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Szanowni mieszkańcy!
Minął III kwartał ro-

ku, który zazwyczaj 

kończy się z waka-

cjami dla milionów 

uczniów, studentów 

i nauczycieli, a także 

z sezonem urlopo-

wym dla pracujących w innych zawo-

dach. Tylko rolnicy i pracujący na rzecz 

rolnictwa, w tym okresie ciężko pracują 

przy zbiorze plonów swojej pracy. Ten 

rok był szczególnie trudny, ze względu 

na panującą długotrwałą suszę. W naszej 

gminie jej skutki również odczuliśmy 

bardzo mocno zarówno w uprawach rol-

niczych i sadowniczych, jak również w 

przydomowych ogródkach. Wydawać by 

się mogło, że „prawdziwych” rolników 

jest niewielu, ale do urzędu wpłynęło 

ok. 250 wniosków „suszowych”, a powo-

łana komisja gminna ds. oszacowania 

strat w gospodarstwach, wyceniła je na 

2 998 917,00 zł. 

Nasi rolnicy i sadownicy doskonale 

wiedzą, że są lata mniej czy bardziej uro-

dzajne ale ufają, że następny rok będzie 

lepszy. Dlatego jak co roku, w swoich 

kościołach parafi alnych dziękowaliśmy 

za nasz chleb powszedni. Piękne wień-

ce dożynkowe i bochny wypieczonego 

chleba świadczą, od szeregu pokoleń, o 

naszej trosce o ziemię i wyżywienie na-

rodu.

Z okazji święta plonów – dożynek, 

składam wszystkim rolnikom Gminy 

Tomaszów Mazowiecki wyrazy szacun-

ku i wdzięczności oraz podziękowania za 

cały rok wytężonej pracy. Rolnicy cięż-

ko pracowali, a nauczyciele i uczniowie 

przebywali na zasłużonych wakacjach. 

Wraz z ostatnim dzwonkiem naukę za-

kończyli uczniowie 3 klas gimnazjów 

i 8 klas szkół podstawowych. Oni nie 

zawsze mieli spokojne wakacyjne dni, a 

spowodowane było to ograniczoną licz-

bą miejsc w szkołach średnich. Pewnie 

nie wszyscy dostali się do wymarzonych 

szkół, ale na szczęście mogli skorzystać z 

oferty szkół kształcących w określonych 

zawodach. 

Życzę im wszystkim, aby z wielkim 

zapałem i pożytkiem wykorzystali czas 

przygotowań do studiów wyższych i 

wówczas wybrali upragnione kierunki 

związane z własnymi zainteresowaniami 

i pasjami. Pewnie nie mniej denerwo-

wali się nauczyciele, ponieważ odejście 

dwóch roczników z zespołów szkolnych 

oznaczało znaczne uszczuplenie etatów.  

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkół i Przedszkoli 
Gminy Tomaszów Mazowiecki składamy podziękowania 

i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz 
kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia.

Życzymy, aby codzienna praca stanowiła dla Państwa 
źródło satysfakcji, poczucia dobrze spełnionej misji, a przywiązanie 

i wdzięczność uczniów wynagradzała trudy niełatwej pracy. 
Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha 

oraz pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi 
i wpływania na ich dobre życiowe wybory. 

Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Wójt Gminy

Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
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Kilka lat temu Gmina podpisała umowę 

z Gwardianem Klasztoru O.O. Francisz-

kanów w Smardzewicach na użyczenie 

ponad 0,5 ha terenów zielonych przed 

kościołem. Park został zrewitalizowa-

ny. Trzy lata temu poszerzyliśmy zakres 

użyczenia o następne 0,5 ha, który rów-

nież został zagospodarowany. Jesienią 

zakończyły się prace na terenie pomię-

dzy klasztorem a ośrodkiem zdrowia w 

Smardzewicach. Jest to projekt realizo-

wany przez gminę z dofi nansowaniem 

ze środków unijnych, tym razem z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020. Gmina otrzymała dofi -

Dobra współpraca przynosi efekty
nansowanie w wysokości 298,6 tys. zł, 

a cała inwestycja kosztowała ponad 657 

tys. zł. Realizacją zajęły się dwie fi rmy. 

Pierwsza – tomaszowska Firma Handlo-

wo-Usługowa Paweł Zięba – urządziła 

tereny zielone, a druga – warszawska db 

Unlimited Ludmiła Śnieżko – wykonała 

wystawę żubrów. Dotychczasowe użytki 

zielone zostały urządzone na cele rekre-

acyjne. Powstały ścieżki spacerowe oraz 

zamontowano fontannę, stolik szacho-

wy, stoliki z krzesłami, ławki drewniane, 

domki dla owadów, stojak na rowery 

i kosze na śmieci. Urządzono trawni-

ki wraz z systemem nawadniania oraz 

wykonano nasadzenia krzewów ozdob-

nych. Ponadto wykonane zostało przy-

łącze wodociągowe i oświetlenie terenu 

oraz zamontowana została instalacja fo-

towoltaiczna. Powstał „zielony” parking 

na kilkadziesiąt samochodów. Wykona-

no również mobilną wystawę plenerową 

„Żubr smardzewicki w kulturze gminy 

Tomaszów Mazowiecki”, składającą się z 

9 mobilnych paneli wystawowych, któ-

re przedstawiają piękne fotografi e tych 

zwierząt. Tablice zawierają również in-

formacje dotyczące Ośrodka Hodowli 

Żubrów. Dokumentację fotografi czną 

oraz zdjęcia pozyskano dzięki uprzejmo-

ści Kampinoskiego Parku Narodowego 

oraz Ośrodka Hodowli Żubrów w Smar-

dzewicach. Zachęcamy mieszkańców 

naszej gminy do odwiedzenia Smardze-

wic i korzystania z uroków urządzonej 

przestrzeni publicznej. Dążymy do tego, 

aby nasza gmina stawała się coraz bar-

dziej atrakcyjnym miejscem dla miesz-

kańców, jak również osób nas odwiedza-

jących. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Polityka kadrowa w gminnych szkołach 

prowadzona przez kilka lat reformy edu-

kacji, pozwoliła nam zachować miejsca 

pracy dla nauczycieli zatrudnionych na 

czas nieokreślony. Odeszło kilku na-

uczycieli, którzy pracowali po kilka go-

dzin w naszych placówkach. Przeszli do 

innych szkół lub zmienili miejsce pracy, 

niezwiązane z edukacją. W tym miejscu 

chciałem Im podziękować za włożony 

trud i wysiłek w kształcenie naszych 

dzieci i jednocześnie życzyć sukcesów na 

dalszej zawodowej drodze.

Po tych zawirowaniach związanych 

z reformą oświatową, wraz z pierwszym 

dzwonkiem do szkół wrócił spokój i 

normalna praca, co na pewno wpłynie 

na osiąganie dobrych wyników w nauce 

i przyniesie wiele satysfakcji nauczycie-

lom, dzieciom i rodzicom. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

składamy najlepsze życzenia wszystkim 

nauczycielom oraz pracownikom ad-

ministracyjno-obsługowym gminnych 

szkól i przedszkoli. 
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Budowa kanalizacji ma na celu poprawę 

życia mieszkańców gminy oraz ochronę 

wód w zbiornikach, rzekach, a przede 

wszystkim ochronę podziemnych zbior-

ników wody pitnej. Nasza gmina realizu-

je od 2015 roku duży projekt rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenie Aglomeracji Tomaszów Mazo-

wiecki, dofi nansowywany ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko. W ramach projektu zosta-

ła rozbudowana sieć wodociągowa dla 

Smardzewic oraz wybudowana spinka 

wodociągowa ze Smardzewic do Twardej 

oraz do Wąwału. Rozbudowano również 

stację uzdatniania wody w Smardzewi-

cach. Największą część projektu stanowi 

rozbudowa systemu kanalizacji sani-

tarnej w Gminie. Łącznie zostaną wy-

budowane 32 km sieci kanalizacyjnej w 

miejscowościach Smardzewice, Wąwał, 

Komorów, Zaborów II, Wiaderno, Swol-

szewice Małe, Twarda i Tresta. W czerw-

cu br. zakończyliśmy prace kanalizacyjne 

w Smardzewicach. Wybudowano ponad 

8 km kanalizacji sanitarnej. We wrześniu 

odebrano kolejne odcinki sieci we wsi 

Wiaderno – łącznie wybudowano ok. 5 

km sieci oraz we wsi Twarda ok. 1,6 km 

Kanalizacja sanitarna – cd.

sieci. Dotychczasowy koszt wykonanej 

w bieżącym roku infrastruktury kanali-

zacyjnej wyniósł 6,6 mln zł, z czego ze 

środków unijnych pozyskaliśmy 3,7 mln 

zł dotacji, a ze środków WFOŚiGW w 

Łodzi 140 tys. zł dotacji i 326 tys. zł ni-

skooprocentowanej pożyczki. Jesienią te-

go roku planuje się przekazanie wybudo-

wanej sieci kanalizacyjnej w miejscowo-

ści Smardzewice w zarządzanie Zakłado-

wi Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 

Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim i 

wówczas będzie można zacząć wykony-

wanie przyłączy na własnych działkach. 

W Wiadernie zakończenie prac przewi-

dziane jest na koniec 2019 r., natomiast 

w Twardej i Treście zakończenie nastąpi 

w połowie przyszłego roku. W przyszłym 

roku rozpocznie się również budowa sie-

ci kanalizacyjnej w Swolszewicach Ma-

łych. Do końca 2020 r. kanalizacja sani-

tarna będzie w 16 z 24 sołectw.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, 

którzy mają możliwość podłączenia swo-

jej posesji do kanalizacji o wykonywanie 

przykanalików. Można skorzystać z do-

fi nansowania ze środków WFOŚiGW w 

Łodzi w ramach naborów ogłaszanych 

przez Gminny Zakład Komunalny w To-

maszowie Mazowieckim.

W marcu br. nasza gmina złożyła do 

Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski o 

dofi nansowanie przebudowy następują-

cych dróg gminnych, tj.

–  drogi do Cekanowa (odcinek ok. 800 

mb przez las, przejęty od Gminy Lu-

bochnia w zarządzanie)

–  ul. Sadowej i skrzyżowania z ul. Polną 

w Kol. Zawada na dł. ok. 1,23 km

Obydwa wnioski uzyskały dofi nan-

sowanie do 65% wartości robót drogo-

wych. Otrzymane środki pochodzą z 

Dofi nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych

Rządowego Funduszu Dróg Samorządo-

wych. Umowa z Wojewodą Łódzkim zo-

stała podpisana przez Wójta – Francisz-

ka Szmigla w dniu 20 września 2019  r. 

Obydwie drogi gminne są już realizowa-

ne. Pod koniec lipca Gmina Tomaszów 

Mazowiecki podpisała umowę na prze-

budowę drogi w Cekanowie. Roboty wy-

kona fi rma Aglet Sp. z o.o. z Warszawy za 

kwotę ponad 494 tys. zł. W ramach prze-

budowy zostanie wykonana jezdnia z be-

tonu asfaltowego o szerokości 5 m. Po-

bocza zostaną utwardzone kruszywem, 

tak jak i zjazdy do nieruchomości nieza-

budowanych. Do posesji zabudowanych 

zjazdy zostaną wykonane z kostki beto-

nowej. Firma wykona również regulację 

rowów przydrożnych. Zakończenie prac 

drogowych planowane jest na koniec 

października br. W sierpniu podpisano 

natomiast umowę na przebudowę ul. 

Sadowej i części ul. Polnej w Kolonii Za-

wada. Wykonawcą inwestycji jest Przed-

siębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. 

Przebudowa drogi potrwa do połowy 

2020 r. Koszt robót drogowych to ponad 

928 tys. zł. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Oprócz budowy infrastruktury typu 

drogi, kanalizacja, świetlice wiejskie są 

również prowadzone przez gminę prace 

polegające na porządkowaniu i upiększa-

nia terenów zielonych. W okresie letnim 

trwały, mimo panującej suszy, intensyw-

ne prace w parku we wsi Wąwał, wyko-

nywane przez fi rmę Zakład Urządzania i 

Konserwacji Zieleni Spółka cywilna Jerzy 

Zysiak, Radosław Zysiak z Tomaszowa 

Mazowieckiego. Firma rozpoczęła prace 

Park w Wąwale – już odnowiony
od usunięcia chorych drzew i krzewów. 

Następnie przesadzono część krzewów 

w nowe miejsca i wykonano prace pielę-

gnacyjne na istniejących drzewach i krze-

wach. W ramach umowy została również 

wykonana rekultywacja ponad 5 tys. m² 

trawnika oraz zakupiono i zmontowano 

stojaki rowerowe. Na całym terenie par-

ku dosadzono 14 drzew, a także 506 szt. 

krzewów i 300 szt. bylin, które odmieni-

ły zdecydowanie wizerunek parku. Teren 

rekreacyjny jest zlokalizowany w centrum 

Wąwału, pomiędzy świetlicą wiejską a 

przedszkolem i jest dostępny dla wszyst-

kich mieszkańców. Koszt całego przed-

sięwzięcia to kwota 97,7 tys. zł, z czego 

gmina otrzymała 25,8 tys. zł dotacji z Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wy-

konawca zajmie się ponadto pielęgnacją i 

utrzymaniem urządzonych terenów zielo-

nych w okresie do października 2020 r. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
W ramach inwestycji zostanie wykona-

ne poszerzenie jezdni do 4,5 m. W celu 

wzmocnienia nośności jezdni zostaną 

ułożone trzy warstwy nawierzchni z beto-

nu asfaltowego. Pobocza i wjazdy na nie-

ruchomości zostaną wykonane w podob-

nej technologii jak w Cekanowie. Popra-

wie ulegnie także odwodnienie drogi. Są 

to kolejne dwie inwestycje drogowe, jakie 

samorząd gminny realizuje w bieżącym 

roku. W I połowie roku przebudowano 

ul. Górną w Zaborowie II oraz zakończo-

no budowę drogi gminnej w Chorzęci-

nie. W okresie wakacyjnym oraz wczesną 

jesienią są wykonywane nawierzchnie 

jezdni z płyt „jomb” w miejscowościach: 

Zaborów II – dalsza część ul. Górnej, 

Zaborów I – ul. Parkowa, Smardzewice 

– część ul. Wschodniej, Wąwał – ul. Ma-

ła, Komorów ul. Handlowa i Wodna – I 

etap. W Karolinowie również w okresie 

letnim na ul. Głównej wykonane zosta-

ło powierzchniowe utrwalenie emulsją 

i grysami istniejącej jezdni bitumicznej. 

Wszystkie realizowane inwestycje dro-

gowe poprawiają bezpieczeństwo użyt-

kowników oraz mają wpływ na poprawę 

jakości życia naszych mieszkańców. 
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Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” 

pod kierownictwem Katarzyny Małek, w 

dniach 23–26 sierpnia 2019 r. wystąpił na 

VII Letnim Festiwalu Folkloru w Pradze, 

gdzie wyjechał w ramach promocji Gmi-

ny Tomaszów Mazowiecki, powiatu to-

maszowskiego i województwa łódzkiego.

W festiwalu udział wzięły grupy z 

Polski, Litwy, Słowacji, Ukrainy, Rumu-

nii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Grecji, 

Włoch i Hiszpanii. Występ w tak za-

cnym gronie przedstawicieli różnych 

państw był znakomitą okazją do zapre-

zentowania przez Zespół Pieśni i Tańca 

„Ciebłowianie” folkloru i tradycji nasze-

go kraju i regionu. Występy odbywały się 

na scenach plenerowych w centrum Pra-

gi. Punktem kulminacyjnym festiwalu 

była parada uczestników ulicami starego 

miasta. „Ciebłowianie” spędzili w Pradze 

cztery dni, odwiedzili ciekawe miejsca, 

zabytki. Udział w festiwalu pozostawił 

niezapomniane wrażenia.

Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” 
na Letnim Festiwalu Folklorystycznym w Pradze

31 sierpnia, w ostatnią sobotę wakacji 

odbył się I Sąsiedzki Piknik w Wiader-

nie. Imprezę zainicjowała radna Marzena 

I Piknik Sąsiedzki
Plich oraz sołtys Stanisław Bojanowski. 

Gości przywitały Marzena Balcerczyk i 

Agnieszka Marczewska-Adamiec z rady 

sołeckiej. Wśród zaproszonych był wójt 

gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek 

Szmigiel, zastępca wójta, zarazem miesz-

kaniec wsi Wiaderno Sławomir Bernacki, 

dyrektor szkoły w Wiadernie Arkadiusz 

Świech oraz sołtysi sąsiednich sołectw, 

sponsorzy, a nade wszytko mieszkańcy.

Ideą pikniku było kultywowanie spo-

tkań sąsiedzkich, o które w dzisiejszych 

czasach coraz trudniej. Na przełomie ostat-

nich lat Wiaderno zyskało nowych miesz-

kańców, często nie ma okazji by się poznać, 

I Piknik Sąsiedzki był ku temu okazją.

Na przybyłych czekały liczne atrak-

cje, występ zespołu Sami Swoi z Twardej, 

krótki koncert dała Julia Zaczyńska, zaś 

do późnych godzin nocnych mieszkańcy 

bawili się razem z zespołem Respect. By-

ły animacje dla dzieci, dmuchane zjeż-

dżalnie, wirtualne gry, został rozegrany 

mecz piłki nożnej. Podczas imprezy ser-

wowano przygotowane przez mieszkań-

ców potrawy: bigos, grochówkę, chleb 

ze smalcem, kaszankę, kiełbasę, ciasta, 

popcorn dla dzieci.
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10 września 2019 r. w miejscowości 

Twarda miało miejsce wyjątkowe wy-

darzenie. 100 urodziny obchodziła pani 

Józefa Mierzwa z domu Chmiel. Z tej 

okazji odbyła się uroczystość w Domu 

Ludowym w Twardej. Zgromadzonych 

gości i Jubilatkę śpiewem powitał zespół 

„Sami Swoi”. W tym wyjątkowym dniu 

Pani Józefi e towarzyszyła rodzina oraz 

zgromadzeni goście, wśród których by-

li: wójt gminy Tomaszów Mazowiecki 

Franciszek Szmigiel, przewodnicząca 

Rady Gminy Krystyna Pierścińska, kie-

rownik GOPS Iwona Robak, kierownik 

KRUS Szczepan Goska, przedstawi-

cielka Wojewody Łódzkiego, sołtys i 

radny Sławomir Wawrzyńczyk, przed-

stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Twardej, zespół folklorystyczny „Sa-

mi Swoi”, Koło Gospodyń Wiejskich i 

mieszkańcy. Wśród wielu przepięknych 

życzeń i pamiątkowych statuetek, listów 

100 urodziny Józefy Mierzwy z Twardej

gratulacyjnych oraz kwiatów na ręce Ju-

bilatki wpłynął również list od Prezesa 

Rady Ministrów Mateusza Morawiec-

kiego. Prawnuczka odczytała życiorys, 

który przybliżył losy życia Jubilatki. Pa-

ni Józefa dzielnie zdmuchnęła świeczki 

na torcie oraz wypiła lampkę szampana. 

Odśpiewano Jubilatce toast 200 lat. 

Na zakończenie wszyscy zostali za-

proszeni na obiad. Był to wyjątkowy 

dzień, pełen wzruszeń i wspomnień za-

równo dla Jubilatki jak rodziny i gości. 

Józefa Mierzwa z domu Chmiel, urodziła 

się 10 września 1919 roku w Twardej. Jej 

ojciec Łukasz Chmiel był wnukiem zie-

mianina z Bełża herbu „Nałęcz”, matka 

Natalia z domu Gąsieniec, była córką le-

śnika Ignacego Gąsieńca mieszkającego 

w osadzie łowieckiej w Sługocicach. 

ŻYCIORYS
Józefa miała 4 braci i 1 siostrę. Naj-

starszy brat Władysław był ks. prałatem i 

szambelanem Ojca Św. Pawła VI. Drugi 

brat Józef był cieślą, stolarzem i skrzyp-

kiem, prowadził gospodarstwo, a także 

był długoletnim sołtysem wsi Twarda. 

Siostra Anna wyszła za mąż za Józefa 

Darocha, z którym wspólnie prowadzili 

gospodarstwo. Młodszy brat Stefan był 

doktorem nauk medycznych, ordynato-

rem i dyrektorem szpitala w Zduńskiej 

Woli. Najmłodszy brat Kazimierz zmarł, 

mając 4 lata. 

Gdy Józefa miała 15 lat, zmarła jej 

matka. W tym czasie jej starsze rodzeń-

stwo siostra Anna i brat Józef założyli 

już swoje rodziny, a Władysław na dwa 

miesiące przed śmiercią matki został wy-

święcony na księdza. Gdy matka umiera-

ła, prosiła Władysława, by pomógł ojcu 

w wychowaniu młodszych dzieci. Za 

namową brata, Józefa ukończyła szkołę 

rolniczą dla dziewcząt w Jeżewie. Z ko-

leżankami ze szkoły występowała przed 

prezydentem Ignacym Mościckim. Przed 

wojną brat Władysław był wikariuszem 

w Łasku. Gdy wybuchła wojna był uwię-

ziony w Radogoszczy. Po wypuszczeniu 

z więzienia wyjechał do Warszawy, gdzie 

był kapelanem szpitalnym. W tym cza-

sie Józefa mieszkała z ojcem, bratem 

i bratową w Twardej. Jako że Niemcy 

prowadzili łapanki młodych po wsiach, 

w celu wywózki do pracy do Niemiec, 

Józefa chcąc tego uniknąć, wyjechała do 

Warszawy. Zamieszkała u rodziny kolegi 

brata z liceum, państwa Gajaków. Praco-

wała w restauracji u państwa Jaworskich. 

Wracając z pracy do domu wieczorem, 

przechodziła obok Getta. Spotykała tam 

dzieci, którym po kryjomu dawała coś 

do jedzenia. Dzieci codziennie wycze-

kiwały na jej powrót z pracy wiedząc, że 

zawsze coś od niej dostaną. Miała pod-

jąć pracę w zakładach monopolowych, 

miała też załatwione mieszkanie, ale wy-

buchło powstanie w getcie i bojąc się o 

życie, powróciła do Twardej. 

Po powrocie z Warszawy wyszła za 

mąż za Stefana Mierzwę syna Leona i 

Antoniny z Królów, którego znała od 

dawna. Zamieszkali w domu rodzinnym 

Stefana.

DOKOŃCZENIE NA STR. 7
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20 lipca mieszkańcy Ciebłowic i okolicz-

nych miejscowości świętowali doroczne 

Święto Ciebłowic, które odbyło się w pięk-

ne sobotnie popołudnie na terenie spor-

towym w Ciebłowicach Dużych. Otwar-

cia uroczystości oraz powitania przyby-

łych na uroczystość gości i mieszkańców 

dokonali Sołtys Stefan Bosiek, oraz Radny 

Rady Gminy Czesław Milczarek. 

W części artystycznej zaprezentował 

się Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” 

wraz z grupą dziecięcą, w widowisku 

obrzędowym „Hej sobótka, sobótka” 

przygotowanym specjalnie na tę uroczy-

stość przez Katarzynę Małek. Gościnnie 

wystąpiła grupa kabaretowa „Dzierlat-

ki” i soliści z Powiatowego Centrum 

Animacji Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim. Dzięki uprzejmości pań 

z KGW, stowarzyszeniu „Ciebłowi-

ce Nowe Horyzonty” oraz sponsorów, 

Święto Ciebłowic
wszyscy przybyli goście mogli skoszto-

wać smacznych regionalnych potraw. 

Było również moc atrakcji dla dzieci, 

po zmierzchu były płonące pochodnie, 

przy których odbyła się biesiada i zaba-

wa taneczna.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 6
Młodzi małżonkowie za pieniądze z czep-

ka kupili maszynę do młocki, którą Stefan 

młócił u gospodarzy zboże, (w tym czasie 

młócono cepami). Zarobione pieniądze 

przeznaczyli na kupno drewna na budo-

wę domu, jednak nie mogli rozpocząć 

budowy, ponieważ w Twardej miała być 

komasacja i nie wiadomo było, która zie-

mia będzie do nich należała. Jako pierw-

sze dziecko urodziła im się córka Zofi a. 

Pod koniec wojny, gdy żołnierze rosyjscy 

wchodzili do Tomaszowa, na prośbę pew-

nej niemieckiej rodziny mieszkającej przy 

ul. Warszawskiej, Stefan i Józefa opieko-

wali się przez jakiś czas ich siedmiolet-

nim synkiem, który u nich mieszkał. Po 

wojnie brat Władysław objął probostwo 

w Tumie, gdzie był mały drewniany ko-

ściół i zniszczona przez wojnę kolegiata, 

którą trzeba było odbudować. Ponieważ 

w Tumie są urodzajne gleby, a Józefa była 

po szkole rolniczej, poprosił by z mężem, 

prowadzili gospodarstwo ogrodnicze, a 

siostra została gospodynią na plebanii. 

Zebrane warzywa Stefan woził do Łodzi i 

sprzedawał na rynku. W tym czasie w Tu-

mie trwały prace nad odbudową kolegia-

ty, które nadzorował architekt Jan Koszyc 

Witkiewicz, brat stryjeczny Witkacego, a 

mąż pasierbicy Żeromskiego. Uczył on 

czytania i pierwszych wierszyków Zo-

się, córkę Józefy, która go nazywała wuj-

ciem. W tym czasie UB prześladowało 

ks. Chmiela i rodzinę. Chcieli zrobić z 

kolegiaty muzeum oraz żeby ksiądz zgo-

dził się na współpracę z nimi, lecz on ni-

gdy na to nie przystał. W ramach represji 

zabierali go od mszy świętej oraz przy-

jeżdżali na plebanię i stosowali przemoc 

wobec księdza, Józefa była świadkiem 

tych wydarzeń. W 1950 r. Józefi e i Stefa-

nowi urodził się syn Władysław. Gdy w 

Twardej zakończyła się komasacja, roz-

poczęli budowę drewnianego domku, 

którą nadzorował ojciec Stefana. W 1953 

roku powrócili z Tumu do Twardej. W 

nowym gospodarstwie zasadzili ogród, a 

na dwóch stajach uprawiali pomidory i 

ogórki, na podwórku mieli okna inspek-

towe. Z zebranych plonów Stefan zaopa-

trywał stołówki szkolne w Tomaszowie, 

a latem kolonie. W tym czasie Józefa do-

stawała z powiatu propozycję zostania in-

struktorką rolnictwa, lecz nie pozwalały 

jej na to obowiązki. W latach 70 wspólnie 

z mężem wybudowali nowy murowany 

dom, gdzie zamieszkuje do dziś.

Niestety w dalszym ciągu UB chcąc 

wyciągnąć informacje na temat ks. Pra-

łata Władysława Chmiela, zabierało Jó-

zefę na przesłuchania do Opoczna, gdzie 

między innymi wbijano jej szpilki pod 

paznokcie. Wydarzenie to było tak trau-

matyczne, że milczała o nim aż do upad-

ku komuny. 

Józefa aktywnie działała na rzecz 

społeczności lokalnej. Była członkiem 

Polskiego Stronnictwa Ludowego, peł-

niła funkcję radnej w Gminnej Radzie 

w Smardzewicach, była opiekunem 

społecznym. Działała w Kółku Rolni-

czym, Kole Gospodyń Wiejskich – jest 

jego członkinią do chwili obecnej. Brała 

udział w występach ludowych i dożyn-

kach. Gdy miała wolny czas, chodziła do 

lasu na jagody i grzyby. 

W 1997 roku zmarł jej mąż Stefan.

Józefa z małżeństwa ze Stefanem ma: 

dwoje dzieci córkę Zofi ę, która wyszła 

za mąż za Stanisława Mierzwę i syna 

Władysława, który ożenił się z Marianną 

Zwierzchowską. Ma sześcioro wnucząt, 

trzynaścioro prawnucząt, trójkę prapra 

wnucząt. Mieszka w Twardej z synem 

Władysławem i synową Marianną, któ-

rzy się nią opiekują. 
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27 lipca w Smardzewicach podczas do-

rocznego festynu u świętej Anny odbył 

się jubileusz 55-lecia działalności ar-

tystycznej zespołu folklorystycznego 

„Smardzewianie”. Uroczystość rozpoczął 

występ orkiestry dętej ze Smardzewic 

pod batutą Wiesława Iskry. Koncert po-

prowadziły Marta Piotrowska i Henryka 

Rospędowska. Ofi cjalnego otwarcia do-

konał sołtys Smardzewic Marian Toma-

sik. 

Na uroczystość przybyli zaprosze-

ni goście, a wśród nich: wicemarsza-

łek województwa łódzkiego Zbigniew 

Ziemba, wójt gminy – Franciszek 

Szmigiel, zastępca wójta – Sławomir 

Bernacki, radni rady gminy, starosta 

tomaszowski Mariusz Węgrzynowski, 

proboszcz parafi i św. Anny Ojciec Ma-

rek Zienkiewicz, inspektor ds. kultury 

– Maria Robak, naczelnicy wydziałów 

promocji – Agnieszka Biniek i edukacji 

Jubileusz 55-lecia 
działalności artystycznej 
Zespołu Folklorystycznego 
„Smardzewianie”

Beata Stańczyk ze starostwa powiatowe-

go oraz przedstawiciele zespołów „Sami 

Swoi” i „Ciebłowianie” oraz mieszkańcy 

Smardzewic i okolicznych miejscowo-

ści. 

Głównym i najważniejszym punk-

tem uroczystości był koncert jubileuszo-

wy zespołu „Smardzewianie”. W ciągu 

55-letniej działalności zespół „Smardze-

wianie” występował na wielu scenach 

gminy, powiatu, województwa, kraju, 

a także poza jego granicami. Jest laure-

atem wielu prestiżowych nagród i wy-

różnień na festiwalach folklorystycznych 

o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, 

regionalnym, ogólnopolskim i między-

narodowym. O jego kunszcie i szerokim 

repertuarze mogliśmy się przekonać 

podczas ponad godzinnego koncertu. 

Zespół zaprezentował piosenki i tań-

ce regionu opoczyńskiego, fragmenty 

widowisk obrzędowych oraz gawędy. 

Przedstawiony program przygotowała 

Aleksandra Grad choreograf oraz in-

struktor muzyczny Krzysztof Turała. 

Bardzo miły akcent wniósł wspólny wy-

stęp z zespołem dziecięcym „Mali Smar-

dzewianie”. 

Po przepięknym koncercie słowa 

podziękowania i uznania dla całego ze-

społu na ręce kierowniczki Haliny Woj-

taszek i choreograf Aleksandry Grad po-

płynęły od przybyłych gości. Były kwiaty 

listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki 

i wiele serdeczności. Słowa podziękowa-

nia złożono również na ręce p. Heleny 

Plichty byłej kierowniczki zespołu. Na 

zakończenie wszyscy zostali zaproszeni 

na jubileuszowy tort i poczęstunek oraz 

do wspólnej zabawy. 

Jubileusz był współfi nansowany z bu-

dżetu Samorządu Województwa Łódz-

kiego. 
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W sobotnie popołudnie 3 sierpnia od-

było się święto Wąwału zorganizowane 

przez sołtysa wraz z radą sołecką, radne-

Święto Wąwału
go, strażaków, Koło Gospodyń Wiejskich 

i grupę mieszkańców. Otwarcia festynu 

i powitania przybyłych gości na czele z 

wójtem gminy Franciszkiem Szmiglem, 

przewodniczącą rady gminy Krystyną 

Pierścińską i mieszkańców dokonali: soł-

tys Ewelina Zięba i radny Zygmunt Mu-

siał. Na scenie zaprezentowały się dzieci 

i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Wą-

wale, zespół „Kalina”, gościnnie wystąpił 

zespół folklorystyczny „Niebowianki” 

z Wincentowa w gminie Sławno, który 

zaprezentował program na ludową nutę. 

Impreza była pełna atrakcji zarówno dla 

małych, jak i dużych. Był Kubuś Pucha-

tek, zjeżdżalnie, malowanie buziek, bań-

ki mydlane, oraz wiele innych. Zaintere-

sowanie tymi atrakcjami było ogromne. 

Przed ofi cjalnym rozpoczęciem festynu 

druhowie z jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wąwale dali pokaz gaszenia 

pożaru z pomocą wozów strażackich 

Bolka i Tadka. Każdy z uczestników fe-

stynu mógł skosztować grochówki, bigo-

su, chleba ze smalcem i ogórkiem oraz 

kiełbaski z grilla i ciast przygotowanych 

przez gospodynie z Wąwału. Do tańca 

przygrywał didżej. Na zakończenie był 

pokaz sztucznych ogni. 

W Brzustowie w gminie Inowłódz 28 

września 2019 r. odbyło się XIV Powia-

towe Święto Ziemniaka. Otwarcia uro-

czystości dokonał wójt gminy Inowłódz 

Bogdan Kącki i starosta tomaszowski 

Mariusz Węgrzynowski. Uroczystość 

rozpoczął występ Dziecięcego Zespołu 

„Cekinki” oraz zespołu „Brzustowanie-

ni”, który obchodził jubileusz 35-lecia 

działalności. W dalszej części imprezy 

komisja konkursowa w składzie: Leszek 

Ogórek – Wicestarosta, Renata Dąbro-

wicz oraz Jadwiga Warczyk, wyłoniła 

zwycięzców w Konkursie na Reklamę 

Ziemniaka, do którego przystąpiło 9 re-

prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z 

terenu powiatu tomaszowskiego. Gmi-

nę Tomaszów Mazowiecki reprezento-

wały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

z Komorowa, które w konkurencji na 

reklamę ziemniaka zajęły II miejsce. 

Panie przygotowały również potrawy z 

ziemniaków, którymi częstowały zgro-

madzonych. Jak, co roku można było de-

XIV Powiatowe Święto Ziemniaka
gustować również ziemniaki z ogniska. 

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 

uroczystości również moc atrakcji towa-

rzyszących w tym rzut gumofi lcem, kon-

kurs oberka i wiele innych. Na zakończe-

nie odbyła się zabawa biesiadna. 
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Impreza kulturalna pod nazwą Festyn 

Kultury i Tradycji odbyła się w dniu 24 

sierpnia 2019 roku w Twardej. Ta do-

roczna impreza organizowana od kilku 

lat na stałe wpisała się w harmonogram 

kulturalny miejscowości Twarda.

W tym roku festyn odbył się w nowej 

lokalizacji, na terenie sportowo rekre-

acyjnym przy świetlicy w Twardej. Po raz 

pierwszy w organizację eventu zaangażo-

wały się sąsiadujące z Twardą sołectwa 

Karolinów i Tresta. Wszystkich uczestni-

Dni Kultury i Tradycji
ków imprezy powitali ze sceny sołtysi: Ka-

rolinowa, Tresty oraz Twardej. Pan Fran-

ciszek Szmigiel Wójt Gminy Tomaszów 

Mazowiecki pogratulował organizatorom 

imprezy i podziękował wszystkim, którzy 

zaangażowali się w jej przygotowanie.

Głównym punktem programu by-

ły występy lokalnych artystów, wśród 

których zaprezentował się zespół „Sami 

Swoi” z Twardej w widowisku taneczno-

-wokalnym. Część artystyczną ubogaciły 

również występy młodych wykonawców 

m.in. Ani Robak, Zuzanny Nojek i Jana 

Gluźniewicza. 

Występujących artystów, zaproszo-

nych gości i uczestników festynu czę-

stowano tradycyjnymi wiejskimi spe-

cjałami, które przygotowały Panie z Kół 

Gospodyń z Twardej i z Tresty. Pyszne 

ciasta upiekły panie z Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz mieszkanki Karolinowa. 

Przepyszny wiejski chleb upiekła p. No-

jek z Karolinowa.

Podczas festynu nie zabrakło atrakcji 

dla dzieci. Do późnych godzin nocnych 

mieszkańcy trzech miejscowości i odpo-

czywający w okolicy turyści integrowali 

się podczas zabawy tanecznej „pod gwiaz-

dami”, którą prowadził zespół Refresh. Fe-

styn Dni Kultury i Tradycji zorganizowa-

no w ramach projektu współfi nansowane-

go przez Samorząd Województwa Łódz-

kiego – „Twarda – otwarta na folklor”. 

Projekt został złożony w ramach Grantów 

sołeckich – 2019, które są znakomitą for-

mą wspierania lokalnych inicjatyw.

W dniach 18–19 września 2019 r. w 

Ossie w Centrum Kongresowo Kon-

ferencyjnym w gminie Biała Rawska 

odbył się XIX Ogólnopolski Kongres 

Gmin Wiejskich. Głównym tematem 

spotkania była szeroko pojęta tematy-

ka ochrony środowiska. Gminę Toma-

szów Mazowiecki na ww. wydarzeniu 

reprezentował wójt Franciszek Szmigiel 

oraz skarbnik gminy Aneta Maciążek. 

Na otwarciu Kongresu wystąpił Zespół 

Folklorystyczny „Smardzewianie:, który 

przedstawił piosenki i tańce z regionu 

opoczyńskiego.

XIX Kongres 
Gmin Wiejskich
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Zespół „Kalina” z Wąwału w dniu 26 

września wystąpił XIV Ogólnopolskim 

Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Ko-

zienicach. W imprezie udział wzięło bli-

sko pięćset osób z 33 zespołów z kilku-

nastu gmin i miast z całej Polski. Blisko 

500 osób wystąpiło na scenie prezentu-

jąc swoje niebywałe umiejętności wokal-

no-muzyczne. Za nim jednak to nastało 

wszyscy zebrani odśpiewali tradycyjny 

„Hymn Seniorów”. W Ogólnopolskim 

Przeglądzie Piosenki Biesiadnej nie było 

przegranych. Liczyła się dobra zabawa, 

podczas której wszyscy uczestnicy zosta-

li nagrodzeni pucharami, dyplomami i 

okolicznościowymi upominkami za swą 

obecność i występy sceniczne. Organiza-

torami wydarzenia były Stowarzyszenie 

Kobiet Ziemi Kozienickiej, gmina Kozie-

nice, powiat kozienicki oraz Kozienicki 

Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 

Zespół „Kalina” wystąpił na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Biesiadnej

Koło Gospodyń Wiejskich z Tresty 

„Swojskie Babki” po zwycięstwie w Wo-

jewódzkiej Bitwie Regionów reprezen-

towało województwo łódzkie w Ogól-

nopolskim Konkursie Bitwy Regionów 

w Poznaniu. Jak mówi przewodnicząca 

KGW Monika Biazik: bitwa była zacięta, 

a rywalizacja duża. Konkurowało ze sobą 

16 Kół Gospodyń Wiejskich ze wszyst-

kich województw. Każde koło na swoim 

stoisku prezentowało potrawy regionalne 

wraz ze strojami ze swoich regionów. W 

komisji zasiadał m.in. kucharz Prezyden-

ta RP. Swojskie Babki przygotowały danie 

popisowe „Żeberka w kapuście z przepi-

su babci z kluskami kładzionymi”. Na 

stoisku można było skosztować również 

chleb ze smalcem i ogórkiem, pierogi, ko-

tleciki i słodkości. Ponadto zaprezento-

wali na scenie opoczyński taniec „Polka 

Tramblanka”, którą tańczyły 4 pary. Ten 

wyjazd zmotywował „Swojskie Babki” do 

KGW „Swojskie Babki” z Tresty 
na Finale Bitwy Regionów w Poznaniu

dalszej pracy. Jak mówią tym razem nie 

udało się wygrać, ale komisja przekazała 

drużynie dużo pozytywnych słów. Prze-

wodnicząca podkreśla, że będą gotować 

coraz więcej, szkolić się na warsztatach, a 

w wolnych chwilach tańczyć. KGW skła-

da Panu Wójtowi Franciszkowi Szmiglo-

wi i Panu Staroście podziękowania za 

wsparcie i dofi nansowanie oraz Krajowe-

mu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.
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Tradycyjnie, w pierwszą sobotę i nie-

dzielę sierpnia, na węgorzewskim Placu 

Wolności odbył się Międzynarodowy 

Jarmark Folkloru. Już po raz 42 wyda-

rzenie to zgromadziło wielbicieli au-

tentycznej kultury ludowej z Polski i 

zagranicy – twórców, rzemieślników i 

rękodzielników, śpiewaków i muzykan-

tów. Swój kunszt śpiewaczy, taneczny, 

muzyczny zaprezentowali wykonawcy z 

Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy i 

Hiszpanii. Wśród tych zespołów wystą-

pił zespół folklorystyczny „Sami Swoi” 

z Twardej, który reprezentował gminę 

Tomaszów Mazowiecki. Występ zespołu 

cieszył się dużym uznaniem. Miłą nie-

spodzianką były życzenia od organizato-

rów dla zespołu z okazji przypadającego 

w tym roku jubileuszu 35-lecia. 

Zespół w tym roku wystąpił również 

na Dniach Reymontowskich w Przyłęku 

Wielkim i Targach Rolniczych Rolszansa 

w Piotrkowie i Bratoszewicach. 

„Sami Swoi” 
na Międzynarodowym 
Jarmark Folkloru

 W niedzielę 6 października 2019 r. w Toma-

szowie Mazowieckim w ZSP nr 2 odbył się 

III Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiej-

skich. Organizatorem wydarzenia było Sta-

rostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz oraz 

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej. 

Do turnieju zgłosiło się 11 Kół Go-

spodyń Wiejskich oraz 2 Koła Gospo-

III Regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
dyń Miejskich z terenu powiatu toma-

szowskiego i nie tylko. Gminę Toma-

szów Mazowiecki reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich ze Smardzewic w 

10 osobowym składzie. Nasza reprezen-

tacja rywalizowała w 6 konkurencjach: 

kulinarnej, edukacyjnej, modowej, arty-

stycznej, sprawnościowej i teście wiedzy. 

We wszystkich nasze Panie i Pan wyka-

zali się wiedzą, talentem i umiejętno-

ściami. Bezkonkurencyjne okazały się w 

teście wiedzy zdobywając pierwsze miej-

sce. Imprezę uświetniła występami mło-

dzież z Powiatowego Centrum Animacji 

Społecznej oraz śpiewaczka operowa 

Izabela Witwicka z Gliwic. 

KULTURA
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Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w 

Spale odbyły się dniach 14–15 września 

2019 roku. 

W uroczystości wziął udział Prezy-

dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda wraz z małżonką Agatą Kornhau-

ser-Dudą. Uroczystości rozpoczęły się 

w sobotę od konkursu na najładniejszy 

wieniec dożynkowy. Udział w konkur-

sie wzięły grupy wieńcowe z wszystkich 

szesnastu województw w Polsce, zwy-

ciężyło województwo Świętokrzyskie. 

Główna uroczystość miała miejsce w 

niedzielę. Przed mszą świętą nastąpi-

ło wręczenia nagród za najładniejszy 

wieniec dożynkowy przez parę prezy-

dencką, której towarzyszyli Aleksan-

dra Grad i Bartłomiej Żyłka. Główne 

obchody rozpoczęły się mszą świętą w 

Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie Spała – 2019
intencji rolników, w której uczestniczyli 

m.in. para prezydencka, minister rolnic-

twa, parlamentarzyści, samorządowcy, 

wśród których był Franciszek Szmigiel 

wójt gminy Tomaszów Mazowiecki i 

przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Pierścińska. Po zakończonej mszy św. 

barwny korowód przeszedł na stadion 

Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie 

odbył się ceremoniał dożynkowy, któ-

ry poprowadził Zespół Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”. W godzinach popołudnio-

wych na scenie w COS królowały zespo-

ły: „Mali Smardzewianie” Sami Swoi” i 

„Smardzewianie” z gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Występy zostały przyjęte 

przez zgromadzoną publiczność wiel-

kim aplauzem. Członkowie zespołów 

po występach mieli okazję spotkać się 

z prezydentem Andrzejem Dudą i jego 

małżonką. 

W centrum Spały prezentowały się 

na stoiskach promocyjnych gminy z po-

wiatu tomaszowskiego. Gmina Toma-

szów Mazowiecki wystawiła stoisko po-

traw regionalnych przygotowane przez 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Nie-

browianki” z Niebrowa pod przewod-

nictwem p. Agnieszki Podwysockiej. Na 

stoisku można było skosztować prze-

pysznych pierogów, chleba ze smalcem i 

ogórkiem, ciast oraz konfi tury i wiele in-

nych smakołyków. Przybyli na dożynki 

goście z różnych Regionów Polski mieli 

możliwość zapoznania się z materiałami 

o regionie oraz uzyskania informacji od 

inspektor ds. kultury i promocji Marii 

Robak. 

KULTURA
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Dzień 7 września 2019 r. był dla stra-

żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Łaziska i mieszkańców ważnym wyda-

rzeniem. W tym dniu odbyła się pod-

niosła uroczystość jubileuszu 90-lecia 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, 

na którą przybyły delegacje wszystkich 

jednostek OSP z terenu gminy Toma-

szów Mazowiecki, zaproszeni goście 

oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpo-

częła się mszą świętą koncelebrowaną, 

której przewodniczył proboszcz parafi i 

św. Małgorzaty w Chorzęcinie ks. Józef 

Jeleń. Po zakończonej mszy św. odbyła 

się część ofi cjalna. Dowódca uroczysto-

ści dh Tomasz Bober złożył meldunek 

Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego 

OSP w Łodzi Tadeuszowi Cisowskiemu, 

po którym nastąpiło uroczyste wcią-

gnięcie fl agi na maszt przy dźwiękach 

hymnu. Następnie Prezes OSP Henryk 

Kwapisz otworzył uroczystości związane 

z jubileuszem 90-lecia istnienia jednost-

ki. Rys historyczny odczytał naczelni 

OSP Bogdan Bober. Ponadto zasłużeni 

dla OSP druhowie uhonorowani zostali 

medalami i odznaczeniami. 

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazisku

Tego dnia nie zabrakło życzeń i gra-

tulacji, które popłynęły od zaproszonych 

gości min. Od wicemarszałka Woje-

wództwa łódzkiego Zbigniewa Ziemby, 

z-cy wójta Sławomira Bernackiego, prze-

wodniczącej rady Gminy Krystyny Pier-

ścińskiej, starosty Mariusza Węgrzynow-

skiego, Wiceprezesa ZWOSP w Łodzi 

Tadeusza Cisowskiego, komendanta PSP 

Krzysztofa Iskierki, przedstawicieli zarzą-

du gminnego OSP oraz radnych Sejmiku 

Wojewódzkiego Ewy Wędrowskiej i Da-

riusza Klimczaka. Uroczystość uświet-

nił występ orkiestry dętej z Zawady pod 

dyrygenturą Andrzeja Żerka oraz dzieci 

ze świetlicy wiejskiej, które do występu 

przygotowała p. Beata Ogłuszka. Uro-

czystość zakończyła się paradą pocztów 

sztandarowych oraz strażaków. Zarówno 

goście jak i mieszkańcy mogli skosztować 

potraw regionalnych przygotowanych 

przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

To był udany wyjazd! Poznaliśmy Tatry 

z innej perspektywy. Pierwszego dnia 

podziwialiśmy Zakopane i Giewont, ja-

dąc kolejką gondolową z Szymoszkowej 

na Gubałówkę. Drugiego zaś odkryliśmy 

Wysokie Tatry po stronie słowackiej. Po 

Uczniowie ze Smardzewic na wycieczce w Tatrach
wspinaczce na ok. 1000 m dotarliśmy do 

narodowego pomnika przyrody – Jaskini 

Bielskiej. Aby obejrzeć piękne stalaktyty 

i stalagmity, należało pokonać 800 stop-

ni, jednak było warto. Pobyt na Słowacji 

przyniósł jeszcze jedną atrakcję – spacer 

wśród koron drzew. Ścieżka w Koronach 

Drzew Bachledka (pełna niespodzianek 

oraz zadań) prowadzi do 32 metrowej 

wieży, z której rozciąga się niezwykła pa-

norama na polskie i słowackie góry oraz 

zaskakujący widok w dół, przez oka sie-

ci pod stopami! Na dopełnienie doznań 

niektórzy z nas wybrali niestandardo-

wą drogę powrotną z wieży – „podróż” 

67 metrową suchą zjeżdżalnią rurową. 

Wrażeń nie zabrakło też ostatniego dnia 

wycieczki, bowiem spędziliśmy go w 

Energylandii. Pogoda nam dopisała, bez 

przeszkód mogliśmy korzystać z oferty 

największego w Polsce parku rozrywki. 

Wycieczka dostarczyła nam naprawdę 

wielu niezapomnianych wrażeń, pozwo-

liła na poznanie nowych miejsc, umoż-

liwiła bycie blisko natury. Wybór trasy 

okazał się doskonały!
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W Polanicy-Zdrój w dniach 30.08–1.09 

2019 r. odbyły się Krajowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 

Straży Pożarnych. W zmaganiach 

wzięło udział 38 najlepszych drużyn 

z całej Polski – 19 drużyn kobiecych 

i 19 męskich. Wśród drużyn żeńskich 

znalazły się dwie drużyny z gminy To-

maszów Mazowiecki: Ochotnicza Straż 

Pożarna z Twardej i ze Smardzewic, 

które reprezentowały województwo 

łódzkie. 

Ceremonia otwarcia zawodów zor-

ganizowana została w piątek, 30 sierp-

nia na polanickim „Małym Rynku”. Tuż 

po niej w Parku Zdrojowym rozegrana 

została konkurencja musztry, w której 

drużyna OSP z Twardej w składzie: Ka-

rolina Czerczak, Joanna Bezat, Klaudia 

Biazik, Roksana Biazik, Michał Gie-

Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych Polanica Zdrój 2019 r.

Drugiego września 2019 roku o godzinie 

9:00 w szkole w Komorowie miało miej-

sce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

Uczniowie po wakacyjnej przerwie zjawili 

się w szkole wypoczęci i gotowi do nauki. 

Pani dyrektor Iwona Woskowicz powitała 

serdecznie uczniów, rodziców oraz na-

uczycieli i pozostałych pracowników szko-

Nowy rok szkolny 2019/2020
ły. Dyrekcja krótko poinformowała o tym, 

co nas czeka w nowym roku szkolnym i 

powiedziała o inwestycjach poczynionych 

w komorowskiej placówce. Męska część 

uczniów ucieszyła się z faktu wyremon-

towania toalety na pierwszym piętrze, 

gdzie nie tylko zamontowano nowe krany 

na fotokomórkę, ale wymieniono także 

pozostałe sanitariaty, a ściany wyłożono 

glazurą. Kolejną zmianą jest przeniesie-

nie świetlicy, która teraz będzie w szatni w 

pomieszczeniu, służącym przed wakacja-

mi za pokój nauczycielski. Pani dyrektor 

przypomniała wszystkim o projekcie, któ-

ry objął placówki w całej naszej gminie – 

„Ku lepszej edukacji w gminie Tomaszów 

Mazowiecki”. Po części ofi cjalnej wszyscy 

uczniowie udali się do sal lekcyjnych na 

spotkanie ze swoimi wychowawcami.

lec, Natalia Kołodziejska, Maja Pełka, 

Anna Robak, Elżbieta Rudzka, Natalia 

Wójcicka, zajęła II miejsce, zdobywając 

tytuł wicemistrzyń OSP w konkurencji 

„Musztra”. 

W sobotę, 31 sierpnia na boisku przy 

Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się 

rywalizacja w sztafecie pożarniczej oraz 

ćwiczeniach bojowych. W tej konkuren-

cji drużyna ze Smardzewic w składzie: 

Klaudia Pełka, Agata Osowska, Agniesz-

ka Sobierska, Daria Sidwa, Weronika 

Łaska, Milena Chałupka, Agnieszka 

Kobalczyk, Klaudia Banaszek, Aleksan-

dra Grad oraz Marcin Dąbrowski upla-

sowała się na wysokim 5 miejscu wśród 

najlepszych drużyn kobiecych OSP w 

kraju. 

Drużynom dopingowało liczne gro-

no kibiców z wójtem gminy Francisz-

kiem Szmiglem na czele. Gratulujemy 

osiągniętych wyników oraz życzymy ko-

lejnych sukcesów. 
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Szkoła realizuje projekty przy dofi nanso-

waniu Unii Europejskiej. Uczniowie bio-

rą udział w zagranicznych mobilnościach 

i goszczą kolegów ze szkół partnerskich 

w swoich domach. Dzięki temu mogą 

lepiej poznać kraje europejskie i udosko-

nalić znajomość języka angielskiego. 

O tym, że „Europa da się lubić”, prze-

konywali podczas Dnia Europejskiego 

zorganizowanego 30 maja 2019 r. Dru-

żyny z różnych klas rywalizowały w wie-

lu konkurencjach, rozpoznawały języki 

krajów UE, zabytki, odpowiadały na 

pytania, itp. Wszyscy uczniowie, biorący 

udział w europejskiej zabawie przygo-

towanej przez koordynującą projekty p. 

Marzenę Zrobek, otrzymali upominki. 

Nie zabrakło wspomnień dotyczących 

zagranicznych podróży. Uczniowie za-

prezentowali swoje pamiętniki wyko-

nane po mobilnościach. Obejrzeli także 

Europejska współpraca w Smardzewicach

niektóre z prezentacji przygotowanych 

przez grupę projektową.

Pod koniec czerwca w Finlandii od-

było się ostatnie spotkanie podsumowu-

jące projekt „Ecobusiness.eu”. Wzięli w 

nim udział koordynatorzy z krajów part-

nerskich. To jednak nie koniec europej-

skiej przygody. Już 28 września kolejna 

wizyta zagranicznych gości w szkole w 

Smardzewicach.

XI edycja Turnieju Piłki Plażowej Cie-

błowice CUP pod patronatem Wójta 

Gminy Tomaszów Mazowiecki Fran-

ciszka Szmigla odbyła się w dniach 

13–14 lipca 2019 r. W tych dniach Cie-

Ogólnopolski Turniej Piłki Plażowej 
„Ciebłowice CUP”

błowice Duże gościły sympatyków siat-

kówki plażowej z całej Polski. W sobotę 

odbyły się gry eliminacyjne turnieju, w 

niedzielę gry fi nałowe. Zwyciężyła pa-

ra Dawid Ogórek i Adam Parcej, która 

w najważniejszym pojedynku poko-

nała Piotra Jedlińskiego i Kamila Ko-

sza. Trzecie miejsce zajęli Adam Kącki 

i Krzysztof Pigłowski. Dawid Ogrórek 

został również MVP Turnieju (najsym-

patyczniejszy zawodnik). Na czas tur-

nieju organizatorzy przygotowali szereg 

atrakcji. Odbył się bieg z przeszkodami, 

pokazy barmańskie, pojedynek strażacki 

druhów z Białobrzeg i Wąwału oraz po-

kazowe treningi UKS Pilica i tomaszow-

skiej grupy Akademia Gorilla. Swoimi 

umiejętnościami pochwaliła się również 

Jednostka Strzelecka 1002. Podczas roz-

grywek odbyła się zbiórka pieniędzy na 

leczenie chorej Gabrysi. Turniej odbył 

się dzięki zaangażowaniu wielu osób: 

Witolda Sila, Jacka Wieczorka, Stowa-

rzyszeniu Ciebłowice Nowe Horyzonty, 

Gminie Tomaszów Mazowiecki oraz 

wielu aktywnych chętnych do działania 

ludziom i sponsorom.

Była to kolejna, udana edycja przy-

gotowana na bardzo wysokim poziomie.
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Na szkolnych korytarzach często wi-

dzimy wystawy prac uczniów, kto wie... 

może będzie to dla kogoś początek ar-

tystycznej przygody. Jedną z takich 

osób jest pani Magdalena Ślifi erska, 

nauczycielka plastyki w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym w Smardzewicach. 

Swoją przygodę ze sztuką zaczęła w 

szkole podstawowej, gdzie miała okazję 

po raz pierwszy zobaczyć reproduk-

cje dzieł wielkich malarzy. Za namową 

swojej nauczycielki zaczęła uczestniczyć 

w Kole Plastycznym w Domu Kultury. 

Smardzewice edukują z pasją…
Następnie trafi ła do Liceum Plastycz-

nego i edukację zakończyła w łódzkiej 

Akademii Sztuk Pięknych. Choć jej do-

meną jest grafi ka i rysunek czasem daje 

się uwieść malarstwu. W swojej pracy 

nauczycielskiej pani Magda próbuje za-

szczepić swoim podopiecznym miłość 

do przyrody i świata oraz baczne ich 

obserwowanie. Uczy dzieci dostrzegać 

szczegóły, a jednocześnie pokazuje dro-

gę jak kreatywnie korzystać z piękna 

przyrody i jak się nim inspirować w róż-

nych działaniach.

Sierpień to jeden z pięknych miesięcy 

w roku. Ten, który jest już za nami był 

naprawdę pogodny, wręcz upalny. W 

przedszkolu w Wiadernie dyżur wa-

kacyjny przypadł właśnie na sierpień. 

Grupa wakacyjna była zróżnicowana 

wiekowo, co sprzyjało prowadzeniu 

przez wychowawców eksperymentu 

w stylu Montessori, gdzie różny wiek 

dzieci w grupach jest normą. Dało to 

dzieciom możliwość integracji, a także 

nauczyło starsze dzieci odpowiedzial-

ności za młodsze, wyrobiło postawy 

pomocy i współpracy. Podczas dyżuru 

dzieci eksperymentowały, tworzyły, roz-

wijały swoją kreatywność. Dużo czasu 

spędzały na świeżym powietrzu, w pia-

skownicy oraz na zabawach ruchowych 

z wykorzystaniem sprzętu sportowego. 

Uczestniczyły także w wakacyjnym wy-

jeździe do kina Helios w Tomaszowie 

Wakacje w przedszkolu w Wiadernie

Maz. zorganizowanym przez nauczyciel-

ki p. K. Waścikowską i J. Świnogę i były 

pierwszymi widzami bajki, która weszła 

właśnie do kin tj. „Toy Story 4”. Za rok 

kolejny dyżur wakacyjny, na który już 

dziś zapraszamy.

Rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół 

w Komorowie to rok rozpoczęcia reali-

zacji projektu „Ku lepszej edukacji w 

gminie Tomaszów Mazowiecki”.

Głównym celem projektu jest pod-

niesienie kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych Gminy To-

maszów Mazowiecki, poprzez organiza-

Nauka i zabawa cje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

doposażenie pracowni komputerowych 

w nowoczesny sprzęt oraz podniesienie 

kompetencji nauczycieli . 

W ramach projektu Zespole Szkół 

w Komorowie uczniowie rozpoczyna-

ją przygodę z matematyką na zajęciach 

rozwijający zdolności oraz zajęciach 

wyrównawczych. Wsparciem objętych 

jest 46 uczniów. Dzieci będą także brać 

udział w interaktywnej przygodzie z ję-

zykiem obcym, zarówno j. angielskim 

jak i j. niemieckim – łącznie 33 osoby. 

W czasie zajęć – „Kręci mnie wirtualny 

świat” 10 dzieci będzie zgłębiało tajniki 

technologii informatycznej. Rozpoczęły 

się równie zajęci z przedsiębiorczości – 

„Ja we współczesnym świecie”, w których 

udział zadeklarowało 6 osób. 

Projekt obejmuje wsparciem również 

nauczycieli, którzy odbędą szkolenia 

oraz podejmą studia podyplomowe.
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6 września w Domu Ludowym w Za-

wadzie odbyła się kolejna odsłona Na-

rodowego Czytania, wydarzenie pro-

mujące czytelnictwo, objęte patronatem 

pary prezydenckiej. Zaprezentowano 

„Katarynkę” B. Prusa. List Prezydenta 

Andrzeja Dudy zachęcający do zaan-

gażowania się w akcję popularyzującą 

Przeczytali „Dym” i „Katarynkę”

piękno polskiej literatury odczytała Bo-

żena Wydra. Wśród zaproszonych go-

ści, którzy pięknie interpretowali tekst 

znaleźli się: radna sejmiku województwa 

łódzkiego dr Ewa Wendrowska, sołtys 

Zawady Krzysztof Ogórek, przewodni-

cząca KGW Anna Zbiciak, radny gminy 

Tomaszów Maz. Tomasz Jabrzyk, kapel-

mistrz orkiestry OSP Andrzej Żerek, na-

uczycielka matematyki Jolanta Cielniak, 

druhowie OSP: Józef Glicner, Sławomir 

Bąk, Sławomir Miksa, Wojciech Ogó-

rek, Zdzisław Piasny, Ryszard Woźniak, 

uczniowie i studenci: Maja Miksa, An-

na Bąk, Julia Bąk, Marta Miksa, Dawid 

Jabrzyk oraz czytelnicy i sympatycy bi-

blioteki w Zawadzie: Elżbieta Zaremba, 

Anna Glicner, Halina Zielińska, Elżbieta 

Ogórek, Bogumiła Jabrzyk, Ewa Ogórek, 

Elżbieta Żerek, Maria Piasna, Jolanta 

Woźniak, Bożena Bąk i Teresa Ogórek.

W świetlicy wiejskiej w Komorowie 

także zaakcentowano ogólnopolską ak-

cję. Nowelę M. Konopnickiej „Dym” 

przeczytały Panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich: przewodnicząca Halina Krajewska 

oraz Anna Walaszczyk, Regina Banasz-

czak, Krystyna Grudzińska i Urszula Go-

lińska. Fragmenty dzieła zaprezentowały 

także radne gminy Tomaszów Maz. Anna 

Gawarzyńska i Danuta Kocik. Organiza-

torami wydarzeń była fi lia biblioteczna w 

Komorowie, Zawadzie, świetlica wiejska 

w Komorowie i Zawadzie.

6 lipca 2019 r. swoje święto obchodzili 

Niebrowianie „IX Niebrowskie spotkanie 

przy ognisku” zorganizaowali Koło Go-

spodyń Wiejskich „Niebrowianki”, radny 

Eugeniusz Gawarzyński, sołtys Krzysztof 

Wypych i Rada Sołecka. Do przygotowań 

włączyli się również mieszkańcy Niebro-

wa. Na własnej już działce przygotowano 

pięknie udekorowaną scenę, stoły dla go-

ści, kącik dla zakochanych. Kobiety z koła 

gospodyń wspólnie przygotowały bigos i 

każda upiekła ciasto ale i mieszkańcy chęt-

nie przynosili swoje wypieki. Był grill z 

kiełbaskami obsługiwany przez mieszkań-

ców. Dokonano symbolicznego wsadzenia 

drzewa – Dąb Przyjaźni – tak drzewo na-

zwali mieszkańcy na pamiątkę spotkania.

Wśród gości nie mogło zabraknąć 

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Franciszka Szmigla, Zastępcy Kierowni-

ka Referatu Inwestycji Wiesławy Starosty. 

Gośćmi Niebrowian byli sąsiedzi z Łazi-

ska sołtyska Halina Tomczyk oraz przed-

stawicielka z Koła Gospodyń Wiejskich.

IX Niebrowskie spotkanie przy ognisku

Podczas święta w namiocie Specjali-

stycznego Szpitala Onkologicznego NU-

-MED można było sprawdzić poziom 

cukru we krwi i zbadać swoje ciśnienie. 

Akcję „Zdrowie w Niebrowie” prowadzi-

ły pielęgniarki Jolanta Goździk Dorota 

Mazurek i Agnieszka Zientek, mieszkan-

ki Niebrowa. O oprawę muzyczną zadbał 

Konrad Kopeć „DJ KOPCIU”. Na spo-

tkanie przeznaczono fi nanse z funduszu 

sołeckiego, udało się pozyskać fundusze 

od licznych sponsorów, które pozwoliły 

m.in. na atrakcje dla najmłodszych, czyli 

animatorki czy konkursy z nagrodami. 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie 

w dniu 29 września 2019 obchodziła 100 

lecie działalności. Z tej okazji odbyła się 

uroczystość, w której udział wzięli dru-

howie z Chorzęcina, delegacje jednostek 

OSP z terenu gminy Tomaszów Mazo-

wiecki oraz zaprzyjaźnionych jednostek. 

Swoją obecnością jubilatów zaszczyci-

li: minister sprawiedliwości Zbigniew 

Ziobro, minister Antoni Macierewicz, 

poseł na S ejm Robert Telus, Wiceprezes 

ZWOSP w Łodzi Tadeusz Cisowski, ko-

mendant PSP Krzysztof Iskierka, przed-

stawiciele zarządu gminnego OSP Ed-

mund Król i Bogdan Krężelewski, wójt 

gminy Franciszek Szmigiel, z-ca wójta 

Sławomir Bernacki, przewodnicząca Ra-

Jednostka OSP w Chorzęcinie obchodzi 100 lat

dy Gminy Krystyna Pierścińska wraz z 

radnymi, starosta Mariusz Węgrzynow-

ski, przewodnicząca Rady Powiatu Wa-

cława Bąk, radna sejmiku województwa 

łódzkiego Ewa Wendrowska, sołtys Cho-

rzęcina Piotr Kusideł, dyrektor szkoły w 

Chorzęcinie Emilia Mazurek oraz wiele 

zacnych gości, mieszkańcy i przyjaciele. 

Uroczystość rozpoczęła się na placu 

OSP zbiórką pocztów sztandarowych i 

pododdziałów pod dowództwem Ernesta 

Lecha. Wszyscy przy akompaniamencie 

orkiestry dętej z Zawady udali się do ko-

ścioła pw. Św. Małgorzaty w Chorzęcinie, 

gdzie odbyła się Msza św., której przewod-

niczył ks. Zbigniew Kowalczyk kapelan 

strażaków oraz proboszcz ks. Józef Jeleń. 

Po zakończonej mszy świętej na placu 

OSP została odsłonięta pamiątkowa tabli-

ca upamiętniająca druhów, którzy na prze-

strzeni lat tworzyli jednostkę, następnie 

miał miejsce przegląd pododdziałów oraz 

podniesienie fl agi państwowej i odegranie 

hymnu narodowego. Prezes OSP Józef 

Karp wraz z wiceprezesem Norbertem 

Wojciechowskim przywitali przybyłych 

na uroczystość gości, a dh Klaudia Lato-

cha przedstawił rys historyczny jednostki. 

Nad całością czuwał dh Tomasz Sobczyk. 

Ważnym akcentem uroczystości były od-

znaczenia, którymi została odznaczona 

jednostka oraz uhonorowani zasłużeni 

druhowie jednostki OSP w Chorzęcinie. 

Do Jubilatów popłynęły życzenia, 

gratulacje i prezenty. Z najlepszymi ży-

czeniami dla OSP wystąpiły dzieci ze 

szkoły w Chorzęcinie. Część ofi cjalna 

zakończyła się defi ladą z udziałem pocz-

tów sztandarowych, strażaków oraz wo-

zów strażackich z okolicznych miejsco-

wości. Obchody 100-lecia zakończyły 

się koncertem uczestniczki Th e Voice 

of Poland Agi Dębowskiej, po którym 

odbył się pokaz sztucznych ogni. Wszy-

scy zgromadzeni na uroczystości mogli 

skosztować kiełbasek z grilla, grochówki 

oraz przysmaków przygotowanych przez 

Panie z Chorzęcina.
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8 września 2019 r. w Sieradzu odbył 

się Przegląd Orkiestr Dętych Ochotni-

czych Straży Pożarnych województwa 

łódzkiego. Na estradzie na sieradzkim 

rynku publiczności zaprezentowało 

się 10 zespołów, które oceniało Jury. 

W zmaganiach konkursowych udział 

wzięła orkiestra dęta z Zawady pod 

batutą pana Andrzeja Żerka. Za wy-

konanie utworów nasza reprezentacja 

zdobyła czwarte miejsce. W nagrodę 

otrzymali puchar i Saksofon Horn te-

norowy. 

Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych 
Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego
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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

W ramach projektu Tomaszowskie cen-

trum Usług Społecznych w świetlicach 

w miejscowościach Komorów, Zawada, 

Łazisko, Wąwał, Ciebłowice Duże i Smar-

dzewice odbywają się zajęcia: rękodzieła, 

Tomaszowskie Centrum 
Usług Społecznych

kulinarne i fl orystyczne. W spotkaniach 

uczestniczą mieszkanki gminy, które zgło-

siły się do projektu. Udział w warsztatach 

jest znakomitą formą poszerzenia swoich 

pasji oraz aktywnego spędzania czasu. 

10 sierpnia w sobotnie popołudnie 

mieszkańcy Jadwigowa uczestniczyli w 

pikniku rodzinnym. Uroczystość roz-

począł sołtys Zdzisław Krajewski, który 

serdecznie powitał przybyłych mieszkań-

ców oraz gości, wśród których byli: z-ca 

wójta Sławomir Bernacki, przewodniczą-

ca Gminnej Rady KGW Danuta Pełka, 

radna Marzena Plich oraz inspektor ds. 

kultury Maria Robak. W części artystycz-

nej na powitanie zaśpiewały panie z Koła 

Piknik Rodzinny w Jadwigowie
Gospodyń Wiejskich z Jadwigowa, na-

stępnie z repertuarem piosenek biesiad-

nych wystąpił zespół „Kalina” z Wąwału. 

Po doznaniach artystycznych każdy mógł 

skosztować tradycyjnych potraw regio-

nalnych przygotowanych przez panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich oraz kiełba-

sek z grilla, które serwowali strażacy. Dla 

dzieci zostały zorganizowane konkursy i 

malowanie buziek. Wspólne świętowanie 

przebiegło w miłej rodzinnej atmosferze. 


