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Szanowni
mieszkańcy!
Krok za kr okiem
idzie Nowy Rok, ale
troszkę
wcześniej
będzie opłatek w
gronie rodzinnym,
będą życzenia i radosne Święta Bożego
Narodzenia. Pozwólcie więc, że razem z
Przewodniczącą Rady Gminy, kolejny
raz złożymy Wam najlepsze świąteczno-noworoczne życzenia.
Mocno wierzę w t o, że większa część
życzeń się sp ełni, a r ok następny będzie
czasem rozwiązania wielu trudnych codziennych spraw i problemów. Niech będzie dobry dla Was, dla gminy i przyniesie
wiele nowych planów, pomysłów i marzeń.
Zachowanie ciągłości gminnego życia na łamach naszego biuletynu wymaga, abyśmy wrócili do p ierwszego miesiąca kwartału. Miesiąc październik roku
2018 był szczególnym dla samorządu lokalnego. W dniu 21października odbyła
się I t ura wyborów samorządowych, w
której wybieraliśmy wójta gminy oraz
radnych do R ady Gminy Tomaszów
Mazowiecki. W naszej gminie w ybory
przebiegły sprawnie i z dobrą frekwencją
54% i zakończyły się w pierwszym terminie. Tak się złożyło, że wyborcy właśnie
mnie dali mandat do zarządzania gminą
przez kolejne 5 lat. W tym miejscu dziękuję Wam, że t ak licznie p oszliście do
wyborów i spełniliście swój obywatelski
obowiązek. Muszę jednak p rzyznać, że
z zazdrością patrzyłem na frekwencje w
innych gminach wiejskich. Myślę, że w
następnych osiągniemy magiczne 60%,

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Tomaszów Mazowiecki
składamy Wam najserdeczniejsze życzenia.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość zawita do każdego domu, a nadzieja,
spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.
Niech 2019 Rok będzie czasem spełnienia życzeń
składanych przy wigilijnym stole, a także czasem pokoju
i realizacji osobistych marzeń i planów.
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowaiecki
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

co będzie świadczyć, że ma my coraz
większą świadomość obywatelską i zdajemy sobie sprawę z wagi naszego głosu.
Podziękowania należą się również
członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej.
Spisali się na medal i już nad ranem były
znane wyniki wyborów w naszej gminie.
Dziękuję, również tym, którzy przygotowywali lokale wyborcze i wło żyli wiele
wysiłku i czasu w ic h wystrój, świadczący o ważnym wydarzeniu w życiu demokratycznego społeczeństwa.
Niedługo po wyborczych emocjach
obchodziliśmy bardzo ważne święto związane z datą 11 listopada, a więc
100-lecie Niepodległej Ojczyzny. Na tę
okazję przygotowane zostały w wiel u
miejscowościach patriotyczne akademie,
wieczornice i inne kulturalne wydarzenia

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki
FRANCISZEK SZMIGIEL

związane z tym wyjątkowym świętem.
Wspólnie wspominaliśmy narodowych
bohaterów, prostych żołnierzy i w ybitnych ludzi związanych z w ywalczoną
wolnością, po 123 la tach niewoli. Wychwalaliśmy Ich zasługi, oddawaliśmy
zasłużoną cześć i cieszy liśmy się, że żyjemy w niepodległym i rozwijającym się
kraju i że możemy być dumni z naszej
niepodległej ojczyzny. Więcej o tych wydarzeniach na innych stronach biuletynu.
Również w podniosłej i świą tecznej
atmosferze 21 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy, podczas
której zarówno wójt jak i radni zło żyli
uroczyste ślubowanie.
Wybrani podziękowali za o kazane
zaufanie i liczą na o wocną współpracę
z Radą, Wójtem i Mieszkańcami gminy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Na zdjęciu od lewej: Sepkowski Przemysław – Sekretarz Gminy, Bernacki Sławomir – Z-ca Wójta Gminy, Pawelec Czesław – Radny Rady Gminy, Kocik Danuta – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Milczarek Czesław – Radny Rady Gminy, Maciążek Aneta – Skarbnik Gminy, Gluźniewicz Edyta – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Mąkola Edward – Radny Rady
Gminy, Jedynak Anna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Król Stanisław – Przewodniczący Komisji Finansowej. Pierścińska Krystyna – Przewodnicząca Rady Gminy, Musiał Zygmunt – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, Wawrzyńczyk Sławomir – Pr zewodniczący Komisji Ekologicznej, Bezat Weronika – Radna Rady Gminy , Gawarzyński Eugeniusz – Przewodniczący Komisji Samorządu Lokalnego i Ochrony
Przeciwpożarowej, Gawarzyńska Anna – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Plich Marzena – Radna Rady Gminy, Jabrzyk Tomasz – Radny Rady Gminy, Szmigiel Franciszek – Wójt Gminy

W składzie Rady Gminy VIII kadencji jest p ięcioro nowych radnych: Bezat Weronika, Jabrzyk Tomasz, Mąkola
Edward, Pawelec Czesław, Plich Marzena. Witam Ich serdecznie i ży czę dużo
satysfakcji z pracy na rzecz społeczności,
którą reprezentują oraz całej gminy.
W tym miejscu chciałbym podziękować paniom Marii Nowak, Małgorzacie

Robak, Urszuli Szymańskiej oraz panom
Stanisławowi Bojanowskiemu i M arianowi Sękowi za owocną pracę w VII kadencji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.
Mam nadzieję, że nadal b ędą się udzielać
społecznie, a przy okazji będą przekazywać
innym swoje doświadczenie działacza społecznego i zachęcać do działania na rzecz
„małej ojczyzny”.

Liczę, tak jak do tychczas, na dob rą
współpracę przy realizacji wielu nowych
projektów innowacyjnych i społecznych,
które w znacznym stopniu wpłyną na
poprawę życia mieszkańców.
Z poważaniem
FRANCISZEK SZMIGIEL
Wójt Gminy

Podsumowanie działalności Gminy w 2018 r.
1 grudnia na za proszenie Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki Franciszka Szmigla do Szk oły Podstawowej w Z awadzie
przybyli: Radni Rady Gminy, Sołtysi,
przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek
Organizacyjnych Gminy, oraz Kierownicy
poszczególnych referatów. Wszyscy zgromadzili się, aby podsumować działalność
gminy w 2018 r. Uroczystość rozpoczęła
się od części artystycznej, w której wystąpili tancerze Studia Tańca Cantinero – Izabela Zakrzewska i Michał Gotkowski, którzy zatańczyli tańce latynoamerykańskie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
w Gminie Tomaszów Mazowiecki
28 listopada 2018 r. w niezwykle uroczystej oprawie 22 pa ry małżeńskie z G miny Tomaszów Mazowiecki świętowały
jubileusz 50, 60 i 65-lecia p ożycia małżeńskiego. W tym w yjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyły rodziny,
przyjaciele, Wójt Franciszek Szmigiel,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Pierścińska, Proboszcz parafii św. Anny
w Smardzewicach Ojciec M arek Zienkiewicz, inspektor ds. e widencji ludności Alicja Węgrzynowska, inspektor ds.
kultury i promocji Maria Robak. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w Sanktuarium św. Anny w S mardzewicach, której przewodniczył proboszcz O. Marek
Zienkiewicz. Jubilaci na pamiątkę otrzymali z rąk p roboszcza obrazki patronki
sanktuarium św. Anny. Dalsza część obchodów odbyła się w P ensjonacie „At-

mosfera” w S mardzewicach. Przybyłych
na uroczystość Jubilatów i gości powitała
p. Alicja Węgrzynowska zaś słowa wyrażające uznanie oraz szacunek do J ubilatów skierował wójt Franciszek Szmigiel.
Następnie Wójt w imieni u Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w towarzystwie Przewodniczącej Rady
Gminy Krystyny Pierścińskiej wręczył Jubilatom obchodzącym „Złote Gody” medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
W uroczystości uczestniczyli również
Jubilaci, którzy obchodzili „Diamentowe
i Żelazne Gody”. Wszyscy otrzymali listy
gratulacyjne, kwiaty i upominki. W imieniu Jubilatów słowa podziękowania dla
organizatorów skierowała Pani Barbara
Walasik. Aby umilić ten wyjątkowy dzień,
z programem artystycznym wystąpił zespół folklorystyczny „Smardzewianie”.

Po oficjalnej części wszyscy zebrani
zostali zaproszeni na poczęstunek.
Złote Gody obchodzili Państwo:
Zofia i W incenty Barańscy, Stefania i
Antoni Dąbrowscy, Krystyna i Tadeusz
Domaradzcy, Genowefa i Czesław Jakubowscy, Krystyna i Kazimierz Koperkiewiczowie, Krystyna i Tadeusz Krawulowie, Helena i Ed ward Kujawscy, Halina
i Andrzej K waśkiewiczowie, Stefania i
Roman Malinowscy, Wiesława i M ichał
Niemczykowie, Teresa i Henryk Ogórkowie, Anna i Antoni Ostrowscy, Krystyna
i Jan Przybyłkowie, Zofia i Julian Rysiowie, Iwonna i Bronisław Sascy, Krystyna
i Stefan Ścisłoscy, Ewa i M ichał Urbańczykowie, Barbara i Marian Walasikowie.
Jubilaci obchodzący Diamentowe Gody. (60 lecie pożycia małżeńskiego):
Genowefa i Wład ysław Chachułowie,
Janina i K azimierz Fałkowscy, Teresa i
Marian Ignaszczykowie
Żelazne Gody 65 lecie pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo Marianna
i Ignacy Pająkowie.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Następnie wystapiła Pani Wioletta Rak,
śpiewaczka z zamiłowania – jak mówi o
sobie mieszkanka Sługocic. W jej wykonaniu usłyszeliśmy między innymi: arie
z opery „Carmen” Georga Bizeta, Habanerę, Seguidilla z I ak tu opery Carmen
oraz My Fair Lady Frederica Loewe. Po

części artystycznej w swoim wystąpieniu wójt w prezentacji multimedialnej
przedstawił wykonane inwestycje w
ostatnim roku oraz poniesione koszty na
ich realizację. Zebrani z zaciekawieniem
wysłuchali informacji o działaniach podejmowanych przez gminę w 2018 roku.
Po wystąpieniu Wójta głos zabrała Prze-

wodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich p. Danuta Pełka, która w
imieniu wszystkich Pań z KGW pogratulowała wójtowi wygranych wyborów i
życzyła dalszej owocnej współpracy. Na
zakończenie wszyscy zostali zaproszeni
na kolację przygotowaną przez panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Zawady.
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Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego
w dziedzinie kultury dla Zespołu Pieśni
i Tańca „Ciebłowianie”
16 Października 2018 r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Ł odzi odbyła się ur oczysta gala wr ęczenia nagród Sejmiku
Województwa Łódzkiego w dziedzinie
kultury. Jest to prestiżowe wyróżnienie
przyznawane za szczeg ólne osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. O przyznanie nagrody wystąpił Wójt
Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel. Wśród laureatów znalazł
się Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie” z
Ciebłowic Dużych. Nagrodę w wysokości
4 000 zł z rąk P rzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura oraz Wicemarszałka Województwa
Łódzkiego Artura Bagieńskiego odebrała
kierownik Katarzyna Małek wraz z przedstawicielami zespołu. W ur oczystości
uczestniczył sekretarz Gminy Tomaszów
Mazowiecki Przemysław Sepkowski.

XIII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2018”
27 września 2018 r w Centrum Kulturalno-Artystycznym w K ozienicach odbył
się XIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki
Biesiadnej „KOZIENICE 2018”, którego organizatorem było Stowarzyszenie
Kobiet Ziemi Kozienickiej sekcja artystyczna Klub Seniora RELAKS. Na scenie zaprezentowało się ponad 500 osób z
35 zespołów, chórów i klubów seniora z
czterech województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i zac hodniopomorskiego.
W Przeglądzie zaprezentował się zespół „Kalina” z Wąwału, który reprezentował Gminę Tomaszów Mazowiecki. Za
swoją prezentację zespół otrzymał statuetkę i pa miątkowy dyplom. Przegląd
cieszy się ogr omnym zainteresowaniem
zarówno wśród wykonawców, jak i p ubliczności.
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XIII Powiatowe Święto Ziemniaka
W sobotę 29 września 2018 r . odbyło
się XIII P owiatowe Święto Ziemniaka
w Brzustowie w gminie I nowłódz pod
Patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego oraz Wójta Gminy Inowłódz
Pana Bogdana Kąckiego. W t egorocznym konkursie na Rek lamę Ziemniaka udział wzięło 8 r eprezentacji Kół
Gospodyń Wiejskich z p owiatu tomaszowskiego. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowały Panie z Koła
Gospodyń z Łaziska, które za przedstawioną prezentację uzyskały II miejsce.

II Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
W sobotę 6 października 2018 r. w Tomaszowie Mazowiecki odbył się II Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowany przez Powiatowe Centrum
Animacji Społecznej. Do turnieju zgłosiło się sześć Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu powiatu tomaszowskiego. Gminę

Tomaszów Mazowiecki reprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich z W ąwału.
Panie rywalizowały w 6 konkurencjach:
kulinarnej, edukacyjnej, modowej, artystycznej, sprawnościowej i teście wiedzy.
We wszystkich nasze Panie wykazały się
wiedzą, talentem i umiejętnościami. Bez-

konkurencyjne okazały się w kategorii
artystycznej, gdzie za scenkę kabaretową
na temat: „Rola kobiety na p rzestrzeni
ostatnich 100 lat” zdobyły pierwsze miejsce. Imprezę uświetnili swoimi występami: Formacja Rewiowa „Step by step”
oraz zespół „Kalina” z Wąwału.
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Gminne obchody 100 rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Koncert upamiętniający 100 r ocznicę odzyskania Niepodległości odbył
się w d niu 11 list opada 2018 r oku w
Smardzewicach. Zainaugurowała go
orkiestra OSP pod dyrygenturą kapelmiastrza Pana Wiesława Iskry. Koncertowo zaprezentowały się wszytskie
zespoły działające w Gminie Tomaszów
Mazowiecki, w w ykonaniu których
usłyszeliśmy pieśni i p iosenki ilustrujące ostatnie stulecie naszej ojczyzny.
Dla Niepodleglej wystąpiły: „Mali
Smardzewianie”, „Ciebłowianie”, „Sami
Swoi”, „Kalina” oraz „Smardzewianie”.
Program artystyczny ubogacił występ dzieci z Z espołu Szkolno-Przedszkolnego w S mardzewicach, które
zaprezentowały widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez Panie
Iwonę Białecką, Gabrielę Bujak i Darię
Zarębę. W trakcie uroczystości zaprezentowana została relacja z p rzebiegu
projektu „Rok dla Niepodległej” oraz
podsumowanie Rodzinnego Konkursu
Plastycznego zrealizowanego w ramach
tego projektu. Laureatom konkursu
wręczono nagrody, których fundatorami byli Gmina Tomaszów Mazowiecki,
eMstudio Małgorzata Justyna, Nadleśnictwo Smardzewice oraz Gminna Biblioteka Publiczna w S mardzewicach.
Wykonane przez dzieci i ic h rodziców
prace plastyczne wraz z w ystawą historyczną „100 la t temu…” stanowiły
piękną dekoracją sali. Organizatorzy
dziękują artystom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta
Niepodległości. W uroczystości uczestniczyli Pan Franciszek Szmigiel W ójt
Gminy Tomaszów Mazowiecki jego
zastępca Sławomir Bernacki, Radni
Gminy, Dyrekcja i G rono pedagogiczne szkoły w Smardzewicach, proboszcz
parafii Św. Anny w S mardzewicach o.
Marek Zienkiewicz, reprezentacje Kół
Gospodyń Wiejskich i S ołtysi z całej
gminy. Dziękujemy licznie p rzybyłej
publiczności.
DOKOŃCZENIE NA STR. 7
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Święto Niepodległości w Zawadzie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 6

W dniu 10 list opada 2018 r oku w D omu Ludowym w Z awadzie miała miejsce uroczystość z o kazji 100-lecia o dzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na początku Bożena Wydra – o piekun
świetlicy przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie wspólnie odśpiewano hymn państwowy. W kolejnej części
uroczystości zabrał głos Bogdan Krężelewski – Prezes OSP w Z awadzie, który
mówił o pa mięci naszych pradziadów
walczących o w olną Polskę, wspomniał
strażaków ochotników z Zawady, którzy
swą aktywnością wiernie służyli naszej
Ojczyźnie. Następnie młodzież recytowała wiersze, podkreślające nastrój lat
walki i zmagań z zaborcami. W repertuarze piosenek patriotycznych wystąpiła
grupa dziewcząt, przy akompaniamencie
orkiestry dętej OSP pod batutą Andrzeja
Żerka.
Do śpiewu włączyła się liczna publiczność. Na zakończenie odśpiewano
Rotę. Oficjalną część zakończył występ
strażaków ochotników w P olonezie dla
Niepodległej. Następnie sołtys Krzysztof
Ogórek zaprosił wszystkich na biesiadę.
Uroczystość przygotowała filia biblioteczna, świetlica wiejska przy współpracy OSP i KGW w Zawadzie. Dziękujemy
p. Tomaszowi Kosiorowi za przygotowanie młodzieży.
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„Belferki” w szkole w Zawadzie
W dniu 12 X 2018 r. w Szkole Podst. im.
J.P. II w Z awadzie obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej. Na tę okoliczność
grupa uczniów pod kierunkiem p. G.
Fiemy i B . Chmielnickiej przygotowała program artystyczny pt. „Obyś cudze
dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczyciel na świecie ”. Następnie, niczym jak
na gali festiwalu filmowego, miało miej-

sce rozdanie pracownikom szkoły własnoręcznie przez uczniów wykonanych
statuetek. Nagrody przyznawane były w
wielu śmiesznie brzmiących kategoriach:
Bratnia Dusza, Żelazna Dama, Pogromca Nieuków, Sokole Oko, Mistrz Ciętej
Riposty, Strażnik Porządku czy Szkolna
Magda Gessler. Dzień Edukacji Narodowej to dobra okazja do składania podzię-

kowań i życzeń pracownikom szkoły.
Dlatego przedstawiciele Rady Rodziców
wdzięczni kadrze za tr ud nauczania
i wychowywania wręczyli na ic h ręce
kwiaty, a Samorząd Uczniowski – laurki.
Na koniec tych uroczystości uczniowie wspólnie z na uczycielami, pracownikami szkoły oraz rodzicami zatańczyli
taniec „Chocholada dance”.

Dzień Niepodległości w szkole w Zawadzie
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości było szczególną okazją do
świętowania w Szkole Podst. im. J. P. II w
Zawadzie. W dniu 7 XI już od rana prowadzone były zajęcia o tematyce patriotycznej. Ponadto pod nadzorem naucz.
wych. fiz. – M. P ruskiego zorganizowano biegi niepodległościowe. O g odz.
13.00 rozpoczęły się o ficjalne obchody
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z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych. Na placu apelowym wciągnięto flagę państwową na
maszt i odśpiewano hymn Polski. Dalsza
część uroczystości miała miejsce na sali
gimnastycznej, gdzie grupa uczniów pod
kierunkiem p. G. Fiemy i B. Chmielnickiej wystąpiła w p rogramie artystycznym „Bez tej miłości żyć nie mo żna”.

Następnie uczniowie realizując zadanie
w ramach akcji Narodowego Czytania,
zaprezentowali fragment „Przedwiośnia”. Na koniec p. dyr. E. Szymczy k
gratulowała zwycięzcom, którzy w roku
jubileuszowym brali udział w k onkursach o tematyce patriotycznej. Doniosłą
uroczystość uświetnił k oncert orkiestry
dętej z OSP w Zawadzie.

KULTURA

Uroczyste ślubowanie kl I w Chorzęcinie

Podczas uroczystości obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, 10
listopada 2018 r. uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie złożyli
uroczyste ślubowanie. Do tego niezwykłego wydarzenia dzieci, pod kierunkiem
wychowawczyni, przygotowywały się o d
pierwszego tygodnia nauki. Poznawały zasady obowiązujące w tym nowym, a jakże
ważnym dla nich miejscu, zapoznawały się
ze swoimi prawami i obowiązkami. Pierwszaki ubrani w stroje galowe i żakowskie
czapki rozpoczęły, tą jakże podniosłą uroczystość, od wykazania się sw oją wiedzą
na temat swojej ojczyzny i sym boli narodowych. Wykonały układ t aneczny do
piosenki „Płynie Wisła płynie”. Następnie
uczniowie opowiadali zebranym gościom
o prawach i ob owiązkach związanych z
byciem uczniem. Z aśpiewali piosenkę
„Witaj szkoło”. Na koniec przedstawienia
pierwszoklasiści wykazali się znajomością
przepisów ruchu drogowego. Śpiewając
piosenkę „Znaczki odblaskowe” zachęcali
słuchaczy do b ycia widocznym na dr o-

dze. Po inscenizacji uczniowie w obecności Dyrektora Szkoły, gości, nauczycieli
i rodziców złożyły na flagę państwową
uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu Dyrektor Szkoły pasowała pierwszoklasistów
na uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczał Wójt Gminy Franciszek

Szmigiel oraz legitymacje szkolne wręczane przez Przewodniczącą Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki Panią Krystynę
Pierścińską. Były też życzenia i upominki
od rodziców oraz Wójta Gminy.
Uczniowie klasy pierwszej, rodzice,
goście i nauczyciele spotkali się na słodkim poczęstunku.

Dzień bez telefonu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie
od września uczestniczą w różnych akcjach
organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Do tych najciekawszych należy „Dzień
bez telefonu”. W każdą trzecią środę miesiąca uczniowie, zamiast bezustannie śledzić
akcje samorządu uczniowskiego z nosem w
smartfonach, prowadzą zagorzałe dyskusje
„twarzą w twarz” ze znajomymi lub tańczą
w rytm znanych piosenek. Największym
zainteresowaniem do t ej pory cieszył się
„Chocolata Dance”, ale była i „Lambada”.
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Zatańczmy dla Niepodległej

100-lecie Niepodległej to niezwykła rocznica. 10 listopada w sali OSP w Chorzęcinie świętowaliśmy wraz z za proszonymi
gośćmi poprzez śpiew: o wojence, szarej
piechocie, komendancie... Nasze wspólne śpiewanie było hołdem, jaki składamy
tym, którzy w wielkim tr udzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. Obchody zostały
zorganizowane przez Przewodniczącą
Rady Gminy p. Krystynę Pierścińską, Radę Sołecką wsi Chorzęcin oraz Dyrektora
i Grono Pedagogiczne SP w Chorzęcinie.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki p. Franciszek Szmigiel, Inspektor
ds. Kultury p. Maria Robak, radni G miny Tomaszów Mazowiecki, p. Urszula
Szymańska i p . Marian Sęk oraz Prezes
OSP Chorzęcin p. Józef Karp. Uroczystość rozpoczęła się koncertem zespołów
wokalnych Wolborskiego Centrum Kultury Fermata oraz Cantare z programem
„Dla Niepodległej”. Następnie uczniowie i dzieci z o ddziałów przedszkolnych
prezentowały przygotowane piosenki i

układy taneczne. W t en wyjątkowy nastrój wprowadziła wszystkich klasa III,
która przepięknie zatańczyła poloneza.
Po zakończeniu części artystycznej Pani
Dyrektor ogłosiła zwycięzców szkolnego
konkursu „Plakat dla Niepodległej” oraz
konkursu fotograficznego „To wszystko
Polska”. Nagrody w konkursach zostały
ufundowane przez Wójta p. Franciszka
Szmigla. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Niespodzianką był
ogromny tort dla wszystkich gości w biało-czerwonych barwach.

Ślubowanie pierwszoklasistów

uczniów zwróciła się do pa na dyrektora
o przyjęcie tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi
Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
DOKOŃCZENIE NA STR. 11

Dnia 12 października 2018r w ZS w Wiadernie odbyła się Uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Pan dyrektor A.
Świech powitał gorąco rodziców, nauczycieli, a szczeg ólnie serdecznie uczniów
klasy pierwszej. Dzieci najpierw zaprezen-
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towały swoje umiejętności aktorskie. Przy
burzy oklasków, w o dświętnych strojach,
pierwszacy błysnęli talentem i dali dowód
na to, że są gotowi do sumiennej pracy w
szkole. Po zakończonej części artystycznej
wychowawczyni p. J. Kotynia w imieni u

EDUKACJA

Bal Jesieni
W dniu 19 paździer nika 2018 r. w Publicznym Przedszkolu w W iadernie
został zorganizowany Bal Jesieni. Chociaż pochmurno za oknem to w naszym
Przedszkolu słonecznie i bajecznie. W
scenerii nawiązującej do pory roku,
którą przygotowały panie: D. Hałaczkiewicz, J. Świnoga, K. Waścikowska
i M. W ięcławska, dzieci w wiek u od
3 do 6 la t bawiły się i t ańczyły wraz ze
swoimi opiekunami. Przygotowane
były dla dzieci za bawy taneczne i k onkursy. Przedszkolaki przebrane były w
stroje związane z jesienią min. skrza ty,
muchomorki, liski, biedronki, jeżyki,
dynie, a p rzygotowali to ich wspaniali
rodzice. W balu uczestniczył również
Pan Dyrektor Arkadiusz Świech oraz

kilkoro rodziców. Wybrane Jury oceniło
najpiękniejsze strojów przedszkolaków,
a pan Dyrektor wręczył ufundowane
słodkie upominki dla uczestników balu.

Gratulujemy Rodzicom wspaniałych pomysłów na dziecięce stroje, a dzieciom
życzymy miłych wspomnień z tegorocznego balu jesieni.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał pasowania na ucznia. „P asuję Cię
na ucznia” – mó wił pan dyrektor, dotykając symbolicznym ołówkiem ramion

swoich podopiecznych.
Następnie przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego życzył sukcesów w nauce oraz zapewniał o p omocy i o piece
starszych kolegów w szk ole i p oza nią.

Do życzeń dołączyli się r odzice, którzy
ufundowali drobne prezenty oraz zorganizowali „słodkie” przyjęcie. Ten dzień
na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
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Świętowanie Niepodległej Polski

Dnia 9 listopada w ZS w Wiadernie odbyła się uroczystość z okazji 100 lecia o dzyskania Niepodległości przez Polskę. Miała
ona charakter dwuetapowy. Pierwsza część
przebiegała w s ali gimnastycznej, gdzie
po odśpiewaniu Hymnu Państwowego
uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. K.
Cyniaka zaprezentowali „ drogi do wolności”, a chór szkolny uświetnił w ystęp pieśniami patriotycznymi. Następnie wszyscy
uczniowie naszej szk oły z b iało-czerwonymi symbolami oraz sztandarem udali
się w ma rszu patriotycznym do „Pomnika ku czci p oległych” w Wiadernie. Tam
odśpiewano jeszcze raz h ymn, odczytano
Apel Poległych oraz złożono kwiaty. Uroczystości towarzyszyły również delegacje
ze sztandarami z OSP z Nagórzyc i Wiaderna. Tak uczczono tę najważniejszą od
stu lat rocznicę w historii naszej ojczyzny.

Świętowanie w Komorowie

nią Beatę Kielan i Dorotę Kowalską oraz
w konkursie na najładniejszy portret
Józefa Piłsudskiego, a t akże konkursach
poetyckim i recytatorskim. Trzy ostatnie
konkursy zorganizowali poloniści i historycy – pani Halina Mierzwa, Grażyna
Dąbrowska i pan Dominik Kozar. Bardzo
ważnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Klasy
Ia i Ib w ob ecności pocztu sztandarowego złożyły ślubowanie. Pierwszoklasiści
otrzymali upominki ufundowane przez
Wójta pana Franciszka Szmigla oraz
przez Samorząd Uczniowski.

9 listopada 2018 roku w ZS w Komorowie
uczniowie oraz nauczyciele świętowali
setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Wójt p. Franciszek Szmigiel oraz proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Królowej Polski – Henryk Kowaliński
swoją obecnością uświetnili ob chody
tego narodowego święta, które składało
się z dwóch części. Pierwsza z nich miała charakter artystyczny, zaś w dr ugiej
uczniowie zaprezentowali swoje talenty
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wokalno-recytatorskie. Punktualnie o
godzinie jedenastej jedenaście cała szkolna społeczność odśpiewała „Mazurek
Dąbrowskiego”, tym samym włączyliśmy
się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu. Podczas akademii o dbyło się t akże
podsumowanie konkursów ogłoszonych
z okazji stulecia odzyskania przez nasz
kraj niepodległości. Uczniowie bardzo
licznie wzięli udział w k onkursie fotograficznym zorganizowanym przez pa-

EDUKACJA

Niepodległa do hymnu

11 listopada 2018 r oku w całej P olsce i
w wielu miejscach na świecie w s amo
południe odbyło się śp iewanie hymnu
państwowego. Z inicjatywy sołtysa Zdzi-

sława Krajewskiego do ak cji włączyli
się również mieszkańcy Jadwigowa. W
samo południe zebrali się p rzy świetlicy wiejskiej. Pokazali, że w st ulecie od-

zyskania niepodległości jesteśmy jedną,
biało-czerwoną rodziną. Zademonstrowali to w na jbliższy sercom Polaków
sposób – śpiewając wspólnie hymn.

W związku z obchodami 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości w środę 24
października p. Katarzyna Waścikowska i
p. Marta Więcławska zorganizowały konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej
dla dzieci 4, 5 i 6 letnich. Całą uroczystość
rozpoczęto od „Mazurka Dąbrowskiego”,
po którym rozpoczął się p rzegląd przygotowanych przez dzieci wierszy patriotycznych. Dzieci p rezentowały poezję
wybitnych polskich poetów. Łącznie w
konkursie wystartowało 26 osób. Podczas
obrad komisji konkursowej odbył się „Quiz o Polsce”, w czasie, którego dzieci mogły
się zmierzyć się z p osiadaną przez siebie
wiedzą o sw oim kraju. Komisja, w skład
której weszli: p. dyrektor A. Świech, p. D.
Hałaczkiewicz, p. M. Więcławska i p . K.
Waścikowska wybrała po trzech zwycięzców z każdej gr upy wiekowej oraz przyznała pięć wyróżnień. Pierwsze miejsca
zajęli: w grupie 4 latków: Jan Twardowski,
w grupie 5 la tków: Wiktoria Górska, w
grupie 6 la tków: Marcin Tuchowski. To
była niezapomniana lekcja patriotyzmu.

Dzień patriotyzmu w publicznym
przedszkolu w Wiadernie
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Mikołajki w Sługocicach

1 grudnia 2018 r . w Ś wietlicy Wiejskiej
w Sługocicach odbyło się sp otkanie Mikołajkowe przy choince, na które zostały
zaproszone dzieci i młodzież. Atrakcją
wieczoru było ognisko, na którym dzieci
(pod opieką dorosłych) piekły kiełbaski.
Ze względu na c hłodne popołudnie dal-

sza część programu odbywała się j uż w
budynku, gdzie po zjedzeniu kiełbasek
odbywały się liczne za bawy i konkursy z
nagrodami, a w p rzerwach między k onkursami dzieci częstowały się słodkościami i owocami serwowanymi na stołach.
Niespodzianką wieczoru był prawdziwy

Mikołaj, który przyniósł dla wszyst kich
dzieci wielki wór z prezentami. Uśmiech
i radość dzieci b yła miłym p odziękowaniem dla P ani Świetlicowej i zaa ngażowanych rodziców w p rzygotowaniu tego
wieczoru.

Rok dla Niepodległej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach
Taki tytuł nosił projekt dofinansowany
przez Ministra Edukacji Narodowej w
ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Nasi uczniowie posadzili
Drzewo Niepodległości, rozmawiali z leśnikiem o na jstarszych okazach
drzew w okolicy. Stworzyli piękne pra-
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ce plastyczne w ra mach konkursu rodzinnego na kreatywne przedstawienie
symboli narodowych. Wystawa cieszyła
się dużym zainteresowaniem, podobnie jak eksp ozycja dokumentów związanych z o dzyskaniem niepodległości.
Najmłodsi z oddaniem podbijali „Zoś-

kę”, zabawę podwórkową z dawnych lat.
Piątoklasiści rywalizowali w „ Szczypiorniaku”. Atrakcją była wycieczka do
Warszawy i lekcje muzealne w Muzeum
Wojska Polskiego i C ytadeli Warszawskiej.
DOKOŃCZENIE NA STR. 15

EDUKACJA

Świętowanie 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości w Komorowie
9 listopada 2018 r. na długo pozostanie w
pamięci mieszkańcy Komorowa i Z aborowa I i II. T ego dnia w Ś wietlicy Wiejskiej w Komorowie odbyła się szczególna,
z uwagi na doniosłość wydarzenia i artystycznie piękna uroczystość 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały
piosenki patriotyczne, harcerze oddali
cześć walczącym o w olność, a mieszkańcy z r umieńcami na twa rzy słuchali
przekazu młodych aktorów. Uroczystości
była lekcją historii, potwierdzającą wielki
szacunek i wdzięczności wobec Polaków,
którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę. Poświęcili, to co najcenniejsze dla
każdego człowieka – oddali swoje życie z
miłości do kraju i wiary w zwycięstwo po
123 latach niewoli. W organizację i przebieg wydarzenia zaangażowali się: sołtys
wsi Zaborów I p. Bożena Szymkowska,
opiekun świetlicy p. Edyta Mordaka, p.

dyrektorki, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Komorowie: p. Dominik Kozar
– prowadzący imprezę, p. Ewa Wysmyk i

p. Grażyna Dąbrowska. Uczniowie i zaproszeni goście dostali okolicznościowy
prezent z biało-czerwoną dekoracją.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 14
Działania podsumowaliśmy programem artystycznym w szkole i na gmin-

nych obchodach 100-lecia niepodległości. Projekt został zrealizowany z Urzędem Gminy Tomaszów Mazowiecki,

Gminną Biblioteką Publiczną w S mardzewicach i N adleśnictwem Smardzewice.
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Happy halloween
Dnia 19 października 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w K wiatówce odbyła się
zabawa dla dzieci p t. „Happy Hallowe-

en”. Dzieci znakomicie przygotowały się
do tego wydarzenia. Przybyły przebrane
m.in. za: cza rownice, wiedźmy, szkielet

Piękna nasza Polska cała
Dzieci z przedszkola w Komorowie wzięły udział w M iędzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska
Cała”, który realizowany był od września
do listopada.W ramach projektu dzieci
brały udział w licznych zajęciach kulturalno-edukacyjnych, poznając historię
naszej ojczyzny i krze wiąc jej trad ycje.
W trakcie trwania projektu uczyły się
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Hymnu Polski, wierszy i p ieśni patriotycznych. Na terenie szkoły posadzono
„Drzewo Pamięci” jako symbol życia i
wolności, a w sali przedszkolnej powstał
kącik patriotyczny. Ważnym elementem
tego cyklu był udział dzieci w ogólnopolskiej akcji „Napisz kartkę Bohaterom” i
wysłanie karty pocztowej z wier szem o
Komorowie napisanym przez Panią Mi-

człowieka i duchy. Możliwość malowania
twarzy jeszcze ba rdziej dodała wyrazu
całej charakteryzacji. Podczas trwania
zabawy odbyło się wiele k onkursów z
nagrodami m.in.: K onkurs na na jlepsze
przebranie, Czarownica na mio tle, Mumia oraz wiele inn ych. Atrakcją, która
zdecydowanie przypadła dzieciom do
gustu, była zabawa „Pajęczej sieci”. Domeną na Halloween była ogromna dynia
z wyciętą „straszną twarzą”, z którą dzieci, młodzież i dorośli robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Również na stołach gościł
słodki poczęstunek z H alloweenowymi
przysmakami. Całość dopełniała tematycznie przygotowana sala oraz muzyka
w klimacie disco. Zwieńczeniem tego wydarzenia był „taniec Belgijka” na koniec
imprezy. Zabawa zdecydowanie udała się
w 100% i na pewno na długo pozostanie
w pamięci wszystkim obecnym.

rosławę Zalewską mieszkankę Komorowa. Dzieci b rały udział w za wodach
sportowych pt. „Biało-czerwoni”, na które wszystkie przybyły ubrane w barwach
narodowych i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich konkurencjach. Cały cykl wydarzeń projektu
„Piękna Nasza Polska Cała” miał na celu
kształtowanie postaw patriotycznych u
najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i trad ycje Polski, kształtowanie
tożsamości narodowej dzieci.

EDUKACJA

III Gminne Teatralia Proﬁlaktyczne

Dnia 06. 12.2018 r . w świet licy, w K omorowie, odbył się III G minny Przegląd Młodzieżowych Teatrzyków Profilaktycznych. Do przeglądu przystąpiły
wszystkie szkoły z t erenu gminy Tomaszów Mazowiecki. Licznie przybyli zaproszeni goście: Maria Robak – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Barbara
Pociejkin i Emilia K ałuzińska – kuratorzy Sądu Rejonowego, Aleksandra Cedro
– psycholog z P oradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Maz., Paweł Ogórek i Jacek Jakubowski – dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w
Tomaszowie Maz., Ewa Szymczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Z awadzie,
Arkadiusz Świech – d yrektor Zespołu
Szkół w Wiadernie, Dorota Dyńdo – z-ca
dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie,
Katarzyna Wosińska – z-ca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w S mardzewicach. Nauczyciele – o piekunowie
grup teatralnych: Anna S obierska – Z espół Szkół w Wiadernie, Katarzyna Wosińska – Z espół Szkolno-Przedszkolny
w Smardzewicach, Monika Kut – Szkoła
Podstawowa w Z awadzie, Grażyna Dąbrowska – Z espół Szkół w K omorowie,

Wioletta Jarosz – bibliotekarz z biblioteki w K omorowie. Przedstawiciele Rady
Rodziców: p. Monika Gonciarz, p. Aneta
Szewczyk oraz p. Agnieszka Podwysocka
– Portal Internetowy Format3A.
Celem konkursu była prezentacja
grup teatralnych z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, pogłębianie edukacji teatralnej uczniów, nawiązywanie
kontaktów, dbałość o kulturę słowa, rozładowanie negatywnych emocji, agresji
– teatr jako terapia.
W tegorocznej edycji Przeglądu „Na
małej scenie”, brały udział 4 szk oły, w
tym 55 uczestników.
Jury konkursu, powołane przez organizatorów, oceniało prezentacje uczniów
zwracając uwagę na charakter wychowawczy i wa rtości moralne spektaklu
oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Dyplom z w yróżnieniem – ex aeq uo
– otrzymały szkoły: Zespół Szkół w Wiadernie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Smardzewicach, Szkoła Podstawowa w
Zawadzie. Nagrodę główną i puchar zwycięzcy, otrzymał Zespół Szkół w Komorowie. Były też nagrody dla na jlepszych
kreacji aktorskich, które otrzymali: Wik-

toria Mąka – Zespół Szkół w Komorowie,
Wiktoria Chudzik – Z espół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach, Hanna
Nowakowska – Z espół Szkół w Wiadernie, Weronika Bojanowska – Szkoła Podstawowa w Zawadzie. Wszyscy uczestnicy
Przeglądu otrzymali upominki, dyplomy,
nagrody oraz podziękowania. Głównym
fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Tomaszów Mazowiecki
oraz firma „Bakarat”, p. Daria Stępień, p.
Monika i Arkadi usz Fijałkowscy. Chociaż nie wszyscy uczestnicy III Gminnego Przeglądu Teatrzyków Profilaktycznych mogli zostać laureatami, wszyscy
zasługują na uzna nie za zaa ngażowanie,
twórczą aktywność, umiejętność pracy
w zespole, pragnienie rozwijania swoich
umiejętności i zainteresowań. Szczególne
podziękowania należą się na uczycielom,
opiekunom zespołów, pod których okiem
uczniowie przygotowywali prezentacje.
Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest
pani Grażyna Dąbrowska – nauczyciel Zespołu Szkół w Komorowie. Wraz z p. Haliną Mierzwą, zabiega o jak najlepsze przygotowanie imprezy, która na stałe wpisała
się do kalendarza uroczystości gminnych.
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Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu w Twardej
23 listopada grupy przedszkolne: „Słoneczka” i „ Motylki” bawiły się ze sw oimi misiami na okolicznościowym balu.

Przedszkolaki powitał miś Barnaba i zapoznał je z historią Święta Misia. Następnie każde dziecko przedstawiło swojego

pluszowego przyjaciela. Uzupełnieniem
prezentacji było wysłuchanie opowiadania pt.: „Misio-Pysio i jego przyjaciele” oraz wiersz Czesława Janczarskiego
„ Naprawimy misia”. Ulubione rytmy
przedszkolaków zachęcały do tańców
z pluszakami. Starszakom wiele d umy i
radości dało r ozwiązywanie zagadek o
„misiowej” tematyce. Maluszki zaś zaprezentowały swoje umiejętności podczas układania misia z puzzli. Słodkie
ciasteczka „Lubisie” dodały wszystkim
energii do konkurencji sportowych. Były
więc „Wyścigi misiów”, „Wspinaczka po
miód” oraz „Wielki tor przeszkód w Stumilowym Lesie”. Tegoroczne spotkanie
z misiami zakończyło się próbowaniem
lipowego miodku z pasieki dziadka H ani. Miło spędzony czas w t owarzystwie
rówieśników to sposób na zdob ywanie
nowych doświadczeń.

Spotkanie opłatkowe w Łazisku
Tradycyjnie jak co roku w połowie grudnia w świet licy wiejskiej w Ł azisku odbyło się sp otkanie opłatkowe zorganizowane przez Panie z K oła Gospodyń
Wiejskich z Ł aziska. W ur oczystości
udział wzięły p rzedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z t erenu
gminy oraz seniorki z Łaziska. Na zaproszenie organizatorów przybyli również:
wójt gminy – F ranciszek Szmigiel, zastępca wójta Sławomir Bernacki, skarbnik gminy – Anet a Maciążek, sekretarz
gminy – Przemysław Sepkowski, przewodnicząca Rady Gminy – K rystyna
Pierścińska, radny – E ugeniusz Gawarzyński, inspektor ds. kultury i promocji
– Maria Robak, ks. J ózef Jeleń i siostra
Krystyna oraz przedstawiciele miejscowych organizacji. Uroczystość rozpoczęła się programem słowno-muzycznym w
wykonaniu dzieci ze świet licy wiejskiej
pod kierunkiem świetlicowej p. Beaty
Ogłuszki. Zgromadzonych powitała i
złożyła życzenia świąteczne przewodnicząca KGW Irena Bober. W imieni u
przybyłych gości życzenia złożył wójt,

18

zastępca wójta oraz przewodnicząca rady gminy. Modlitwą odmówioną przez
Proboszcza parafii św. Małgorzaty w
Chorzęcinie rozpoczęła się na jważniejsza część spotkania, dzielenie się o płat-

kiem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd
uczestnicy spotkania, oprócz doznań
duchowych, mogli posilić się wigili jnymi potrawami. Spotkaniu towarzyszyła
radosna i rodzinna atmosfera.

EDUKACJA

Projekt Erasmus+ w Smardzewicach

Uczniowie szkoły w Smardzewicach
kształtują postawy przedsiębiorczości od
kilku lat, realizując projekty edukacyjne
w ramach programu Erasmus+. We wrześniu szkołę odwiedzili partnerzy z Finlandii, Grecji, Hiszpanii i Irlandii, z którymi w
ramach projektu Ecobusiness.eu, uczniowie stworzyli firmę reklamową i przygotowują kampanie dla ekologicznych przed-

siębiorstw. Uczestnicy zaprezentowali
swoje prace w zakładzie produkcji szkła
Euroglas w Ujeździe. Kształtowaniu takich
postaw służyły zajęcia warsztatowe, a integracji sprzyjały liczne wycieczki i ekopiknik w Leśnym Zakątku. Od września szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu
pod hasłem School Entrepreneurship. An
adventure looking at the future of Europe.

Ma on na celu utworzenie międzynarodowej firmy, która promuje i wprowadza na
rynki krajów partnerskich swoje produkty
– hiszpańską oliwę z o liwek, włoskie c ytryny, litewski ser, rumuński miód i polski
chleb. Pierwsze spotkanie odbyło się już w
październiku w Hiszpanii.
Na zdjęciu uczestnicy projektu Ecobusiness.eu z kierownictwem firmy Eurolgas

Kto ty jesteś?
Polak mały
6 listopada 2018 r. w szkole w Chorzęcinie
odbył się Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak
mały”. W trzech kategoriach wiekowych
dzieci przedszkolne prezentowały wiersze patriotyczne. Odbył się również konkurs na strój patriotyczny lub regionalny.
Po prezentacji wystąpiły przedszkolaki z
SP w Chorzęcinie z wier szami i piosenkami patriotycznymi i l udowymi. Przed
wręczeniem nagród odbyła się degustacja
tortu. Nagrody w konkursie ufundowała
Rada Rodziców przy SP w Chorzęcinie.
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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 Publicznych i Funduszy Strukturalnych
/ kierownik referatu
36 – Skarbnik Gminy
37 – Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych
44 – Obsługa Rady Gminy
48 – Nieruchomości, Ochrona Środowiska
49 – Referat Infrastruktury i Spraw Właścicielskich / 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 dokonywać bez prowizji w oddziałach Banku
Spółdzielczego w Białej Rawskiej w
godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się nieopodal Urzędu Gminy na ul.św. Antoniego 16

Warsztaty w ramach projektu
„Tomaszowskie Centrum
Usług Społecznych”
Gmina Tomaszów Mazowiecki od października 2018 r . rozpoczęła działania
w ramach projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”. W ramach
działań w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Ciebłowice Duże, Komorów, Łazisko, Smardzewice, Wąwał i

Zawada odbywają się wa rsztaty: rękodzieła, florystyczne, kulinarne, ruchowe
dla seniorów. Ich celem jest zag ospodarowanie czasu w olnego oraz rozwijanie
umiejętności, zainteresowań, zwiększenie aktywności osób starszych w ży ciu
społecznym i kulturalnym.
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