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Szanowni mieszkańcy!
Rok 2019 dobiega 

końca i niedługo 

będziemy dzielić się 

świątecznym opłat-

kiem, składać sobie 

nawzajem najlepsze 

życzenia z nadzieją 

na bardzo dobry rok 2020. Dziś wspólnie 

z pracownikami samorządowymi oraz 

Przewodniczącą Rady Gminy i radnymi 

składamy Wam życzenia świąteczno-no-

woroczne. 

Ufam, że wiele życzeń się spełni w 

rzeczywistości, a po rozwiązaniu wielu 

trudnych codziennych spraw i proble-

mów będziemy mogli, o roku 2020, po-

wiedzieć – to był najlepszy rok w moim 

życiu. 

W życiu naszej wspólnoty rok budże-

towy 2019 był udany (podsumowanie 

w kolejnym biuletynie), a jaki będzie 

następny? Ostatni kwartał jest zawsze 

bardzo intensywny i pracowity, bowiem 

kończymy wiele zadań bieżących i inwe-

stycyjnych. W okresie do 15 listopada 

musimy również przygotować projekt 

budżetu i przedłożyć Radzie Gminy do 

analizy i podjęcia uchwały budżetowej. 

Na wspólnym posiedzeniu wszystkich 

komisji Rady Gminy, w dniu 29 listopa-

da, projekt budżetu został przedyskuto-

wany i jednogłośnie pozytywnie zaopi-

niowany. W dalszym ciągu stawiamy 

na intensywny rozwój przeznaczając na 

kolejny rok, ponad 20 milionów zł na 

inwestycje. Myślę, że z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej otrzymamy pozytywną 

opinię i do końca roku budżetowego bę-

dzie uchwalony. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Mieszkańcom oraz Gościom Gminy Tomaszów Mazowiecki 

składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfi tości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu 

przez cały Nowy 2020 Rok.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki

FRANCISZEK SZMIGIEL

Bardzo mocno zainteresowanych 

szczegółami odsyłam na stronę interne-

tową gminy bip.gminatomaszowmaz.pl, 

natomiast dla pozostałych podaję kilka 

ważnych cyfr:

1.  dochody budżetu gminy 

– 62 932 970

2.  wydatki budżetu gminy 

– 72 617 575,72

3.  defi cyt budżetu gminy 

– 9 684 605,72

4.  wydatki majątkowe (inwestycje) 

– 21 778 195,27

Defi cyt jest stosunkowo wysoki, ale 

możemy go zmniejszyć poprzez zwięk-

szenie dochodów, pozyskiwanie środ-

ków zewnętrznych lub oszczędne wyda-

wanie pieniędzy na bieżące funkcjono-

wanie gminy. Robimy to każdego roku 

i myślę, że z bardzo dobrym skutkiem. 

Zauważyli to inni, o czym piszemy w ar-

tykule obok. 

Na zakończenie składam serdecz-

ne podziękowania wszystkim, którym 

leży na sercu dobro i rozwój naszej 

„małej ojczyzny”, a więc pracownikom 

samorządowym, radnym, animatorom 

kultury, nauczycielom, działaczom 

społecznym, paniom z kół gospodyń, 

strażakom i wszystkim tym, którzy nam 

dobrze życzą i wpływają na pozytywny 

wizerunek gminy. Oby tak dalej i do 

Siego Roku. 

Z poważaniem 
FRANCISZEK SZMIGIEL 

Wójt Gminy
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Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Franciszek Szmigiel w dniu 25 listopa-

da 2019 r. uczestniczył w uroczystej ga-

li wręczenia nagród w Ogólnopolskim 

Konkursie Wzorowa Gmina. Tytułem 

tym nagrodzone zostały najlepsze samo-

rządy województwa łódzkiego. 

W gronie laureatów znalazła się 

Gmina Tomaszów Mazowiecki, której 

forum ekspertów wydało jednoznaczną 

decyzję o przyznaniu tytułu „Wzorowa 

Gmina”, którym może posługiwać się do 

31.12.2022 roku. Ponadto kapituła przy-

znała wójtowi Franciszkowi Szmiglowi 

prestiżowy tytuł „Wzorowy Samorzą-

dowiec” za: liczne działania i projekty 

inwestycyjne prowadzone z wykorzy-

staniem dofi nansowania z Unii Euro-

pejskiej, wysoki stopień i skuteczność 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 

wzrost atrakcyjności gminy, a także pro-

fesjonalizm, pomysłowość i konsekwen-

cję w działaniu oraz godną naśladowania 

postawę włodarza gminy. 

Certyfi kat „Wzorowa Gmina” jest 

potwierdzeniem, iż Gmina Tomaszów 

Mazowiecki należy do grona najlepszych 

samorządów w Polsce.

Uroczystość odbyła się w hotelu Ma-

gellan w Bronisławowie, którą uświetnił 

koncert orkiestry dętej ze Smardzewic. 

Ogólnopolski Konkurs 
Wzorowa Gmina rozstrzygnięty

Tytuł „Wzorowa Gmina” 
dla Gminy Tomaszów Mazowiecki 
i „Wzorowy Samorządowiec” 
dla wójta Franciszka Szmigla

Mieszkańcy naszej gminy coraz aktyw-

niej uczestniczą w pracach, mających na 

celu zagospodarowanie przestrzeni pu-

blicznych w ich miejscowościach. Naj-

częściej są to działania podejmowane w 

ramach realizacji funduszu sołeckiego. 

Mieszkańcy Sługocic w roku 2017 otrzy-

mali odnowiony budynek świetlicy wiej-

skiej. Teraz chcą prowadzić prace popra-

wiające estetykę i funkcjonalność terenu 

przyległego do świetlicy. W listopadzie 

br. fi rma Pana Tomasza Sieronia z Tro-

janowic – Usługi Transportowe i Sprzę-

tem Budowlanym, wykonała parking, 

chodniki i drogę dojazdową z kostki be-

tonowej. Ponadto rozebrano przystanek 

autobusowy i przygotowano teren pod 

przyszłe nasadzenia. Koszt tych prac 

wyniósł niecałe 44 tys. zł. W przyszłym 

roku mają być kontynuowane prace na 

terenie rekreacyjnym usytuowanym z 

tyłu budynku świetlicy.

Coraz ładniej 
przed Domem Ludowym 
w Sługocicach
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Jesienią bieżącego roku powstały kolejne 

place zabaw, tym razem w Zawadzie i w 

Niebrowie. Gmina, w styczniu bieżącego 

Nowe, piękne place zabaw

W bieżącym roku skanalizowano głów-

ną część wsi Wiaderno na odcinku po-

nad 3,5 km. Wykonawcą robót była 

fi rma PRII „Kaźmierczak” z Kosowa. 

Koszt wybudowania sieci wyniósł około 

3.870.000,00 zł. Prace przy budowie ka-

nalizacji były prowadzone od marca do 

końca listopada 2019r. Ułożono ok. 4,5 

km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 

1,5 km sieci tłocznej. W okresie wiosen-

nym 2020 roku mieszkańcy Wiaderna 

będą mogli podłączać swoje nierucho-

mości do kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie gminy są również pro-

wadzone roboty kanalizacyjne w miej-

scowości Twarda i Tresta. Wykonawcą 

robót kanalizacyjnych jest fi rma „BIN-

STAL” s.c Honorata Tchórz i Przemysław 

Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego. 

W 2019r. ułożono ok. 4,6 km sieci 

kanalizacji grawitacyjnej oraz 2,1 km 

sieci tłocznej. Natomiast na 2020r. za-

planowano ułożenie 3,2 km sieci kana-

lizacyjnej. Całkowity koszt wynosi ok. 

7.500.000,00 zł. Zakończenie robót jest 

przewidziane na czerwiec 2020 roku. 

Wiosną przyszłego roku rozpocznie 

się również budowa kanalizacji w miej-

Odebrano kilometry kanalizacji sanitarnej
scowości Swolszewice Małe. Wykonawca 

robót został już wybrany. Jest to również 

fi rma „BINSTAL” s.c Honorata Tchórz i 

Przemysław Tchórz. W Swolszewicach, 

do końca września przyszłego roku zo-

stanie ułożonych 5,6 km rur kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej. Koszt tych prac 

to 4.274.000,00 zł. 

Na realizację wyżej opisanych inwe-

stycji kanalizacyjnych Gmina otrzymała 

dotację ze środków unijnych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowiska w wysokości 8.900.000,00 zł. 

Kolejne źródło dofi nansowania inwesty-

cji pochodzi ze środków WFOŚiGW w 

Łodzi, który przyznał na ten cel dotację 

w wysokości 827 820,00 zł oraz pożyczkę 

w wysokości 1.931.580,00 zł. Całkowity 

koszt powyższych zadań inwestycyjnych 

wynosi 15.640 tys. zł. 

roku, złożyła do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki wniosek o dofi nansowanie 

otwartych stref aktywności. Minister-

stwo przyjęło nasze obydwa wnioski i 

otrzymaliśmy 100 000 zł dotacji na reali-

zację tych dwóch zadań. 

W Zawadzie, w październiku br. w 

na terenie szkoły podstawowej, została 

wykonana i oddana do użytku otwarta 

strefa aktywności w wariancie rozsze-

rzonym. Powstała siłownia plenerowa, 

obejmująca sześć urządzeń do ćwiczeń. 

W strefi e aktywności został utworzony 

także plac zabaw, obejmujący montaż 

nowych urządzeń o charakterze spraw-

nościowym oraz przeniesionych z innej 

części działki, tworząc spójny kompleks 

rekreacyjny. Natomiast strefa relaksu 

została wyposażona w urządzenia do 

gier terenowych i nasadzenia ozdobnych 

krzewów. Wykonawcą była fi rma Waran 

Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł ok. 190 tys. zł, w tym 

dofi nansowanie 50 tys. zł.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Wraz z nadejściem zimy powoli dobie-

gają końca roboty drogowe prowadzone 

na terenie naszej gminy, W tym roku 

zakończono realizację dwóch dużych 

inwestycji drogowych, a kolejna jest w 

trakcie realizacji, tj.: 

• „Przebudowa drogi gminnej w miej-

scowości Zaborów II, ul. Górna wraz ze 

skrzyżowaniem (ul. Piękna, ul. Równa i 

ul. Nadrzeczna)”. Wykonawcą robót dro-

gowych było konsorcjum fi rm: Przedsię-

biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z 

o.o. oraz „ALTOR” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Mińsku Mazowieckim. Wartość robót 

wyniosła 663.520,33 zł brutto. Gmina 

otrzymała dofi nansowanie w wysokości 

175.172,00 zł ze środków Samorządu 

Województwa Łódzkiego w ramach tzw. 

„dróg dojazdowych do pól”. 

• „Przebudowa drogi gminnej w obrę-

bie ewidencyjnym Lubochnia Górki, za-

rządzanej przez Gminę Tomaszów Ma-

zowiecki, stanowiącej dojazd do miej-

scowości Cekanów”. Wykonawcą robót 

Drogi publiczne

drogowych była fi rma Aglet Sp.  z  o.o. 

z siedzibą Warszawie. Wartość robót 

wyniosła 494.514,05 zł brutto. Gmina 

otrzymała dofi nansowanie w wysoko-

ści 326.601,00 zł ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych.

• W cyklu dwuletnim realizowana jest 

przebudowa ul. Sadowej i ul. Polnej w 

miejscowości Kolonia Zawada. Wyko-

nawcą robót drogowych jest Przedsię-

biorstwo Robót Drogowo-Mostowych 

w Piotrkowie Trybunalskim. Wartość 

inwestycji wynosi 1.079.000,00 zł. Gmi-

na otrzymała dofi nansowanie w wyso-

kości 701.225,00 zł ze środków Fundu-

szu Dróg Samorządowych. W bieżącym 

roku zostały wykonane dwie warstwy 

nawierzchni ulic (warstwa wyrównaw-

cza i wiążąca) zostały wykonane również 

zjazdy do nieruchomości, częściowo po-

bocze z kruszywa oraz odtworzono rowy 

przydrożne. Zakończenie robót drogo-

wych zaplanowano na koniec sierpnia 

2020r. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
Mieszkańcy Niebrowa od ubiegłego roku 

sukcesywnie urządzają swoją przestrzeń 

publiczną na zakupionej nowej działce 

gminnej. W tym roku realizowane były 

w Nebrowie dwa projekty, dofi nansowa-

ne ze środków zewnętrznych. W ramach 

otwartej strefy aktywności (również 

wariant rozszerzony) utworzono plac 

zabaw, siłownię zewnętrzną oraz strefę 

relaksu. Całkowity koszt otwartej strefy 

aktywności wyniósł ok. 147 tys. zł, zaś 

dofi nansowanie – 50 tys. zł. 

W ramach tzw. „małych grantów” 

dofi nansowanych ze środków budżetu 

województwa łódzkiego, przy udziale 

mieszkańców Niebrowa, został zrealizo-

wany projekt pn. „W Niebrowie wspól-

nie działamy i wspólnie czas spędzamy”. 

Wykonano bezpieczne miejsce na ogni-

sko z ustawionymi wokół biesiadny-

mi ławkami, zamontowano drewniane 

ogrodzenie oraz wykonano liczne nasa-

dzenia krzewów iglastych i liściastych. 

Plac zabaw został uzupełniony o dodat-

kowe urządzenie zabawowe dla dzieci 

– lokomotywę. Wysokość otrzymanego 

dofi nansowania to 10 tys. zł. Wykonaw-

cą wszystkich prac w Niebrowie była 

fi rma F.H.U. Paweł Zięba z Tomaszowa 

Mazowieckiego. Na zakończenie reali-

zacji projektu, w niedzielę 10 listopada 

2019r. odbyła się impreza integracyjna 

pn. „Nieborowskie spotkania przy ogni-

sku”. 

Przestrzeń publiczna w Niebrowie 

jest nowym miejscem, ale została już w 

znacznej części zagospodarowana. Miesz-

kańcy Niebrowa aktywnie uczestniczą we 

wszelkich działaniach, zwłaszcza radny, 

sołtys, rada sołecka z sołtysem, panie z 

koła Gospodyń Wiejskich. Efekty współ-

pracy mieszkańców i Urzędu Gminy są 

widoczne i przynoszą wymierne efekty. 
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W naszej gminie część dróg lokalnych ma 

bardzo wąski pas drogowy i nie ma możli-

wości wykonania na nim jezdni bitumicz-

nej, pobocza i rowów. Od kilku lat z po-

wodzeniem realizujemy utwardzenia tych 

Drogi lokalne dróg płytami betonowymi typu jumb o 

szerokości od 2,75 m do 4,0 m z pobocza-

mi utwardzonymi kruszywem łamanym.

W bieżącym roku zostały wykonane 

prace na poniżej wymienionych dro-

gach: Zaborów Drugi, ul. Górna – dł. 

295 m – koszt 135.176,30 zł; Wąwał, ul. 

Mała – dł. 99 m – koszt 21.205,77 zł; Ka-

rolinów, część ul. Wodnej – dł. 130 m i 

ul. Handlowej – dł. 54 m – 79.865,57 zł; 

Kolonia Zawada – dz. 224 – 27.901,91 zł; 

Smardzewice, część ul. Wschodniej – 80 

m – 62.706,97 zł.

Wykonawcą była fi rma Pana To-

masza Sieronia z Trojanowic – Usługi 

Transportowe i Sprzętem Budowlanym.

Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z 

Twardej w dniu 26 października 2019 

r. świętował jubileuszu 35-lecia dzia-

łalności artystycznej. Uroczystość za-

inaugurowała msza święta w intencji 

Jubilatów odprawiona w kościele p.w. 

św. Wacława w Twardej, której prze-

wodniczył proboszcz parafi i św. Anny w 

Smardzewicach o. Marek Zienkiewicz. 

Spotkanie członków zespołu z zapro-

szonymi gośćmi miało miejsce w Do-

mu Ludowym w Twardej. W uroczysty 

nastrój zespół wprowadził gości tańcem 

poloneza i piosenką przygotowaną spe-

cjalnie na to wydarzenie. Po powitaniu 

gości kierownik zespołu Bogumiła Wik-

torowicz skierowała podziękowania do 

władz gminy, powiatu i tych wszystkich, 

którzy wspierają zespół, do swoich ko-

Jubileusz 35-lecia działalności 
zespołu „Sami Swoi” z Twardej

leżanek i kolegów oraz rodzin. Główną 

atrakcją wieczoru był koncert jubile-

uszowy, który odzwierciedlał bogaty 

repertuar zespołu. W ciągu 35-letniej 

działalności zespół „Sami Swoi” wielo-

krotnie występował na scenach gminy, 

powiatu, województwa i kraju, a także 

poza jego granicami. Jest laureatem wie-

lu prestiżowych nagród i wyróżnień na 

festiwalach folklorystycznych o zasięgu 

powiatowym, regionalnym, wojewódz-

kim, ogólnopolskim i międzynarodo-

wym. Zespołowi przygrywa kapela w 

składzie: instruktor i akordeonista Jerzy 

Rozpędek, skrzypce Andżelika Błasz-

czyk-Kociela, bęben Michał Bakalarski. 

Jubileusz to wspaniała okazja do po-

dziękowań i gratulacji, które popłynęły 

od wójta Franciszka Szmigla, jego za-

stępcy, sekretarza gminy oraz przewod-

niczącej Rady Gminy Krystyny Pierściń-

skiej. Złożyli oni serdeczne podziękowa-

nia wszystkim, którzy tworzą ten zespół, 

wręczyli list gratulacyjny, kwiaty oraz 

czek na doposażenie zespołu. Życzenia 

do Jubilatów skierowali również: staro-

sta tomaszowski Mariusz Węgrzynow-

ski, Zbigniew Gretka i Wiesław Wella 

przyjaciele zespołu, przedstawicielki Kół 

Gospodyń Wiejskich z Twardej i Tresty, 

reprezentacja Ochotniczej Straży Pożar-

nej z Twardej, koleżanki, sołtys i radny 

Sławomir Wawrzyńczyk, dyrektor GBP 

w Smardzewicach, reprezentacje zespo-

łów „Smardzewianie” i „Ciebłowianie” 

oraz zaprzyjaźnieni strażacy z miejsco-

wości Przyłęk Duży. Wspólne święto-

wanie trwało do późnych godzin wie-

czornych. A było, za co świętować, gdyż 

zespół swoją pracą, licznymi sukcesami i 

nagrodami w pełni sobie zasłużył na tak 

piękny jubileusz.
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W dniu 11 listopada 2019 r. odbyły się 

gminne obchody Święta Niepodległości 

w Smardzewicach. Wieczornicą uczcili-

śmy 101 rocznicę odzyskania przez Pol-

skę wolności. Swoją obecnością na niej 

zamanifestowaliśmy nasz patriotyzm. 

Licznie zgromadziła się w sali OSP nie 

tylko społeczność Smardzewic, lecz tak-

że mieszkańcy gminy Tomaszów Mazo-

wiecki.

Uroczystość zaszczyciły władze 

Gminy Tomaszów Mazowiecki w oso-

bach Pana Wójta Franciszka Szmigla 

i jego z-cy Sławomira Bernackiego. 

Obecna była także Przewodniczą-

ca Rady Gminy Krystyna Pierścińska 

wraz z radnymi, kapłani parafi i pod 

wezwaniem Św. Anny w Smardzewi-

cach, Dyrekcja i Grono Pedagogicz-

ne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Smardzewicach, a także pracownicy 

Urzędu Gminy. Jak co roku obecne były 

reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich 

i zespołów folklorystycznych z naszej 

gminy. Organizatorzy zadbali o bogaty 

program artystyczny, który dostarczył 

wielu wzruszeń. Wydarzenie artystycz-

ne tego formatu nie mogło się odbyć bez 

Gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

występu orkiestry dętej OSP w Smar-

dzewicach pod kierunkiem p. Wiesława 

Iskry. Następnie obejrzeliśmy insceniza-

cję o tematyce patriotycznej w wykona-

niu uczniów z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego pod kierunkiem Pań: Doroty 

Kaczmarek, Magdaleny Ślifi erskiej, Darii 

Zaręby i Magdaleny Gajewskiej. Młod-

sze dzieci uświetniły występ pieśniami 

i układem choreografi cznym z barwami 

narodowymi. Zespół Folklorystyczny 

„Smardzewianie” obchodzący w tym ro-

ku jubileusz 55-lecia swojej działalności 

uświetnił uroczystość wykonaniem pie-

śni patriotycznych. Odpowiedzialni za 

repertuar i przygotowanie zespołu są: 

Pani Aleksandra Grad i Pan Krzysztof 

Turała. Uroczystość uświetnił występ 

artysty – wirtuoza akordeonu pana Mar-

cina Snokowskiego, nagrodzony przez 

publiczność gromkimi oklaskami. Jak co 

roku gminna uroczystość była zarówno 

wzniosła, jak i radosna.

W dniach od 16 do 18 października oraz 

od 20 do 22 listopada 2019 roku w Świe-

tlicy Wiejskiej w Łazisku odbywały się 

warsztaty rękodzieła realizowane w ra-

mach projektu „Tomaszowskie Centrum 

Usług Społecznych”. W obu spotkaniach 

udział wzięło 15 osób.

W październikowych zajęciach 

uczestniczki warsztatów ozdabiały szka-

tułki z drewna metodą decoupage, a na 

warsztatach listopadowych wykonywały 

ozdoby świąteczne – malowanie białą 

farbą styropianowych bombek oraz ich 

ozdabianie. Panie, które brały udział w 

warsztatach nabyły umiejętności, któ-

re mogą wykorzystać ozdabiając swoje 

domy na zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia i nie tylko. Spędzony razem 

czas upłynął wszystkim w miłej atmos-

ferze.

Warsztaty rękodzieła 
w świetlicy w Łazisku
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W Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi w dniu 

15 listopada miała miejsce uroczysta ga-

la połączona z wręczeniem nagród Sej-

miku Województwa Łódzkiego.

Wśród nagrodzonych znalazł się Ze-

spół „Sami Swoi” z Twardej w gminie To-

maszów Mazowiecki, który otrzymał Na-

grodą Sejmiku Województwa Łódzkiego 

w Dziedzinie Kultury. Nagrodę z rąk 

Iwony Koperskiej przewodniczącej Sej-

miku i wicemarszałka Zbigniewa Ziemby 

w imieniu zespołu odebrali: kierownik 

Bogumiła Wiktorowicz, Józef Kolano, Te-

resa Jończyk, a towarzyszyła im inspektor 

ds., kultury i promocji Maria Robak. 

Nagroda w dziedzinie kultury to pre-

stiżowe wyróżnienie, przyznawane za 

szczególne osiągnięcia w zakresie twór-

czości artystycznej oraz upowszechniania 

i ochrony dóbr kultury. Intencją przyzna-

wania nagród jest uhonorowania twór-

ców, artystów, wydarzeń oraz projektów 

kulturalnych, które w sposób wyjątkowy 

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego 
dla zespołu „Sami Swoi” z Twardej

wnoszą wkład w rozwój kultury woje-

wództwa łódzkiego, promując region w 

Polsce i poza jej granicami oraz przy-

czyniają się do kształtowania tożsamości 

regionalnej. Na swoim koncie zespół ma 

wiele prestiżowych nagród i wyróżnień 

zdobytych na przeglądach zespołów i fe-

stiwalach powiatowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich i międzynarodowych. Za 

swoją dotychczasową działalność został 

odznaczony odznaką za zasługi dla wo-

jewództwa piotrkowskiego, dyplomem 

honorowym Ministra Kultury i Sztuki za 

osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. 

Za 25 lat pracy artystycznej i upowszech-

nianie kultury ludowej został odznaczo-

ny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego Odznaką Zasłużony dla 

Kultury Polskiej. Zespół swoją działal-

nością, zaangażowaniem w ocalenie od 

zapomnienia kultury ludowej regionu 

oraz swoimi osiągnieciami udowodnił, 

że zasługuje na uznanie. 

Przyznanie Nagrody Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego w dziedzinie kultu-

ry jest dla „Samych Swoich” uhonorowa-

niem 35-letnia działalności artystycznej, 

którą zespół obchodzi w tym roku. 

O przyznanie nagrody dla Zespołu 

wystąpił wójt gminy Tomaszów Mazo-

wiecki Franciszek Szmigiel. 

XIX Powiatowy Konkurs Darcia Pierza 

zorganizowany przez wójta gminy Rze-

czyca Marka Kaźmierczyka i starostę 

tomaszowskiego Mariusza Węgrzynow-

skiego odbył się w 23 listopada 2019 r. w 

Gminnej Hali Sportowej w Rzeczycy. W 

rywalizacji udział wzięły Koła Gospo-

dyń Wiejskich z powiatu tomaszowskie-

go oraz z sąsiednich powiatów, z gminy 

Brójce oraz Poświętnego. Gminę Toma-

szów Mazowiecki reprezentowały Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich z Zawady, 

które z darciem pierza poradziły sobie 

znakomicie i zajęły zaszczytne drugie 

miejsce. Podczas konkursu czas umilały 

występy zespołów z gminy Rzeczyca. 

Po ogłoszeniu werdyktu uczestnicy 

otrzymali dyplomy i nagrody. Ze zdarte-

go pierza zostanie uszyta poducha, którą 

otrzyma pierwszy narodzony mieszkaniec 

gminy Rzeczyca w 2020 r. Na zakończenie 

wszyscy zostali zaproszeni do zabawy. 

XIX Powiatowy Konkurs Darcia Pierza
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11 listopada Polska świętuje odzyskanie 

niepodległości. W tym roku przypa-

da 101 rocznica. Z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości co roku organi-

zowanych jest wiele uroczystości upa-

miętniających tą szczególną datę. Jedną 

ze specjalnych akcji odbywających się 

w tym dniu jest akcja – „Niepodległa 

do hymnu”. Mieszkańcy Jadwigowa po 

raz drugi przyłączyli się do akcji. Ze-

brali się na placu przy świetlicy wiej-

skiej aby wspólnie odśpiewać Mazurka 

Dąbrowskiego. Po uroczystym odśpie-

waniu hymnu zgromadzeni śpiewali 

pieśni patriotyczne, które wprowadziły 

całą lokalną społeczność w radosny na-

strój. 

Niepodległa 
do hymnu

W dniu 11 października 2019 r. Mini-

ster Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, 

wójt gminy Tomaszów mazowiecki 

Franciszek Szmigiel i skarbnik gminy 

Aneta Maciążek podpisali umowę na 

przekazanie wsparcia z Funduszu Spra-

wiedliwości dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych na kwotę ponad 600 tys. zł 

na zakup nowoczesnego sprzętu ratow-

niczego. 

Głównym przedmiotem wsparcia 

dla gminy będzie zakup samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej z Zawady, natomiast 

Ochotnicze Straże Pożarne z Twardej 

i Wąwału otrzymają dofi nansowanie 

przeznaczone na zakup sprzętu ratują-

cego życie ofi ar przestępstw, zwłaszcza 

wypadków drogowych m.in. detekto-

rów do mierzenia stężenia gazów oraz 

napięcia prądu, kompletów specjali-

stycznych ubrań ratowniczych, zbijaka 

do szyb hartowanych, piły akumulato-

rowej.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości 
dla strażaków ochotników 
z gminy Tomaszów Mazowiecki

Podczas podpisania umowy w spo-

tkaniu udział wzięła Ewa Wendrowska, 

radna Sejmiku Województwa Łódzkie-

go, która pomogła gminie z wystąpie-

niem wniosku do Funduszu Sprawiedli-

wości. 
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10 października 2019 r. w niezwykle 

uroczystej oprawie 22 pary małżeńskie 

z Gminy Tomaszów Mazowiecki święto-

wały jubileusz 50 i 60-lecia pożycia mał-

żeńskiego. 

W tym wyjątkowym wydarzeniu 

małżonkom towarzyszyły rodziny, 

przyjaciele, Wójt Franciszek Szmigiel, 

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna 

Pierścińska, Proboszcz parafi i św. Anny 

w Smardzewicach Ojciec Marek Zien-

kiewicz, inspektor ds. ewidencji ludno-

ści Alicja Węgrzynowska, inspektor ds. 

kultury i promocji Maria Robak.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. 

w Sanktuarium św. Anny w Smardzewi-

cach, której przewodniczył proboszcz 

o.  Marek Zienkiewicz. Jubilaci na pa-

miątkę otrzymali z rąk proboszcza ob-

razki patronki sanktuarium św. Anny.

Dalsza część obchodów odbyła się w 

Pensjonacie „Atmosfera” w Smardzewi-

cach. Przybyłych na uroczystość Jubila-

tów i gości powitała p. Alicja Węgrzy-

nowska zaś słowa wyrażające uznanie 

Złote i Diamentowe Gody 
w gminie Tomaszów Mazowiecki

Złote Gody obchodzili Państwo: 

Maria i Leszek Ambrozikowie, Teresa i Czesław Czapnikowie, Anna i Józef Dąbrowscy, Irena i Stanisław Frycholcowie, Zofi a i 

Marian Grzybowie, Marianna i Leon Jaworscy, Maria i Jan Kolanowie, Janina i Kazimierz Kubaccy, Stanisława i Eugeniusz Milczar-

kowie, Danuta i Mieczysław Nockoscy, Zdzisława i Jerzy Plichtowiczowie, Janina i Stanisław Poddębniakowie, Anna i Eugeniusz 

Psutowie, Halina i Władysław Szmiglowie, Joanna i Stanisław Zaborowscy, Janina i Stanisław Zakrzewscy.

Diamentowe Gody obchodzili Państwo:

Regina i Roch Ogłuszkowie, Zuzanna i Stefan Macińscy, Halina i Stanisław Jagórowie, Ha-

lina i Antoni Wojtaszkowie, Teresa i Wacław Owsiankowie, Wacława i Henryk Karpowie.

oraz szacunek do Jubilatów skierował 

wójt Franciszek Szmigiel. Następnie 

Wójt w imieniu Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy w towa-

rzystwie Przewodniczącej Rady Gminy 

Krystyny Pierścińskiej wręczył Jubila-

tom obchodzącym „Złote Gody” medale 

za długoletnie pożycie małżeńskie. W 

uroczystości uczestniczyli również Ju-

bilaci, którzy obchodzili „Diamentowe 

Gody”. Wszyscy otrzymali listy gratu-

lacyjne, kwiaty i upominki. Aby umilić 

ten wyjątkowy dzień, z programem arty-

stycznym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 

„Ciebłowianie”. Po ofi cjalnej części uro-

czystości wszyscy zebrani zostali zapro-

szeni na poczęstunek. 
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30 listopada zespół „Kalina” z Wąwału 

pod kierownictwen Romana Woickiego 

wystąpił na XXV Wojewódzkim Prze-

glądzie Ruchu Artystycznego Seniorów, 

który odbył się w Kinoteatrze „Polonez” 

w Skierniewicach. 

Celem przeglądu była aktywizacja 

amatorskiego scenicznego ruchu ar-

tystycznego seniorów, umożliwienie 

prezentacji osiągnięć oraz wymiana do-

świadczeń i konfrontacja dokonań arty-

stycznych środowisk twórczych seniorów.

Przegląd miał charakter konkursowy. 

„Kalina” w zmaganiach konkursowych 

w kategorii zespół instrumentalno wo-

kalny okazał się być bezkonkurencyjny 

i zdobył I miejsce. Wygrana kwalifi kuje 

zespół do udziału w XIX Ogólnopolskim 

Przeglądzie Artystycznego Ruchu Senio-

rów „ARS”, który odbędzie się w dniach 

24–28 sierpnia 2020 roku w CK Browar 

„B” we Włocławku.

I miejsce dla zespołu „Kalina” 
na XXV Wojewódzkim Przeglądzie 
Artystycznego Ruchu Seniorów

W piątek 15 listopada z inicjatywy p. 

Katarzyny Waścikowskiej odbył się w 

przedszkolu w Wiadernie konkurs recy-

tatorski pt.: „Brzechwa dzieciom”. Kon-

kurs był skierowany do dzieci w wieku 

od 3 do 6 lat. Chętne dzieci wybierały so-

bie do recytacji wiersze z tomików Jana 

Brzechwy według następujących kryte-

riów trudności: dzieci 3 i 4 letnie krótkie 

wierszyki z tomiku „Zoo”, dzieci 5 letnie 

wiersze zawierające od 14 do 30 wersów 

oraz dzieci 6 letnie długie wiersze. 

Do konkursu zgłosiło się 16 uczestni-

ków. Dzieci oceniane były w dwóch ka-

tegoriach wiekowych 3 i 4 latki oraz 5 i 6 

latki. Wyniki przedstawiają się następu-

jąco: Grupa młodsza: I miejsce – Amelia 

Jabłońska, II miejsce – Jan Szymański, 

III miejsce – Fabian Ksyt oraz Grupa 

starsza: I miejsce – Nadia Dębowska, 

II miejsce – Zofi a Iwanow i III miejsce 

– Franciszek Pełka. Serdecznie gratulu-

jemy.

Konkurs recytatorski 
„Brzechwa dzieciom”
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4 października Filia biblioteczna w Za-

wadzie wraz ze świetlicą wiejską wzięły 

udział w ogólnopolskiej akcji Noc Biblio-

tek, która jest świętem czytelników i czy-

tania. Głównym organizatorem akcji jest 

Centrum Edukacji Obywatelskiej. O godz. 

19.00 rozpoczęło się nocne świętowanie, 

w którym wzięło udział 10 osób. Na po-

czątku uczestnicy wykonali plakat związa-

ny z tegorocznym hasłem akcji: „Znajdź-

my wspólny język”. Na chwilę zamienili się 

w projektantów. Z dostępnych materiałów 

wykonali urządzenie do zbierania śmieci. 

Pełną emocji atrakcją było poszukiwanie 

klucza do drzwi, czyli tzw. escape room. 

Trzeba było rozwiązać kilka zagadek, aby 

odszukać ukryte wskazówki. Kolejnym 

punktem świętowania było wspólne pie-

czenie babeczek. Na zakończenie przy-

szedł czas na układanie różnych aranżacji 

i fi gur z książek dostępnych na bibliotecz-

nych regałach. Noc w bibliotece zakończy-

ła się o godz. 9.00 po pysznym i zdrowym 

śniadanku. Uczestnicy akcji z niecierpli-

wością czekają na kolejną edycję. 

Noc Bibliotek w Zawadzie

W czwartek 19 września 2019 roku w Ze-

spole Szkolno-Przedszkolnym w Smar-

dzewicach rozegrana została I Gminna 

Olimpiada Przedszkolaków „Niedźwia-

dek 2019”. Organizatorem zawodów był 

Uczniowski Klub Sportowy „13Joker” Do 

startu w olimpiadzie organizatorzy zapro-

sili wszystkie przedszkola z terenu gminy 

i jedno przedszkole z Tomaszowa. W 

zawodach wystartowało sześć placówek 

przedszkolnych rywalizujących o główne 

trofeum – Puchar Wójta Gminy Toma-

szów Mazowiecki. Przedszkole ze Smar-

dzewic reprezentowała grupa „Smerfy”.

Konkurencje przygotowane przez 

organizatorów wyzwoliły niesamowite 

pokłady aktywności fi zycznej u przed-

szkolaków. Wszystkie dzieci do ostatniej 

konkurencji rywalizowały z zaangażo-

waniem i poświęceniem. Przegranych 

nie było. Liczyła się dobra zabawa i 

aktywność ruchowa. Po zakończeniu 

zawodów zostały wręczone upominki, 

I Gminna Olimpiada Przedszkolaków 
„Niedźwiadek 2019” w Smardzewicach

dyplomy, medale oraz puchary. Gościem 

specjalnym był kapitan zespołu Lechia 

Tomaszów Mazowiecki.

Bardzo wszystkim dziękujemy za 

wspólną, wspaniałą zabawę. 

EDUKACJA
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Uczniowie szkoły w Smardzewicach 

kształtują postawy przedsiębiorczości 

już od kilku lat, realizując projekty edu-

kacyjne w ramach programu Erasmus+. 

Przedsiębiorczy uczniowie ze Smardzewic
W dniach 29 września – 5 paździer-

nika placówkę odwiedzili partnerzy z 

Hiszpanii, Włoch, Litwy i Rumunii. 

Szkoła realizuje z nimi projekt pod ha-

słem: “School Entrepreneurship. An 

adventure looking at the future of Eu-

rope”. Jego główny cel to utworzenie 

międzynarodowej fi rmy, która promuje 

i wprowadza na rynki krajów partner-

skich swoje produkty. Są to hiszpańska 

oliwa z oliwek, włoskie cytryny, litewski 

twaróg, rumuński miód i polski chleb, 

pochodzący z piekarni państwa Adama i 

Krystyny Bezatów. 30 września w szkole 

odbyły się targi, na których można było 

skosztować wszystkich produktów.

Tematem spotkania w Polsce były zaso-

by ludzkie. Uczniowie uczestniczyli więc w 

międzynarodowych zajęciach poświęco-

nych prawom i obowiązkom pracownika. 

Stworzyli dekalog międzynarodowej fi rmy 

„Europe in one bite”, a także fi lm z rozmo-

wy kwalifi kacyjnej. Wzięli także udział w 

warsztatach przybliżających proces pro-

dukcji wiejskiego chleba. Nie zabrakło wy-

cieczek, zwiedzili Warszawę, Łódź, Spałę, a 

także Góry Świętokrzyskie. 

Największy sukces sportowy odniosła 

szkoła 25 września 2019 r. na Komplek-

sie Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka 

w Uniejowie podczas Wojewódzkiej In-

auguracji Sportowego Roku Szkolnego 

2019/2020. Rozegrano tam także Finały 

Wojewódzkie w indywidualnych biegach 

przełajowych szkół województwa łódz-

kiego. Wzięło w nich udział 508 zawodni-

ków reprezentujących szkoły z wojewódz-

twa łódzkiego. W Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej – Chłopcy 2005–2006 (SP klasy 

VII–VIII) uczeń kl. VIII naszej szkoły Ja-

kub Rozwadowski zajął I miejsce. 

Pozostałe osiągnięcia w sporcie 

uczniów naszej szkoły to: 

III miejsce – Aleksandra Czapnik (kl.

VIII) i I miejsce Jakub Rozwadowski (kl.

VIII) w powiatowych indywidualnych 

biegach przełajowych (Igrzyska Mło-

dzieży Szkolnej) 17 września 2019.r w 

Tomaszowie Maz.

I miejsce dziewczęta – Daria Mro-

czek i Aleksandra Czapnik (kl. VIII) i 

Sukcesy sportowe w ZS w Wiadernie
II miejsce chłopcy – Mikołaj Stępień 

(kl. VIII) i Oskar Zakrzewski (kl. VII) w 

powiatowych zawodach w tenisie stoło-

wym (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) 22 

października 2019r.w Tomaszowie Maz.

I miejsce dziewczęta – Maria Czap-

nik, Magdalena Bernacka i Ariana 

Świech (kl.VI) i III miejsce chłopcy Piotr 

Mieczkowski, Filip Czapnik (kl. VI) i 

Oskar Zakrzewski (kl.VII) w powia-

towych zawodach w tenisie stołowym 

(Igrzyska Dzieci)19 listopada 2019r. 

w Wiadernie. Gratulujemy sukcesów 

uczniom i trenerowi p. T. Bąk!
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Dnia 28 listopada 2019 r. w Szkole 

Podstawowej w Chorzęcinie odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski „Magicz-

ny Świat Wierszy Jana Brzechwy”. Kon-

kurs skierowany był do przedszkolaków 

5 i 6 letnich z terenu Gminy Tomaszów 

Mazowiecki. Nad organizacją konkursu 

czuwały Panie Ewa Łącka i Katarzyna 

Magiczny Świat Wierszy Jana Brzechwy

Knejska – nauczycielki przedszkola w 

Chorzęcinie.

Zaproszenie do prac w komisji przy-

jęły Panie:

• Pani Elżbieta Zielak – dyrektor ZEAS 

w Gminie Tomaszów Mazowiecki

• Pani Maria Robak – inspektor ds. kultury 

i promocji Gminy Tomaszów Mazowiecki

• Pani Wioletta Jarosz – bibliotekarka z 

Gminnych Bibliotek w Zawadzie i Ko-

morowie

Do konkursu przystąpili przedstawi-

ciele przedszkolaków z całej gminy – z 

Chorzęcina, Wąwału, Komorowa, Smar-

dzewic, Wiaderna, Ciebłowic, Twar-

dej. Przygotowani zostali pod czujnym 

okiem swoich opiekunek.

Laureatami konkursu zostali:

wyróżnienia w grupie 5 latków – Na-

talia Grzybek SP w Chorzęcinie, Niko-

dem Wawrzyńczyk PP w Twardej, Zu-

zanna Kwiatkowska PP w Ciebłowicach

wyróżnienia w grupie 6 latków – 

Amelia Adamiec Zespół Szkół w Komo-

rowie, Nadia Dębowska Zespół Szkół w 

Wiadernie, Dawid Sęk PP w Ciebłowi-

cach

Po zakończeniu konkursu Laureatom 

zostały wręczone dyplomy i nagrody w 

postaci książek i zestawów przyborów 

szkolnych ufundowanych przez Radę 

Rodziców SP w Chorzęcinie. Pozostali 

uczestnicy otrzymali nagrody pociesze-

nia – mazaki oraz książki.

Dla wszystkich uczestników i opieku-

nów zorganizowany został poczęstunek.

Dnia 06.11.2019r. uczniowie klas 6 i 7 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Zawadzie pod opieką p. Ewy Szymczyk 

oraz wychowawców klas wybrali się na 

wycieczkę do Warszawy. Swą podróż 

rozpoczęli spacerem po starówce. Podzi-

wiali Plac Zamkowy, Kolumnę Zygmun-

ta oraz Katedrę św. Jana. Na Rynku Stare-

go Miasta pod pomnikiem Warszawskiej 

Syrenki uczniowie wysłuchali legendy o 

Syrence i Bazyliszku. Następnie udali się 

pod pomnik Małego Powstańca, Mury 

Obronne i Krakowskie Przedmieście.

Po pysznym obiedzie spędzili czas w 

Centrum Nauki Kopernik.

Tam mieli okazję zobaczyć około 400 

eksponatów na wystawach stałych i wy-

stawie czasowej, przestrzeń warsztatową 

Majsterni oraz dwa teatry – Teatr Robo-

Dzień w stolicy tyczny i Teatr Wysokich Napięć. Ostat-

nim punktem wycieczki były ogrody Ła-

zienek Królewskich. Uczennicy wyjazdu 

byli zachwyceni dniem w stolicy. Pełni 

entuzjazmu dopytywali o podobne lek-

cje w terenie.
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Dnia 11 października odbyła się w naszej 

szkole uroczystość ślubowania uczniów 

klas pierwszych. To bardzo ważne wy-

darzenie nie tylko dla najmłodszych, ale 

również dla ich rodziców. To również 

pierwsza w historii szkoły chwila przyjęcia 

do grona uczniów z dwóch równoległych 

klas pierwszych. Na uroczystość przybyli 

zaproszeni goście: pani dyrektor ZEAS – 

E. Zielak, radni – p. M. Plich i p. E. Mą-

kola, pracownik ZEAS p. M. Chylewska, 

p. A. Marczewska-Adamiec – Format 3A, 

Ślubowanie pierwszoklasistów oraz Dzień 
Edukacji Narodowej w ZS w Wiadernie

dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. 

W podniosłej atmosferze, przed pocz-

tem sztandarowym, pierwszacy ślubowali 

być dobrymi uczniami i Polakami, swym 

zachowaniem i nauką sprawiać radość ro-

dzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślu-

bowania pan dyrektor dokonał pasowania 

na ucznia. Zanim dzieci zostały przyjęte 

do grona społeczności szkolnej, musia-

ły przedstawić to, czego już się w szkole 

nauczyły. Zadaniem uczniów było m.in. 

zaśpiewanie piosenek, zatańczenie, recy-

tacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi 

na szereg ważnych pytań. Po zakończonej 

prezentacji uczniowie kl. IV jako posta-

cie z baśni „W świecie kredkolandii” po-

twierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale 

zdały „egzamin pierwszoklasisty”. W tej 

wyjątkowej chwili pan dyrektor pogratu-

lował dzieciom umiejętności i podzięko-

wał nauczycielkom p. M. Więcławskiej i 

p. J. Mleczek, które przygotowały pierw-

szaków do występu. Niespodziankę dzie-

ciom sprawili rodzice, którzy wręczyli 

pierwszoklasistom pamiątkowe koszulki 

na lekcje w-f, co stało się już tradycją. Ślu-

bowanie uczniów klas pierwszych to bar-

dzo ważne wydarzenie nie tylko dla naj-

młodszych, ale również dla ich rodziców i 

bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w 

pamięci nas wszystkich.

W tym dniu odbyła się także uroczy-

stość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Samorząd szkolny pod kierunkiem p. A. 

Sobierskiej przygotował krótki montaż 

słowno-muzyczny. Wiele ciepłych słów 

popłynęło w kierunku nauczycieli. Każ-

dy z nich otrzymał słodki upominek. Na 

zakończenie akademii głos zabrał p. dy-

rektor, który mówił o trudnej, ale jakże 

pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za 

dotychczasowe zaangażowanie, wyróżnił 

nauczycieli i pracowników szkoły, przy-

znając nagrody za sukcesy w pracy zawo-

dowej oraz życzył wielu sił i wytrwałości w 

tym wyjątkowym zawodzie. Piękne życze-

nia otrzymali również nauczyciele i wszy-

scy pracownicy z rąk Rady Rodziców.

29 października 2019 r. w Szkole Pod-

stawowej w Komorowie odbył się Bal 

Wszystkich Świętych. Tego dnia ucznio-

wie przyszli do szkoły przebrani za swo-

ich patronów lub innych świętych. Na 

szkolnym korytarzu zaroiło się od dziew-

cząt przebranych za św. Faustynę, św. Ritę, 

Maryję itp. Chłopcy gustowali w przebra-

niach św. Józefa, Michała Archanioła oraz 

księży. Były konkursy, zabawy, a na koniec 

uczniowie wraz z nauczycielami odtań-

czyli belgijkę. Szkolną uroczystość uświet-

nił swoją obecnością nowy proboszcz pa-

rafi i św. Jadwigi ksiądz Jan Cholewa, który 

był pod ogromnym wrażeniem przed-

sięwzięcia. Pomysłodawczynią imprezy, 

która z pewnością już na stałe zagości w 

kalendarzu szkolnych wydarzeń, była pa-

ni Agnieszka Skóra – nauczycielka religii. 

Bal wszystkich świętych!
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5 listopada 2019 r. w Szkole Podsta-

wowej im. św. Huberta w Komorowie 

miała miejsce szczególna uroczystość 

– pierwszoklasiści zostali przyjęci w po-

czet uczniów szkoły. Zanim to jednak 

nastąpiło, pierwszaki musiały udowod-

nić, że zasługują na to, by stać się peł-

noprawnymi uczniami SP w Komoro-

wie. W obecności gości, wśród których 

znajdowali się między innymi proboszcz 

parafi i św. Jadwigi – ksiądz Jan Cholewa 

oraz sekretarz gminy Tomaszów Maz. – 

pan Przemysław Sepkowski, uczniowie 

złożyli ślubowanie. Zaraz po nim zapre-

zentowali na scenie swoje umiejętności 

artystyczne. Zarówno klasa Ia jak i Ib za-

chwyciły i rozbawiły swoim występem. 

Rodzice byli wzruszeni a grono pedago-

giczne usatysfakcjonowane potencjałem, 

Ślubowanie klas pierwszych
jaki zaprezentowali najmłodsi ucznio-

wie. Po występie pani dyrektor – Iwona 

Woskowicz pasowała każdego z pierw-

szaków na ucznia szkoły w Komorowie. 

Po części ofi cjalnej pierwszoklasiści 

udali się do sal lekcyjnych, gdzie czekał 

na nich słodki poczęstunek.

Szkoła w Smardzewicach wzięła udział 

w akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie 

województwa łódzkiego”. Z tej okazji z 

uczniami i przedszkolakami spotkał się 

pan Zbigniew Mocarski z Nadpilicznych 

Parków Krajobrazowych i przekazał im 

wiele ciekawostek nt. lasu, drzew oraz 

pracy leśników. Wspólnie zasadzono 

drzewko, a nasz gość otrzymał wyko-

Ekologiczna Szkoła w Smardzewicach
nane przez dzieci prezenty. W rewanżu 

każde z dzieci z klas I–III otrzymało sa-

dzonkę do domu. Wspólnie z rodzicami 

dzieci posadziły na swoich podwórkach 

ponad 150 drzewek. To niezwykle szla-

chetna akcja. Przy okazji realizacji pro-

gramu ważna była też promocja ochro-

ny środowiska i ekologicznego trybu 

życia. 

Problem uzależnień wśród dzieci i mło-

dzieży jest powszechnie znany. Mimo to 

Szkoła Podstawowa w Zawadzie w trosce 

o swoich uczniów uznała za konieczne 

podjęcie stosownych działań, zmierzają-

cych do eliminacji niewłaściwych zacho-

wań. Przyjęto, że najbardziej efektywną 

metodą przeciwdziałania zjawiskom 

patologicznym będzie dostosowana 

do odbiorcy profi laktyka. W tym celu 

zorganizowano spotkanie młodzieży z 

psychologiem z Centrum PROGRES w 

Koluszkach. Spotkanie profi laktyczne 

pod hasłem „DEBATA” dotyczyło spoży-

Uzależnieniom: STOP!
wania alkoholu i miało charakter uprze-

dzający. Natomiast na spotkaniu z funk-

cjonariuszem policji z Tomaszowa Maz. 

uczniowie poznali aspekty prawne zwią-

zane z posiadaniem i udzielaniem środ-

ków odurzających, takich jak narkotyki 

i dopalacze. Nowym i jednocześnie nie-

pokojącym uzależnieniem widocznym 

już u dzieci jest fonoholizm. Jak prze-

ciwdziałać uzależnieniom od urządzeń 

mobilnych, psycholog Paweł Nowak po-

instruował rodziców uczniów na specjal-

nie zorganizowanym spotkaniu, na któ-

rym przekazał wiele cennych informacji 

w zakresie konsekwencji uzależnienia od 

telefonów komórkowych. Miejmy na-

dzieję, że szkolne działania profi laktycz-

ne posłużą właściwemu funkcjonowaniu 

naszych podopiecznych. 
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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

25 października w świetlicy wiejskiej w 

Zawadzie, pracownice świetlic wiejskich 

z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki 

przeszły szkolenie z zakresu pierwszej po-

mocy przedmedycznej. Dodatkową grupą 

biorącą udział w szkoleniu były kobiety z 

Koła Gospodyń Wiejskich Niebrowianki. 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy 

sołtysa Niebrowa Krzysztofa Wypycha, 

który jest również ratownikiem medycz-

nym i to on poprowadził szkolenie. 

Podczas szkolenia omówiono zagad-

nienia, jakim jest udzielanie pierwszej 

Szkolenie z Pierwszej Pomocy

pomocy pod kątem odpowiedzialno-

ści karnej. Omówiono również zasady 

udzielania pomocy w stanach zagroże-

nia życia, również u dzieci. Poruszono 

kwestie związane z opatrywaniem ran, 

udzielania pomocy w przypadku zadła-

wienia oraz ułożenia poszkodowanego w 

bezpiecznej pozycji.

Wykład prowadzony był z prezenta-

cją audiowizualną, natomiast ćwiczenia 

praktyczne z wykorzystaniem maneki-

nów do nauki resuscytacji z automatycz-

nym defi brylatorem zewnętrznym. 

27.11.2019 w Łodzi w Pałacu Młodzieży 

im. Juliana Tuwima odbył się FUNta-

styczny Konku rs Recytatorski z języka 

angielskiego. Pani Małgorzata Ksyt – na-

uczycielka języka angielskiego w szkole 

w Komorowie wytypowała do konkursu 

trzy uczennice i wszystkie trzy zdobyły 

nagrody oraz wyróżnienia. 

Maja Biniek uczennica klasy Ia swoim 

utworem pt. „Kitten” wywalczyła wyróż-

nienie. Oliwia Bożyk i Daria Jobczyk (kl. 

III) zajęły trzecie miejsce. Gratulujemy! I 

Życzymy kolejnych sukcesów językowych!

Sukces 
recytatorski


