilna wystawa plenerowa „Żubr 

smardzewicki w kulturze gminy Toma-
szów Mazowiecki”. Będzie to 8 mobil-
nych paneli wystawowych z kolorowym 
nadrukiem w t ematyce żubra smardze-
wickiego. Tym zadaniem zajmie się war-
szawska fi rma dB Unlimited Ludmiła 
Śnieżko za kwotę 12.054,00 zł brutto.

Wszystkie prace mają być zakończo-
ne z końcem sierpnia 2019 r.
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W maju br. gmina podpisała umowę z fi rmą 
Zakład Urządzania i K onserwacji Zieleni 
spółka cywilna, Jerzy Zysiak, Radosław Zy-
siak z Tomaszowa Mazowieckiego na urzą-
dzenie terenów zielonych na terenie parku 
we wsi Wąwał. Firma w ramach umowy na 
początku zajmie się usunięciem c horych 
drzew i krzewów. Następnie wykona przesa-
dzenia kilku krzewów w nowe miejsca, wy-
kona prace pielęgnacyjne na drzewach oraz 
cięcia redukcyjne krzewów. W k olejnym 
etapie zostanie przygotowany grunt pod na-
sadzenia nowych drzew – 14 szt., krzewów – 

Urządzenie terenów zielonych w Wąwale
506 szt. i bylin – 300 szt. W ramach umowy 
zostanie również wykonana rekultywacja 
ponad 5 tys. m² tra wnika oraz zostaną za-
kupione i zamontowane stojaki rowerowe, 
kosze na śmieci i tablica informacyjna.

Całość zadania, które zostanie wy-
konane do końca lipca 2019 r., to koszt 
97.743,00 zł 

Umowa obejmuje również pielęgna-
cję i utrzymanie urządzonych terenów 
zielonych, polegającą w szczególności na: 
uzupełnianiu wypadów w do konanych 
nasadzeniach, nawożeniu, opryskach, for-

mowaniu krzewów, pieleniu, podlewaniu 
i koszeniu trawników. Pielęgnacja i utrzy-
manie terenów zielonych będzie wykony-
wana przez fi rmę p. Zysiaka do paździer-
nika 2020 r. za kwotę ponad 30 tys. zł.

W połowie maja podpisano umowy na 
utwardzenie płytami JOMB dróg gmin-
nych i w ewnętrznych, zarządzanych 
przez gminę Tomaszów Mazowiecki.

Utwardzone zostaną drogi w następują-
cych miejscowościach: Zaborów Drugi, ul. 
Górna – dł. 295 mb za 135.176,30 zł brutto 
(fundusz sołecki – 17.000,00 zł); Wąwał, ul. 
Mała – dł. 99 mb za 21.205,77 zł brutto; Ka-
rolinów, ul. Wodna, ul. Handlowa – dł. 184 
mb za 79.865,57 zł brutto (fundusz sołecki 
– 12.274,29 zł); Kolonia Zawada, przedłu-

Utwardzenie płytami JOMB 
dróg gminnych i wewnętrznych

żenie ul. Sadowej – dł. 54 mb za 27.901,91 
zł brutto (fundusz sołecki – 18.000,00 zł); 
Smardzewice, część ul. Wschodniej – dł. 80 
mb za 62.706,97 zł brutto

Wszystkie utwardzenia dróg wykona 
fi rma Usługi Transportowe i Sprzętem 
Budowlanym Tomasz Sieroń z Żarnowa 
za łączna kwotę 326.856,52 zł.

Na wszystkich wymienionych dro-
gach zostaną ułożone płyty JOMB o gru-
bości 12,5 cm o raz zostaną wykonane 
pobocza z kruszywa łamanego.

W pierwszej kolejności, w czer wcu 
utwardzona zostanie ulica Górna w Zabo-
rowie Drugim. W lipcu roboty drogowe 
będą prowadzone w Smardzewicach i Ka-
rolinowie. Natomiast w Kolonii Zawada i 
Wąwale płyty będą układane w sierpniu. 

Trwają roboty drogowe w miejs cowości 
Zaborów Drugi na ulic y Górnej. Reali-
zowana inwestycja obejmuje przebudowę 
ulicy Górnej wraz z p rzebudową dwóch 
skrzyżowań tj. ulicy Górnej z ulicą P ięk-
ną i ulicą Równą oraz ulicy Górnej z ulicą 
Nadrzeczną. Łączna długość przebudo-
wywanej drogi wyniesie 0,642 km. W y-
konawcą inwestycji jest konsorcjum fi rm: 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. i ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Ma-
zowieckiego. Na drodze zostanie wykona-
na warstwa wyrównawcza i warstwa ście-
ralna z b etonu asfaltowego. Ulica Górna 
i część ulicy Pięknej zostaną poszerzone. 

Ruszyły roboty drogowe w Zaborowie Drugim
Zjazdy indywidualne do nieruchomości 
zabudowanych zostaną wykonane z kostki 
betonowej, natomiast do nier uchomości 
niezabudowanych z kr uszywa łamanego. 
Dodatkowo zostaną wykonane prace przy 
odwodnieniu skrzyżowania ulicy Górnej 
z ulicami Piękną i Równą oraz zostaną 
wyregulowane studzienki kanalizacyjne. 
Pojawi się również nowe oznakowanie 
pionowe i p oziome. Roboty drogowe w 
Zaborowie Drugim to koszt ponad 577 
tys. zł. Inwestycja zostanie zakończona z 
końcem lipca br. Przebudowa dotyczy od-
cinka drogi z istniejąca nawierzchnią bitu-
miczną. Dalsza część ul. Górnej zostanie w 

czerwcu wyłożona płytami „jomb” przez 
fi rmę z Żarnowa – Usługi Transportowe i 
Sprzętem Budowlanym za ponad 135 tys. 
zł, z czego 17 tys. to Fundusz Sołecki.
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W dniu 8 ma ja w święt o Bibliotekarzy i 
Bibliotek, w dwóch Filiach Bibliotecznych 
odbyły się spotkania autorskie w ramach 
projektu „Z Książką na W alizkach”. Te-
goroczne 7 łódzkie spotkania z młodymi 
czytelnikami odbywały się pod wspólnym 
tytułem: „Co w trawie piszczy”. W Filiach 
w Twardej i w Zawadzie spotkanie po-
prowadziła Pani Agnieszka Frączek, au-
torka wierszy i opowiadań dla dzieci . W 

Spotkania autorskie „Z Książką na Walizkach”
bibliotece w T wardej z p isarką spotkały 
się przedszkolaki z Z espołu Szkolno-
-Przedszkolnego w S mardzewicach. Pani 
Agnieszka przybliżyła najmłodszym czy-
telnikom proces tworzenia książki. Spo-
tkanie odbyło się w największej sali Świe-
tlicy Wiejskiej w T wardej, która będzie 
służyła m. in takim właśnie działaniom. W 
drugim spotkaniu z pisarką uczestniczyły 
dzieci klas IV i V ze Szkoły Podstawowej w 

Zawadzie. Uczestnicy tego spotkania mie-
li okazję posłuchać prelekcji popularyzu-
jącej wiedzę o współczesnej polszczyźnie. 

Pani Agnieszka jest doktorem habili-
towanym językoznawstwa, germanistką 
i leksykografem, co znajduje odzwier-
ciedlenie w tematyce pisanych przez nią 
książek dla dzieci . Na obu spotkaniach 
można było otrzymać dedykację wraz z 
autografem autorki. 

W piątek 07.06.2019 r . w Ś wietlicy 
Wiejskiej w Swolszewicach Małych od-
był się Dzień Dziec ka. Wspólne świę-
towanie rozpoczęło się na świeżym  
powietrzu. Dzieci ba wiły się m.in. w  
mini sumo w kulach dmuchanych. Na-
stępną atrakcją ruchową była zumba, 
którą poprowadziła nasza mieszka nka 
instruktor zumby pani Katarzyna Tom-
czak. Na zakończenie czekały na dzieci 
domowe ciasteczka i babeczki, które 
mogły udekorować według własnego 
pomysłu. 

Dzień Dziecka w Swolszewicach Małych
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W Miejskim Domu Kultury w R a-
domsku odbył się w s obotę, 8 czer wca, 

Zespół „Kalina” 
na przeglądzie 
w Radomsku

XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajmy o ogr odach” rozpoczęły 
sezon imprez wystawienniczych or-
ganizowanych przez Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewi-
cach. To ważne święto w wojewódz-
twie łódzkim, czas i miejs ce promocji 
ogrodnictwa, wyrobów rękodzieła lu-
dowego i artystycznego, zespołów folk-
lorystycznych i r egionalnych potraw 
przygotowanych przez koła gospodyń 
wiejskich. Wśród zaproszonych kół 
znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich 
z Twardej, które oferowało przepyszne 
ciasta.

KGW z Twardej na XIV Piotrkowskich Targach 
Ogrodniczych „Pamiętajmy o ogrodach”

W dniu 9 kwietnia 2019 roku w Świetli-
cy Wiejskiej w Ł azisku odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego pt. 
„Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. W 
konkursie wzięły udział dzieci z Łaziska. 
Na wszystkich uczestników czekały na-
grody. Chłopcy otrzymali piłki, a dziew-
czynki puzzle. Popołudnie upłynęło w 
miłej atmosferze. 

Konkurs
plastyczny

IX  Przegląd Artystyczny Ruchu Se-
niorów. Przegląd ma f ormę konkursu 
i ocena dokonywana jest w ka tegorii 
„zespoły”, „soliści” oraz „twórcy ręko-
dzieła artystycznego”. Wśród licznych 
wykonawców na scenie wystąpił  zespół 
„Kalina” z Wąwału, który za prezentacje 
wykonanych utworów został nagrodzo-
ny wyróżnieniem. 
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 W Poniedziałek Wielkanocny w Smar-
dzewicach zespoły „Mali Smardzewia-
nie” i „Smardzewianie”, kontynuują tra-
dycję chodzenia po dyngusie z k ogut-
kiem i gaikiem. Z piosenką, z życzeniami 
szczęścia i pomyślności oraz oblewaniem 

Niezapomnianych wrażeń a rtystycznych 
dostarczył uczestnikom koncert akor-
deonowy Pana Marcina Snokowskiego, 
który odbył się 7 czer wca 2019 r . Kon-
cert pt. „Powróćmy jak za da wnych lat” 
zorganizowała GBP w S mardzewicach. 
Na repertuar złożyły się o pracowane i 
pięknie wykonane przez muzyka utwory. 
Pan Marcin Snokowski – to akordeonista, 
absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Występuje zarówno jako solista z orkiestrą 
symfoniczną fi lharmonii, jak i kameralista 
prezentując różnorodny repertuar. Pra-
cował dla Ro yal Caribbean Cruise Lines 
i Holiday Inn w Stanach Zjednoczonych i 

Koncert 
akordeonowy

wodą odwiedzali miejscowych gospo-
darzy, odwiedzili także ojców francisz-
kanów oraz nie szczędząc w ody wójta 
gminy. Mieszkańcy przyjmowali ich z ra-
dością całymi rodzinami. Obdarowywali 
dzieci słodyczami, a dorosłych datkami. 

W Sługocicach dzień 8 czer wca był iście 
rodzinny. W świet licy zebrały się całe  
rodziny i za proszeni goście. Spotkanie 
rozpoczął sołtys Czesław Pawelec, który 
powitał wszystkich przybyłych na spotka-
nie. Część artystyczną rozpoczęły dzieci 
i młodzież ze świet licy wiejskiej progra-

 Dzień Rodziny w Sługocicach

mem słowno-muzycznym. Następnie za-
prezentował się zespół „Nasze Sługocice” 
w dwóch odsłonach, w pierwszej zaśpie-
wali piosenki związane z dniem Matki i 
Ojca. W drugiej części przedstawili in-
scenizację bajki „Rzepka” Juliana Tuwi-
ma. Odbył się r ównież pokaz tańca no-

woczesnego w wykonaniu młodzieży. Na 
zakończenie był wspólny śpiew i podzię-
kowania oraz życzenia od zastępcy wójta 
Sławomira Bernackiego dla wszyst kich 
rodzin. Po części artystycznej wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 Wielkanocne c hodzenie 
z  kogutkiem i gaikiem 
w Smardzewicach

Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na-
grywał muzykę do fi lmów „Edi” i „Mistrz” 
w reż. P. Trzaskalskiego oraz do s erialu 
„Trzeci ofi cer”. W czas ach studenckich 
współpracował z kabaretem „Kapota” oraz 
teatrami Powszechnym i N owym w Ł o-
dzi. Był wykładowcą w Polskim Instytucie 
Muzycznym. Jest laureatem II nagr ody 
w kategorii „Solisti concertisti” Miedzy-
narodowego Konkursu Akordeonowego 
„Citta di Castelfi dardo” we Włoszech. Ar-
tysta zaprezentował publiczności wysokiej 
klasy umiejętności. Dodatkowym atutem 
występu były ciekawe informacje i aneg-
doty dotyczące biografi i kompozytorów.
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Tradycyjnie w maju już po raz czwarty w gościnnych progach 
Sanktuarium św. Anny w S mardzewicach w dni u 12 ma ja o 
godz. 16.00 odbył się Koncert Pieśni Maryjnych, który rozpo-
częła Anna Robak. G ospodarzami tego wydarzenia byli pro-
boszcz i gwardian parafi i św. Anny o. Marek Zienkiewicz oraz 
wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki p. Franciszek Szmigiel. 
Przybyłych na koncert powitał proboszcz parafi i, który wyra-
ził swoją radość. Miesiąc Maryjny to wspaniała okazja do za-
prezentowania niezwykle wzruszających pieśni śpiewanych na 
cześć Maryi. W koncercie wystąpiły zespoły: „Ciebłowianie” z 
Ciebłowic Dużych, „Koło Gospodyń Wiejskich z Unewla”, „Sa-
mi Swoi” z Twardej, „Kalina” z Wąwału i „Smardzewianie” ze 
Smardzewic. W ich wykonaniu usłyszeliśmy jedne z na jpięk-
niejszych Pieśni Maryjnych. Na zakończenie słowa podzięko-
wania do zespołów skierował wójt Franciszek Szmigiel, który 
wraz z proboszczem o. Markiem Zienkiewiczem wręczyli ze-
społom pamiątkowe statuetki.

Koncert Pieśni Maryjnych 
w Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach
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W dniu 23 czerwca w miejscowości Bra-
toszewice odbył się p ółfi nał konkursu 
kulinarnego Bitwy Regionów wojewódz-
twa łódzkiego. Jest to konkurs kulinar-
ny, którego organizatorem jest K rajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a pa tro-
nat nad konkursem objęło Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przed-
sięwzięcia jest promowanie regionalnych 
potraw przygotowanych z polskich pro-
duktów. W półfi nale udział wzięło 10 re-
prezentacji KGW z województwa. Zma-
gania konkursowe były zacięte. Wszyst-
kie Koła Gospodyń zaprezentowały 
swoje najlepsze przepisy, lecz żeberka w 
kapuście z suszonymi grzybami z „Prze-
pisu Babci” przygotowane przez KGW 
„Swojskie Babki” z Tresty z gminy Toma-
szów Mazowiecki okazały się bezkonku-
rencyjne i zdobyły I miejsce. Zwycięskie 
Koło będzie reprezentowało wojewódz-
two łódzkie we wrześniu w Poznaniu w 
fi nale ogólnopolskim – gratulujemy. 

Zwycięstwo w Bitwie Regionów 
dla KGW „Swojskie Babki” z Tresty

W dniu 2 czerwca 2019 r. Dziecięcy Ze-
spół Pieśni i Tańca „Mali Smardzewia-
nie” uczestniczył w VI Og ólnopolskim 
Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Zespołów Folklorystycznych „Pa-
siaczek”. 

Na scenie przy Miejskim Domu Kul-
tury, w k onkursie wystąpiło 11 gr up 
reprezentujących różne regiony Polski. 
Poza konkursem prezentowała się także 
opoczyńska Tramblanka. Zespół „Mali 
Smardzewianie” w ka tegorii zespołów 
dziecięcych zdobył III miejs ce. Jest to 
duży sukces dla początkujących arty-
stów, których do przeglądu przygotowa-
ła choreograf Aleksandra Grad. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

III miejsce dla Zespołu „Mali Smardzewianie” 
na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych 
„Pasiaczek” 
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Tegoroczne „XII Powiatowe Miodobra-
nie – Ż elechlinek 2019”, którego orga-
nizatorami są Wójt gminy Żelechlinek 
Bogdan Kaczmarek i Starosta tomaszow-
ski Mariusz Węgrzynowski odbyło się 
w niedzielę 9 czer wca. Na uroczystość 
przybyło wielu gości, wśród nich wójt 
gminy Tomaszów Mazowiecki Fran-
ciszek Szmigiel. W k onkursie, którego 
celem jest p opularyzacja pszczelarstwa, 
promocja właściwości miodu i produk-
tów pszczelich oraz integrowanie śro-
dowisk wiejskich z Powiatu Tomaszow-
skiego. Gminę Tomaszów Mazowiecki 
reprezentowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Jadwigowa pod przewodnic-
twem p. Ewy Bernaciak. Do konkursu 
na najsmaczniejszy miodowy przysmak 
przygotowały: zupę krem dyniową z 
miodem, żeberka w s osie miodowym, 

Powiatowe Miodobranie w Żelechlinku

W niedzielę, 2 czer wca 2019 roku w 
Lubochni odbył się L ubocheński Fe-
stiwal Masła połączony z P owiato-
wym Konkursem Ubijania Masła. W 
konkursie udział wzięły r eprezentacje 
gmin powiatu tomaszowskiego i repre-
zentacja Związku Dużych Rodzin 3+z 
gminy Lubochnia. Z gminy Tomaszów 
Mazowiecki masło ub ijały Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z K wiatkówki, 
Łagiewnik i Świńska w składzie: Iwona 

Lubocheński Festiwal Masła

W ostatnią sobotę czerwca mieszkańcy 
Godaszewic spotkali się p rzy świetlicy 
wiejskiej, aby wspólnie spędzić sobotnie 
popołudnie. W sp otkaniu uczestniczy-
li mieszkańcy oraz zaproszeni goście, 
których w imieni u organizatorów: Ra-
dy Sołeckiej, KGW i OSP powitał sołtys 
Andrzej Kosior. Aby wszystkim umilić 
czas, na scenie zaprezentowały się dzieci 
uczęszczające do świet licy, które wyre-
cytowały wiersze związane ze święt em 

Rodzinnie w Godaszewicach

udka w miodzie, ciasta na bazie miodu 
oraz wiele innych smakołyków. Potrawy 

przygotowane przez Panie zostały wyso-
ko ocenione i przyznano im II nagrodę. 

Dziurdzia, Krystyna Swarbuła, Jolanta 
Sęk, którym kibicował wójt Franciszek 
Szmigiel i in spektor ds. kultury Maria 
Robak. Ubite masło komisja konkurso-
wa oceniała według następujących kry-
teriów; czas ubijania, wygląd, smak ma-
sła, dekoracja, estetyka i oryginalność 
podania oraz przestrzeganie zasad hi-
gieny i b ezpieczeństwa. Reprezentacja 
naszej gminy masło ubiła w czasie 4 mi-
nut i 12 sekund zdobywając II miejsce. 

Matki i Ojca, o raz zatańczyły zumbę. 
Swoim śpiewem dzień t en uatrakcyj-
niły Karolina Bezat i M aria Kosior. Na 
zakończenie części artystycznej wszyscy 
rodzice zostali obdarowani upominka-
mi własnoręcznie wykonanymi przez 
dzieci. Przybyli na spotkanie mogli brać 
udział w k onkursach oraz skosztować 
potraw przygotowanych przez Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy mi-
ło spędzili czas przy muzyce.  
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W dniu 29 czerwca 2019 r. w Zawadzie 
miał miejsce festyn rodzinny, w tym 
roku na ludową nutę, który zgromadził 
społeczność miejscowości i nie tylko. 
Na rozpoczęcie sołtys K. Ogórek i prze-
wodnicząca KGW, A. Zbiciak powitali 
przybyłych gości. Na początku części ar-
tystycznej zaprezentowały się w okalnie: 
Maria Kosior i Karolina Bezat. Następnie 
wystąpili mieszkańcy Zawady w p rzed-
stawieniu „Od zalotów do weseliska”. W 
dalszej części na scenie zatańczyły dzieci 
do piosenki „Moja Maryneczka”. Część 
ofi cjalną zakończył występ orkiestry 
OSP w Z awadzie. Następnie rozpoczę-
ła się wsp ólna biesiada przy pysznym 
jedzeniu przygotowanym przez KGW 
w Zawadzie i doborowej muzyce w wy-
konaniu E. Z aremby. Organizatorzy 
imprezy: Rada Sołecka, KGW, OSP w 
Zawadzie, świetlica wiejska i b iblioteka, 
dziękują wszystkim tym, którzy poprzez 
swoją obecność oraz zaangażowanie 
przyczynili się do cudownie spędzonego 
czasu. 

Festyn rodzinny w Zawadzie

16 czerwca 2019 r. w Czerniewicach już 
po raz XVIII odbył się Powiatowy Kon-
kurs Kulinarny Potraw Regionalnych. 
Głównym punktem programu była pre-
zentacja i degustacja potraw przygotowa-
nych przez gospodynie z g minnych kół 
gospodyń wiejskich w powiecie toma-
szowskim. W tym roku na stołach królo-
wała „Kuchnia Warmii i Mazur”. Gminę 
Tomaszów Mazowiecki reprezentowało 
KGW z T wardej pod przewodnictwem 
Marianny Mierzwy, które swoją obecno-
ścią wspierał wójt Franciszek Szmigiel i 
inspektor ds. kultury Maria Robak. Pa-
nie do oceny konkursowej przygotowały: 
danie iście królewskie, pstrąga faszer o-
wanego w wa rzywach. Ponadto na st o-
le można było skosztować: dzyndzałki 
warmińskie, karmuszkę z mazur, kluski 
parowe z j agodami i przepyszne cia-
sta. Komisja konkursowa po degustacji 
wszystkich potraw konkursowych przy-
znała naszej reprezentacji II miejsce.

XVIII Powiatowy Konkurs Kulinarny 
Potraw Regionalnych
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Tradycyjnie jak, co r oku biblioteka w 
Twardej była organizatorem spotkania 
dla dzieci i młodzieży na zakończenie 
roku szkolnego. Na wspólne spotkanie 
zaproszeni zostali mieszkańcy Twardej, 
Tresty i Karolinowa. Frekwencja przeszła 

W Twardej świętowali 
zakończenie roku szkolnego

najśmielsze oczekiwania. W spotkaniu, 
które odbyło się na no wym placu spor-
towo rekreacyjnym przy bibliotece, spo-
tkały się całe rodziny. Atrakcją były gry i 
zabawy oraz wspólny grill. 

17 maja br. Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Zawadzie obchodziła jubile-
usz 110-lecia placówki. To niecodzien-
ne wydarzenie zbiegło się z co rocznie 
celebrowanym Świętem Patrona Szkoły. 
Okoliczności stały się inspiracją do zor-
ganizowania wspaniałej uroczystości. 
O godz. 9.30 w p ięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej odprawiona zosta-
ła msza święta pod przewodnictwem 
księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego. 
Posługi kapłańskie oddali także obec-
ni: ks. J ózef Jeleń – p roboszcz parafi i 
w Chorzęcinie, ks. Z enon Miksa – ab-
solwent szkoły oraz dk. A drian Zim-
nowłocki. Warto podkreślić, że oprawą 
liturgii zajęli się ucznio wie, a udział  
orkiestry dętej z Zawady dodatkowo ją 
wzbogacił. 

Po nabożeństwie dyrektor szkoły 
– p. Ewa Szymczyk przywitała zapro-
szonych gości. Swoją obecnością za-
szczycili: p. Franciszek Szmigiel – Wójt 
Gminy Tomaszów Mazowiecki, p. Kry-
styna Pierścińska – P rzewodnicząca 
Rady Gminy Tomaszów Mazowiec-
ki, Radny p. Tomasz Jabrzyk oraz p. 
Krzysztof Ogórek – sołtys wsi Zawada. 
Ponadto w ur oczystości udział wzięli  
dyrektorzy szkół z terenu gminy, tj. p. 
Dorota Dyńdo, p. Emilia M azurek, p. 
Arkadiusz Świech i p. Waldemar Fijał-
kowski. Miło było powitać byłego dy-
rektora szkoły w Zawadzie p. Wincen-
tego Brewińskiego.

Na jubileusz przybyli także: p. Be-
ata Kawaciuk – p rzewodnicząca RR, p. 
Wioletta Jarosz z Biblioteki Publicznej w 
Zawadzie, p. Bożena Wydra ze Świetlicy 

Jubileusz 110-lecia szkoły w Zawadzie

Wiejskiej w Zwadzie, p. Anna Zbiciak – 
przewodnicząca lokalnego KGW oraz 
wielu absolwentów, rodziców i miesz-
kańców Zawady. 

Okolicznościowe przemówienia 
zaproszonych gości to przede wszyst-
kim gratulacje i ży czenia, niekiedy 
wspomnienia, zawsze jednak wyrazy 
wdzięczności składane na r ęce obecnej 
pani dyrektor. Niespodzianką okazał się 
prezent w f ormie symbolicznego czeku 
na kwotę 15.000 złotych od Wójta Gmi-
ny Tomaszów Maz., za co zgromadzona 
społeczność podziękowała gromkimi 
brawami. 

Zacny jubileusz był dla mło dzieży 
okazją do b liższego poznania historii 
szkoły. Dlatego w ramach obchodów 

uczniowie wzięli udział w wielu konkur-
sach, a sama uroczystość to dobra chwila 
do wręczenia nagród. Zwycięzcom gra-
tulujemy!

Kolejnym punktem wspólnego świę-
towania był przygotowany na t ę oko-
liczność program artystyczny „Szkoła 
w obrazach”. Uczniowie klasy VIIb p od 
kierunkiem p. Gabrieli Fiemy „odbyli 
podróż w przeszłość” prezentując istotne 
fakty z życia szkoły i zmiany, jakim ule-
gła placówka. Część artystyczną uświet-
niły szkolne solistki, którym talenty po-
mogła rozwinąć p. Barbara Chmielnicka 
– nauczyciel muzyki. 

Tradycyjnie na p lacu apelowym 
odbył się szkolny ceremoniał z udzia-
łem pocztu sztandarowego. Odśpie-
wano hymn Polski, wciągnięto flagi 
państwową i papieską na maszty o raz 
złożono kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową poświęconą patronowi szko-
ły – Janowi Pawłowi II. Następnie w 
korowodzie z o rkiestrą dętą na czele  
powrócono na salę, by delektować się 
jubileuszowym tortem. Wszystkim 
uczestnikom uroczystości serdecznie 
dziękujemy za życzenia, za pamiątko-
we wpisy do kroniki oraz za pamięć o 
naszej szkole. 

EDUKACJA
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Już po raz trzeci ucznio wie ze Smardze-
wic odwiedzili zaprzyjaźnioną irlandzką 
szkołę w Rossport. Tym razem w związku 
z realizowanym projektem Erasmus + za-
tytułowanym Ecobusiness.eu. Spotkanie 
parterów odbywało się w dniac h 11–17 
maja 2019 r. Uczniowie pod opieką pani 
Doroty Kaczmarek i Magdaleny Gajew-
skiej uczestniczyli w niezwykle fascy-
nujących warsztatach: gry na b ębnach 
afrykańskich, nauki tańca irlandzkiego, 
surfowania, pływania kajakami, gry w 
hurling i gae lic football, a także jazd y 
rowerem. Spotkali się z p rzedstawicie-
lami fi rmy Bioshell (producenta leków, 
suplementów diety), k tórym zaprezen-
towali przygotowane w ra mach projek-
tu prace i o trzymali rozległą wiedzę na 

Uczniowie ze Smardzewic 
zwolnili bieg w Irlandii

temat ekologicznej działalności tego 
przedsiębiorstwa. W ramach zajęć inte-

gracyjnych poznali przepiękną okolicę 
oraz smakowali tradycyjnych irlandz-
kich potraw. Gospodarze byli niezwykle 
życzliwi i pomocni. Chętnie rozmawiali, 
pomagając kształcić uczniom tak cenne 
umiejętności komunikacyjne w języ ku 
angielskim. 

ZS w Komorowie przy współudziale ro-
dziców i S U, po kilkuletniej przerwie, 
po raz kolejny zorganizował w świetlicy 
wiejskiej w C ekanowie festyn rodzinny 
„Aktywna Sobota z Ro dziną”. Atrakcji 
nie brakowało. O 10.00 na t erenie świe-
tlicy pojawiły się całe rodziny z okolicz-
nych miejscowości, sympatycy szkoły, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z 
Komorowa, Zaborowa i Cekanowa oraz 

Aktywna Sobota z Rodziną w Cekanowie
zaproszeni goście. Oprócz poważnych 
tematów przygotowanych przez Sane-
pid, dotyczących bezpieczeństwa na 
drodze (testowanie alkogogli) i p romo-
cji zdrowia czy sp ektaklu profi laktycz-
nego w wykonaniu uczniów szkoły, na 
uczestników festynu czekało mnóstw o 
atrakcji. Od występów artystycznych 
uczniów i p rzedszkolaków oraz pań z 
Koła Gospodyń Wiejskich, przez zabawy 

i gry edukacyjne w str efi e relaksu, cze-
sanie warkoczyków, malowanie twarzy, 
zabawy z animatorem na placu zabaw po 
show „Mam talent”. Równolegle na bo-
isku odbywały się zawody sportowe, tur-
niej piłki nożnej, dwa ognie oraz stacje 
sprawnościowe dla wszyst kich. Ogrom-
nym powodzeniem cieszyły się warszta-
ty kreatywne: lepienia pierogów, szycia 
maskotek, projektowania lasu w słoikach 
oraz tworzenia masy slime. Tajniki swo-
jej pracy zdradzali strażacy z OSP Toma-
szów Maz.–Białobrzegi oraz policjanci z 
KPP w Tomaszowie Maz. Przymierzyć 
policyjną kamizelkę, usiąść w policyj-
nym radiowozie, czy przez chwilę być 
prawdziwym strażakiem, to dla młodych 
osób nie lada a trakcja. Chętnych przy 
stoiskach służb m undurowych nie b ra-
kowało. 

W organizację festynu zaangażo-
wani byli rodzice uczniów, Samorząd 
Uczniowski oraz sponsorzy. Nad cało-
ścią czuwała pani Katarzyna Mazurek, a 
prowadzącym imprezę był pan Dominik 
Kozar oraz przedstawicielka SU – Karo-
lina Szewczyk. 
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Dnia 03.06.2019 o dbyła się w p rzed-
szkolu w Wąwale III Gminna Olimpiada 
„Młodzi Tropiciele Wiewiórek”. Główny-

III Gminna Olimpiada 
”Młodzi Tropiciele Wiewiórek”

mi bohaterkami tegorocznej Olimpiady, 
były pszczoły. Po przywitaniu wszystkich 
gości i uczestników przez Panią dyrektor 

Małgorzatę Gaust rozpoczęła się wspól-
na zabawa i zmaga nia. Na początku 
Pan Mariusz Kotnowski, tata jednego z 
przedszkolaków zaprezentował budowę 
i sposób zakładania spadochronu, opo-
wiedział, jak obsługuje się ten sprzęt i jak 
wygląda skok spadochronowy. Następnie 
Pani Karolina, która na co dzień p rowa-
dzi w naszej p lacówce zajęcia taneczne, 
poprowadziła zabawy rozgrzewające 
przedszkolaki i uczestnik ów Olimpiady. 
Kolejny gość zastępca wójta gminy, Pan 
Sławomir Bernacki – pasjonat pszczół, 
opowiedział o życiu i zwyczajach pszczół 
oraz o procesie powstawania miodu. Naj-
większą niespodzianką był plaster miodu 
w ramce ze szkła z pracowitymi pszczoła-
mi. W kolejnej części Olimpiady, uczest-
nicy tworzyli domki dla owadów z przy-
gotowanego wcześniej materiału przy-
rodniczego. Kolejnym etapem, był bieg 
przełajowy, którego trasa biegła przez 
park. Po wyczerpującym biegu odbyło 
się malowanie farbami na f olii w b rzo-
zowym lasku. Na zakończenie, był słodki 
poczęstunek oraz wręczenie dyplomów i 
nagród dla uczestników Olimpiady. 

Już od 10 lat szkoła w Z awadzie otwiera 
uczniom drzwi do E uropy. Co roku bo-
wiem Pani dyrektor Ewa Szymczyk wspól-
nie z nauczycielką języka polskiego Panią 
Agnieszką Łaską organizują wyjazdy na 
zielone szkoły do eur opejskich krajów. 
Tym razem b yła to Hiszpania i F rancja. 
Podczas tygodniowego pobytu uczniowie 
zwiedzili Lyon, gdzie spacerowali po ru-
inach rzymskiego amfi teatru, podziwiali 
bazylikę Notre-Dame-de-Fourviere, ka-
tedrę św. Jana Chrzciciela i Plac B ellecou 
z pomnikiem Ludwika XIV. Kolejnym 
punktem podróży była Hiszpania. W 
Barcelonie zobaczyli przepiękny kościół 
Sagrada Familia, bajkowy labirynt Parque 
Guell, muzeum i stadion Camp Nou. Na 
koniec weszli na Wzgórze Montjuic i spa-
cerowali najsłynniejszym deptakiem Bar-
celony. Jedną z atrakcji był też rejs statkiem 
z Lloret de Mar do Tossy de Mar. Uczest-
nicy podziwiali z jeg o pokładu skaliste 
wybrzeża Costa Brava. Następnie udali się 

Uczniowie z Zawady w Hiszpanii
do Girony, stolicy jednej z czt erech kata-
lońskich prowincji. Wyjątkowych wrażeń 
dostarczyła wizyta w przepięknym, poło-
żonym na skałac h, klasztorze Montserat. 

Uwieńczeniem tych atrakcji były kąpiele 
słoneczne i spacer y po hiszpańskich pla-
żach. Opiekunem uczniów była również 
Pani E. Miksa – Wojtalczyk.
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23 maja uczniowie Zespołu Szkół w 
Komorowie wzięli udział w ur oczy-
stości z o kazji Dnia M atki. Miejscem 
spotkania był Dom Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. 
Farbiarskiej 27/29. U czniowie przygo-
towani przez panią Grażynę Dąbrow-
ską zaprezentowali seniorom spektakl 
pt. „Lustra”. Następnie dziewczynki z 
klasy II (p rzygotowane przez p. Doro-
tę Kowalską), zaśpiewały wzruszające 
piosenki o matce. Na koniec uczestnicy 
uroczystości zostali zaproszeni na po-
częstunek. Uczniowie otrzymali prze-
piękne różańce, wykonane ręcznie przez 
pensjonariuszy DPS-u. Celem spotkania 
było przełamywanie barier międzypoko-
leniowych oraz uwrażliwienie na potrze-
by osób starszych. Spotkanie uczniów z 
podopiecznymi DPS-u odbyło się z ini-
cjatywy pani Haliny Mierzwy – pedago-
ga szkolnego.

Przełamywanie barier

W środę 29 ma ja w Z espole Szkół w 
Wiadernie spotkali się na jlepsi młodzi 
matematycy ze wszystkich szkół podsta-
wowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, 
aby zmierzyć się w walce o tytuł „Mistrza 
Matematyki”. Patronat nad k onkursem 
sprawuje Wójt Gminy Tomaszów Ma-
zowiecki – F ranciszek Szmigiel, orga-
nizatorem konkursu jest dyrektor ZS w 
Wiadernie – Arkadiusz Świech, a auto-
rem zadań konkursowych Katarzyna 
Kowalska – na uczycielka matematyki. 
Uczestnicy walczyli o czołowe miejsce 
dla drużyny, najwyższą lokatę indywidu-
alną oraz o tytuł „Mistrza Matematyki”. 
Wszystkim piszącym dopingował także 
dyrektor ZEAS-u – Sła womir Piotrow-
ski. Komisja konkursowa w składzie: 
Katarzyna Kowalska, Jolanta Cielniak, 
Katarzyna Nowakowska oraz Adam Ję-
drych oceniła prace uczniów i wyłoniła 
laureatów. Najlepszymi gminnymi ma-
tematykami okazali się: Adam Krześlak 
(SP w K omorowie) oraz Mateusz Kwa-
pisz (SP w Z awadzie), drugie miejsce 
zajęli: Kacper Spała (SP w Komorowie) 
i Jakub Chojecki (SP w Smardzewicach), 
a trzecie miejs ce uzyskała Oliwia Bełch 

XVI Gminny Konkurs Matematyczny w Wiadernie

(SP w Komorowie). W klasyfi kacji szkół 
pierwsze miejsce zajęła SP w K omoro-
wie, drugie SP w Zawadzie, trzecie SP w 
Smardzewicach i czwarte SP w Wiader-
nie. Laureaci konkursu otrzymali dyplo-
my oraz atrakcyjne nagrody, a upomin-
kami zostali obdarzeni wszyscy uczest-

nicy. Nagrody ufundował Wójt Gminy 
Tomaszów Mazowiecki oraz Rada Ro-
dziców ZS w W iadernie. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni z przebiegu konkur-
su. Dyrektor Arkadiusz Świech zaprosił 
do udziału w kolejnej edycji konkursu w 
przyszłym roku.
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We wtorek 4 czer wca w k lasie „0”, pod 
kierunkiem pani Marty Więcławskiej 

Zajęcia otwarte dla rodziców 
w przedszkolu w Wiadernie

odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców i 
dzieci z zakresu pedagogiki Marii Mon-

tessori. Główne zadania edukacji Mon-
tessori to: uczenie się przez działanie, sa-
modzielność, koncentracja, lekcja ciszy, 
reguły społeczne, obserwacja, indywidu-
alny tok każdego dziecka, odpowiednio 
przygotowane otoczenie. Wszystkie ma-
teriały są uporządkowane tematycznie i 
łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu 
ręki dziecka. Nauczyciel jest p ośredni-
kiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, 
pomaga dziecku samodzielnie odkrywać 
rzeczywistość. Rodzice wraz z dziećmi 
mieli okazje spędzić wspólnie czas, jak 
również pobawić się typ owymi zabaw-
kami Montessori, takimi jak: różowa 
wieża, czerwone beleczki, różnego ro-
dzaju cylindry, nauka dodawania i odej-
mowania, puszki szmerowe, przelewanie 
wody, ramki garderobiane i wiele in-
nych. Na koniec wszyscy wspólnie wzięli 
udział w lekcji ciszy, której towarzyszyła 
muzyka relaksacyjna. To był bardzo mile 
spędzony czas, dzieci i r odzice wyrazili 
zadowolenie z tak owocnej lekcji.

W niedzielę, 9 czerwca 2019 r. odbył się 
na terenie szkoły w Wiadernie X Jubi-
leuszowy Festyn Rodzinny. Organiza-
torzy zagwarantowali mnóstwo atrakcji 
i zabaw zarówno dla dzieci , jak i do-
rosłych m.in: f otobudkę, dmuchawce, 
bańki mydlane, malowanie twarzy, lote-
rię fantową „krowę”, „spodnie farmera”, 
stoiska kosmetyczne i gastr onomiczne. 
Program imprezy był bardzo interesu-
jący. Na początku na scenie wystąpiły 
dzieci z p rzedszkola, młodszych klas 
szkoły i młodzież ze starszych klas Ze-
społu Szkół w Wiadernie. Zaprezento-
wane zostały atrakcje ze Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej „ B atalion 
Tomaszów ” i k onkursy z nagr odami, 
które przeprowadziła fi rma Eneris. 
Swoje stanowisko z profi laktyką mia-
ła PSSE z T omaszowa Maz. Atrakcje 
motocyklowe przygotowało Bractwo 
Motoryzacyjne “Strzelec” z T omaszo-
wa Maz. Zorganizowany został także 
pokaz wozów i sp rzętu pożarniczego, 

X Festyn Rodzinny 
w Zespole Szkół w Wiadernie

przejażdżki bryczką, karetą i na k ucy-
ku. Można było również obejrzeć mega 
taniec z k oniem. Rozegrano turnieje: 
rodzinny tenis stołowy (rodzic z dziec-
kiem) i gra w b oule. Na scenie odbyła 
się V Gala Muzyki Rockowej, w któ-
rej wystąpili: Barbara Kania i T omasz 

Wnuk, Trio Mariachi z Amer yki Połu-
dniowej, zespół Connect i Aga Dębow-
ska. Zaprezentowane zostały również 
tańce kubańskie w w ykonaniu Angela 
i Patrycji. Tradycyjnie odbyło się los o-
wanie szczęśliwego uczestnika f estynu 
(który otrzymał nagrodę główną) oraz 
innych prezentów ufundowanych przez 
przyjaciół ZS w Wiadernie. Pogoda tego 
dnia była idealna, frekwencja dopisała, 
uczestnicy miło spędzili czas, korzysta-
jąc z przygotowanych atrakcji.
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Z okazji Światowego Dnia Książki w 
szkole w Smardzewicach odbywa się co-
roczny konkurs zatytułowany „Przeczy-
taj, BO WARTO”. To doskonała okazja, 
aby przywrócić modę na czytanie, spo-
tykać się przy książkach, z książkami i 
z powodu książek. Pomysłodawczynią 
przedsięwzięcia jest Marzena Zrobek. 13 
maja 2019 r. miało miejsce rozstrzygnię-

Uczniowie w Smardzewicach czytają „Bo warto”
cie konkursu, w którym wzięło udział 30 
uczniów z 12 szkół. Przeczytali oni prze-
różne książki i odwołując się do nich, na-
pisali przemówienia, przekonując swo-
ich rówieśników, że wa rto czytać. Pię-
cioro z nich zaprezentowało swoje prace 
przed publicznością. Jury zdecydowało 
o przyznaniu I miejs ca Julii Zielińskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 14 w T oma-

szowie Maz. Jej praca zostanie opubli-
kowana w Tomaszowskim Informatorze 
Tygodniowym. II miejs ce przyznano 
ex aequo Aleksandrowi Kostankowi ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Amelii Lis 
ze szkoły w S mardzewicach. Przekony-
wała ona, by sięgnąć po książkę „Wojna, 
która ocaliła mi życie”, której autorką jest 
Brubaker Bradley.

W ramach programu Erasmus+ od 18 
do 24 maja 2019 r. trwało spotkanie pro-
jektowe w Kownie na Litwie, w którym 
udział wzięła gr upa uczniów ze S mar-
dzewic z nauczycielkami Marzeną Zro-
bek i Katarzyną Nowakowską. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 18

Szkoła 
ze Smardzewic 
poznaje świat: 
Litwo, ojczyzno 
moja…
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W dniu 8 czerwca na terenie Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich w Spale od-
były się P owiatowe Zawody Sportowo 
Pożarnicze. W r ywalizacji startowały 
drużyny z gmin powiatu tomaszowskie-
go. Gminę Tomaszów Mazowiecki re-
prezentowały drużyny żeńskie i męskie z 
jednostek OSP ze Smardzewic i z Twar-
dej. Rywalizacja odbywała się w d wóch 
konkurencjach, w b iegu sztafetowym i 
ćwiczeniach bojowych. Reprezentacja 

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
gminy Tomaszów Mazowiecki okazała 
się bezkonkurencyjna. 
W kategorii żeńskiej drużyny uplasowa-
ły się następująco:
• I miejsce – OSP Smardzewice
• II miejsce – OSP Lubochnia 
• III miejsce – OSP Twarda
W kategorii drużyn męskich wyniki 
przedstawiał się następująco:
• I miejsce – OSP Smardzewice
• II miejsce – OSP Twarda

•  III miejsce – OSP Tomaszów Maz.
Dekoracji drużyn dokonali: wójt 

gminy Tomaszów Mazowiecki Franci-
szek Szmigiel, Starosta powiatu toma-
szowskiego Mariusz Węgrzynowski, ko-
mendant PSP Krzysztof Iskierka, druh 
Tadeusz Cisowski Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Województwa Łódzkiego.

Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 17
Podczas pobytu realizowano zadania w 
międzynarodowych grupach. Na targach 
przygotowanych przez szkołę goszczącą 
uczniowie zaprezentowali nasz wiejski  
chleb. Uczestniczyli także w warsztatach 
przybliżających proces produkcji litew-

skiego sera i tw orzyli fi lm reklamowy 
wspólnej międzynarodowej fi rmy Europe 
in one bite. Wszyscy mieli okazję się prze-
konać, że Litwa to piękny kraj, w którym 
jest dużo ciekawych miejsc. W pamięci 
na długo pozostanie Kowno z jego zabyt-
kami, gotycki zamek w Trokach i panora-

ma Wilna z wieży telewizyjnej z obrotową 
kawiarnią oraz z baszty na wzg órzu Gie-
dymina. Każdy dzień pobytu był niezwy-
kłym doświadczeniem ży czliwości oraz 
gościnności Litwinów. I c hoć stosunki 
polsko-litewskie nie zawsze były popraw-
ne, udało się przełamać stereotypy.
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W dniu 11 czerwca 2019 r. w ZS w W ia-
dernie odbył się Międzygminny Konkurs 
Plastyczny „Bezpieczeństwo w g ospo-
darstwie rolnym i występujące w nim za-
grożenia” dla klas IV–VI. Organizatorem 
Konkursem była: Placówka Terenowa 
KRUS w Tomaszowie Maz, PIP O ddział 
w Piotrkowie Tryb., Dyrektor SP w Wia-
dernie oraz Wójtowie Gmin: Tomaszów 
Mazowiecki i Ujazd. Do konkursu zgło-
szone zostały 23 prace wykonane przez 
uczniów pod merytorycznym nadzorem 
nauczycieli plastyki. Wszystkie prace 
przedstawiały różne zagrożenia wypad-
kowe występujące podczas wykonywania 
prac w gospodarstwie rolnym lub rozwią-
zania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Po ocenie komisja (w składzie: An-
na Gawarzyńska – KRUS, Janusz Krupa 
– PIP Oddział w Piotrkowie Tryb. i Sła-
womir Piotrowski – ZEAS w Gminie To-
maszów Mazowiecki) wybrała 10 p rac, 
które uznała za najlepsze i przyznała:
•  I miejsce – Zuzanna Pietrzyk – ZS w 

Komorowie
•  II miejsce – Marika Jaśkiewicz – ZS w 

Wiadernie

Konkurs o bezpieczeństwie 
w gospodarstwie rolnym

•  III miejsce – Aleksandra Pietrzak – ZS 
w Komorowie V miejsce – Maja Plich 
– ZS w Wiadernie

•  IV miejsce – Ar iana Świech – S P w 
Wiadernie

•  VI miejsce – M artyna Frankiewicz– 
ZS w Komorowie 

•  VII miejsce – Aleksandra Tomczyk – 
SP w Zawadzie 

•  VIII miejsce – Zofi a Popłońska – ZS w 
Osiedlu Niewiadów 

•  IX miejsce – Kinga Polak – ZS w K o-
morowie 

•  X miejsce – Iga Ślifi erska – ZS w Wia-
dernie
Pozostałym uczestnikom przyznano 

wyróżnienia. Zwycięzcy i w yróżnieni 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez OR KRUS w Łodzi – Placówkę Te-
renową KRUS w Tomaszowie Maz., Pań-
stwową Inspekcję Pracy Oddział w Piotr-
kowie Tryb. oraz Wójtów Gminy Toma-
szów Mazowiecki i Ujazd. Gratulujemy.

18 maja 2019 r. odbyła się trzecia edycja 
Międzypokoleniowego Rajdu Rowero-
wego. 

Na start przed szkołą w Komorowie 
stawiło się 112 uczestnik ów w r óżnym 
wieku. Przybyli przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej Policji z Tomaszowa Ma-
zowieckiego, którzy czuwali nad bezpie-
czeństwem uczestników. Trasa liczyła 14 
km. Uczestnicy rajdu pokonali ją w 2 go-
dziny 40 minut. Na koniec było ognisko 
z kiełbaskami. Przy pięknej słonecznej 
pogodzie wszyscy wspaniale spędzili czas 
w rodzinnej atmosferze. Wśród uczest-
ników rajdu rozlosowano wiele nagr ód. 
Nagrodą główną był rower. Organizatorki 
rajdu – pani Beata Kielan i Dorota Kowal-
ska – już dziś zapraszają na przyszły rok. 

III Międzypokoleniowy Rajd Rodzinny
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 Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wtorek 
w godzinach od 8.00 do 12.00
Przewodnicząca Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 
przyjmuje interesantów w poniedziałki od 
godz. 15.00 do 16.00 
tel. 44 724-64-09 wew. 44
 WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:
Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminnego 
Zakładu Komunalnego, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zespółu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół:
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
24 –  Księgowość i Płace
25 –  Podatki i Opłaty 
26 –  Gospodarka Odpadami, Podatki
28 –  Ewidencja Ludności, Dowody 

Osobiste
31 –  Sekretarz Gminy
32 –  Referat Gospodarki Przestrzennej / 

Działalność Gospodarcza 
33 –  Referat Inwestycji, Zamówień Pu-

blicznych i Funduszy Strukturalnych 
/ kierownik referatu

36 –  Skarbnik Gminy 
37 –  Referat Inwestycji, Zamówień Pu-

blicznych i Funduszy Strukturalnych
44 –  Obsługa Rady Gminy
48 –  Nieruchomości, Ochrona Środo-

wiska
49 –  Referat Infrastruktury i Spraw Wła-

ścicielskich / kierownik referatu, 
drogownictwo

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
29 –  Księgowość
 GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–16.00 
Kasa w Urzędzie jest czynna codziennie 
w godzinach 8.00–15.00, 
natomiast wpłat można również dokony-
wać bez prowizji w oddziałach Banku 
Spółdzielczego w Białej Rawskiej w 
godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się nieopo-
dal Urzędu Gminy na ul.św. Antoniego 16

30.05.2019 r. odbyła się I Olim piada 
Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej w L ekkiej Atletyce – 
Spała 2019.

Impreza zgromadziła blisko 800 
uczniów szkół podstawowych, ostat-
nich klas gimnazjum i szk ół średnich. 
Zawodnicy startowali w kilku dyscypli-
nach (między innymi w b iegu na 60m, 
600m,1000m, skoku w dal czy szt afe-
cie 4x200m) i ka tegoriach wiekowych. 
Naszą gminę r eprezentowały szkoły ze 
Smardzewic, Wiaderna, Komorowa i Za-
wady. Uczniowie tych placówek zdobyli 
w sumie 10 medali: 
• Jakub Chojecki ZSP Smardzewice – 
złoty medal w biegu na dystansie 1000m 
w II grupie wiekowej;
•  Piotr Borkowski ZSP Smardzewice 2 

brązowe medale: skok w dal i b ieg na 
60m w II grupie wiekowej;

•  Natan Stępień ZS Wiaderno – złoto w 
skoku w dal (I kategoria wiekowa);

•  Antoni Sepkowski ZS Wiaderno – brąz 
w skoku w dal (I kategoria wiekowa);

•  Oliwia Więcławska ZS Wiaderno – sre-
bro w skoku w dal (II kategoria wiekowa);

•  Aleksandra Czapnik ZS W iaderno – 
brąz w b iegu na d ystansie 600m (III 
kategoria wiekowa);

•  Jakub Rozwadowski ZS W iaderno – 
złoto w biegu na dystansie 1000m (III 
kategoria wiekowa);

•  Sztafeta chłopców 4 x 200m ZS Wia-
derno (Filip Żegnałek, Wiktor Pry-
mus, Bartłomiej Zdulski, Natan Stęp-
nień) – brąz (II kategoria wiekowa);

•  Mateusz Rogowski ZS Zawada – brąz 
w biegu na dystansie 1000m (III kate-
goria wiekowa)
Impreza przyniosła wiele k orzyści – 

uczniowie mogli zobaczyć miejsce tre-
ningowe zawodników kadry polskiej, 
sprawdzić swoje umiejętności i p oczuć 
ducha rywalizacji oraz poznać kolegów i 
koleżanki ze szkół gminy i powiatu.

I Olimpiada 
Powiatu Tomaszowskiego 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w Lekkiej Atletyce – Spała 2019
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