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KULTURA

Szanowni
mieszkańcy!
Czas biegnie nieubłaganie i nie wiadomo kiedy minęła
4-letnia kadencja
wójta i Rady Gminy.
Ważne są również
wcześniejsze 4 lata
(poprzednia kadencja), kiedy realizowaliśmy zadania ze środków unijnych
na lata 2007÷2013 i jednocześnie
przygotowywaliśmy projekty – związane z nową perspektywą finansową
Unii Europejskiej na lata 2014÷2020.
Muszę z wielką satysfakcją stwierdzić,
że ten okres został bardzo dobrze wykorzystany i przynosi określone efekty
inwestycyjne. Myślę, że każdy baczny
obserwator życia zauważył, że wiele
się już zmieniło i nadal zmienia. Wystarczy stwierdzić, że w latach 2014–
2018 wartość inwestycji w naszej
gminie to około 85 milionów złotych,
co średnio rocznie daje ponad 21 mln
zł. Skąd wzięliśmy tyle pieniędzy? Nie
jest żadną tajemnicą, że największym
źródłem dochodów są nasze podatki
oraz środki zewnętrzne. Warto przypomnieć, że 8 lat temu nasz cały budżet
wynosił około 20 mln zł i mogliśmy
tylko pomarzyć o wielkich inwestycjach. Bardzo intensywna wspólna
praca całego zespołu złożonego z pracowników gminy, firm zewnętrznych i
dobra współpraca z władzami miasta,
doprowadziły nas do roku 2018, roku
rekordowego, kiedy wydatki budżetowe wyniosą około 79 mln zł. Na same
zadania inwestycyjne wydamy oko-
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Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
życzymy wszystkim dyrektorom, nauczycielom
i pracownikom oświaty najlepsze życzenia zdrowia
oraz pomyślności w życiu osobistym.
Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia
przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję
z realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie
i wykształcenie dzieci i młodzieży.
Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku
wychowanków, rodziców oraz całej gminnej społeczności.
Franciszek Szmigiel
Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska
Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

ło 32 mln zł. Tu nie chodzi o rekordy,
ale o solidne podstawy finansowe
budżetu gminy, które udało się stworzyć i to będzie procentować w latach
przyszłych. W tym miejscu tylko wspomnę, że na następne 5 lat planujemy
wydać ponad 80 mln zł na inwestycje
gminne. W ostatnich latach wypracowujemy solidną nadwyżkę operacyjną (ogólnie rzecz biorąc, jest to różnica między dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi), która wynosi
średnio 7 mln zł i z roku na rok rośnie.
Ta nadwyżka pozwala nam zaciągać
kredyty, pożyczki i spokojnie je spłacać. Pozwala także realizować zadania z udziałem środków finansowych
z Unii Europejskiej. Właśnie dotacje

unijne i środki zewnętrzne z innych
źródeł pozwalają nam w przyspieszonym tempie na solidny rozwój gminy i
poprawę życia mieszkańców. Myślę, że
każdego z nas podatników interesuje,
na co te pieniądze zostały przeznaczone? Pozwólcie więc na krótkie podsumowanie.
KANALIZACJA
W tym obszarze rozbudowy infrastruktury zrobiliśmy ogromny skok. Jeszcze
osiem lat temu mieliśmy 4 km kanalizacji, w tym roku około 80 km i dalsze 40
km będzie zbudowane w najbliższych
latach.
CIĄG DALSZY NA STR. 2
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WODOCIĄGI
Dla każdego włodarza gminy najważniejszym zadaniem jest zapewnienie
dobrej jakości wody mieszkańcom. W
ostatnich latach zbudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów nowych wodociągów, ponad 80% gospodarstw korzysta z wód głębinowych, zmodernizowaliśmy ujęcie wody w Smardzewicach
(wcześniej w Wiadernie), co pozwoliło
na likwidacje ujęć w Kolonii Zawada,
Twardej i Wąwale). W najbliższych 5–6
latach wszyscy mieszkańcy będą mogli
korzystać tylko i wyłącznie z naszych
studni głębinowych i wody bardzo dobrej jakości.

Budynki to nie wszystko. Zapewniamy nowoczesne zaplecze edukacyjno-naukowe i bardzo dobre kadry
nauczycielskie. My ze swojej strony
do reformy przygotowaliśmy się bardzo dobrze, a jak to zrobiło ministerstwo edukacji to już oceńcie Państwo
sami.
Na koniec tego punktu jeszcze jedna uwaga. Mieszkańcy obwodu szkolnego w Zawadzie na pewno zauważyli,
że w wakacje „zniknął” budynek szkolny usytuowany obok Domu Ludowego. Jest to wstęp do budowy nowego
skrzydła szkoły, w którym znajdą się:
stołówka z zapleczem kuchennym,
świetlica, szatnie, sanitariaty, 3 sale
dla klas I–III, oraz winda dla niepełnosprawnych. Wraz z budynkiem szkoły w Chorzęcinie przebudowanym w
przyszłości na piękne przedszkole powstałby zespół szkolno-przedszkolny,
który zapewniłby dzieciom doskonałe
warunki do nauki i rozwoju fizycznego.
Na koniec zostanie wyburzony obecny
budynek stołówki.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
I SZKOLNA
Ostatnie lata to okres dalszego dynamicznego rozwoju infrastruktury szkolnej i przedszkolnej. Kształt i położenie
gminy spowodowały, że obraliśmy
własną drogę w zakresie usytuowania obiektów edukacyjnych. Wtedy
gdy wszyscy budowali gimnazja, my
tworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne, które doskonale wpisują się
w aktualną reformę szkolną. Ostatnie
modernizacje i rozbudowy obiektów
szkolnych spowodowały, że:
– mamy 450 miejsc w przedszkolach
(wszystkie dzieci mają dostęp do
przedszkoli – mamy ich siedem na
terenie gminy)
– wszystkie dzieci szkolne będą chodzić na tzw. I zmianę,
– większość dzieci w szkołach już korzysta z szafek,
– wszystkie dzieci mogą spożywać posiłki wytworzone w naszych stołówkach (nie ma żadnego cateringu)
– niemowlaki mogą znaleźć opiekę w
żłobkach miejskich (mamy podpisane porozumienie z prezydentem)

KULTURA
W całej gminie mamy 15 budynków
przeznaczonych na działalność kulturalną. 9 obiektów jest własnością
gminy, natomiast 6 budynków zostało
przejętych w użyczenie od jednostek
OSP. 11 budynków przeszło pełną modernizację, natomiast 4 są w trakcie.
Wszystkie te inwestycje są zapisane w
budżecie na najbliższe 3 lata. Budynki
OSP w Twardej i Smardzewicach przejdą rozbudowę i pełną termomodernizację, natomiast w Wiadernie Dom Kultury będzie budowany od podstaw, a
budynek w Swolszewicach Małych (po
wyprowadzeniu lokatorów) przejdzie
pełny remont. Naszym wspólnym sukcesem jest to, że w 12 miejscowościach
w w/w budynkach znajdują się świetlice wiejskie czynne 4 godz. dziennie 5
dni w tygodniu. Dzieci po szkole, czy
w czasie ferii mogą w nich przebywać
pod opieką pań świetliczanek, korzystając z urządzeń rekreacyjnych, komputerów, odrabiając lekcje czy przygotowując okolicznościowe przedstawienia. Świetlice po prostu żyją i to cieszy
najbardziej.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Po zakończeniu całości inwestycji ponad 80% gospodarstw będzie mogło
korzystać z kanalizacji zbiorczej. Dla
miejscowości o rozproszonej zabudowie jest możliwy inny sposób oczyszczania ścieków i takie zadania będą
realizowane w przyszłości.
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OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Nie zapominamy o naszych dzielnych
druhach strażakach. Aktualnie mamy
czynnych 9 jednostek OSP. Remizy, a
raczej strażnice są częścią domów ludowych lub stanowią odrębne budynki. 7
strażnic jest po pełnej modernizacji, są
ogrzewane i wszystkie mają zaplecza sanitarno-łazienkowe. Pozostałe 2 strażnice
będą modernizowane w roku 2019 (Wiaderno) i 2020 (Wąwał). Obie inwestycje
zapisane są w Wieloletnim Planie Finansowym i zabezpieczone są środki. Strażacy
do dyspozycji mają 3 samochody ciężkie,
3 średnie i 6 lekkich. Jest to duży potencjał
ratowniczy, z którego mogą korzystać, ratując ludzkie zdrowie, życie czy mienie.
SPORT I REKREACJA
Tej dziedziny życia również nie zaniedbujemy. Oto co udało się zbudować
w ostatnich latach:
– 4 boiska wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią przy szkołach (w tym 3
z bieżnią)
– 5 boisk piłkarskich z nawierzchnią
trawiastą,
– 6 kortów tenisowych,
– 15 placów zabaw,
– 5 terenów rekreacyjnych, a następne
4 będą realizowane.
W najbliższych latach będziemy zwiększać nakłady na zagospodarowanie nowych terenów w taki sposób, aby większość miejscowości na tym skorzystała.
DROGI
W ostatnim czasie zbudowaliśmy lub
przebudowaliśmy kilkanaście km dróg
gminnych, ale potrzeby w tym zakresie
są bardzo duże. Nasze drogi powierzchownie wyglądają nieźle, ale nie posiadają dobrej podbudowy i przy intensywnej eksploatacji się rozpadają. Ponadto
udzielamy starostwu pomocy finansowej
na przebudowę jezdni i budowę chodników na drogach powiatowych (50% wartości inwestycji). Problem dróg lokalnych
dotyka wszystkie gminy, ale nas szczególnie, gdyż kilkadziesiąt km kanalizacji
wybudowane zostało w drogach i stąd
wysokie koszty ich odtworzenia.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
Podobno drogi mają być dofinansowane z budżetu państwa, ale wysokość
dotacji uzależniona będzie od „zamożności” gminy – im bogatsza, tym mniej
dostanie. Przy wszystkich drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
mamy:
– 35,5 km chodników i utwardzonych
kostką poboczy dla pieszych,
– 4,9 km ścieżek rowerowych.
To, co zostało już zrobione i zrobimy
w przyszłości, będzie miało ogromny
wpływ na polepszenie bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg. I na
tym zależy mi najbardziej.
KOMUNIKACJA MIEJSKA
Jak Państwo wiecie, pod koniec ubiegłego roku podpisaliśmy z prezydentem miasta porozumienie, na mocy
którego, od 1 stycznia 2018 r mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie korzystać
z komunikacji miejskiej, zarówno na terenie gminy, jak i miasta, a mieszkańcy
miasta odwrotnie. Słowo nieodpłatnie
nie oznacza, że to nic nie kosztuje. W
tym roku na utrzymanie nieco większej liczby kursów niż w 2017 r. zabezpieczyliśmy w budżecie ok. 2 mln zł. W
miesiącu maju były przeprowadzone
badania przepływu pasażerów w środkach komunikacji miejskiej i wyniki nie
są powalające. Zachęcam więc Państwa do szerszego korzystania z autobusów MZK.
SŁUŻBA ZDROWIA
Na terenie gminy działa Ośrodek Zdrowia w Smardzewicach i filie w Zawadzie i Komorowie. Nasi mieszkańcy
mają pełny dostęp do innych placówek podstawowej opieki zdrowotnej
na terenie miasta. Obecnie bardzo
utrudniony jest dostęp do usług rehabilitacyjnych, dlatego zdecydowaliśmy wspólnie z radnymi o zakupie
dodatkowych usług w tym zakresie.
Czas oczekiwania na zabiegi skrócił
się do minimum. Ponadto wszystkie
dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mają bezpłatną rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych w Tomaszowie

Mazowieckim. Wprowadzamy próbnie
program dofinansowania protetyki zębowej dla emerytów i myślimy o profilaktyce stomatologicznej wśród dzieci
szkolnych.
TERENY INWESTYCYJNE
To, co zrobiliśmy w ostatnich latach
na tym polu, to naprawdę wielki sukces. Wspólnie z miastem zbudowaliśmy drogę do terenów inwestycyjnych w Łazisku. Te tereny są naszym
bezpiecznikiem podatkowym na lata
przyszłe, a zostały wykonane w 70%
za środki unijne. Ich wartość w granicy 8÷10 mln zł ma duże znaczenie, ale
najważniejsze będzie pozyskać takich
inwestorów, którzy zapewnią gminie
duże dochody z podatków lokalnych.
Taką nadzieją żyjemy i liczymy na
jeszcze bardziej przychylną politykę
państwa wobec przyszłych inwestorów. A przyszli inwestorzy przyjdą,
jeżeli podniesiemy na jeszcze wyższy
poziom te obszary życia, o których
pisałem wcześniej. Ja jestem dobrej
myśli i widzę bardzo duże szanse na
dalszy rozwój gminy, a tym samym na
jeszcze lepsze warunki życia mieszkańców.
URZĄD GMINY
Ponad dwa lata temu podjęliśmy
ogromny wysiłek rozbudowy siedziby gminy. Ponad 120-letni budynek
główny jest bardzo ładny, ale mało
funkcjonalny. Dlatego podjęliśmy
budowę drugiego budynku na miejscu „fabryczki” byłego właściciela tej
nieruchomości. Trzeba przyznać, że
rozbudowa nam się bardzo udała, a
wyremontowany główny budynek
przypomina ten sprzed ponad 100 lat.
Najważniejsze jednak jest to, że od 24
września wszystkie instytucje gminne
są w jednym miejscu. To bardzo ułatwia zarządzanie i pracę w urzędzie,
natomiast mieszkańcom załatwienie
wszystkich spraw w jednym miejscu.
Zapraszam przy okazji do zapoznania
się z zrewitalizowanymi obiektami. Na
pewno możemy być z tego dumni i
pokazywać to jako przykład tworzenia przyjaznych miejsc dla mieszkańców.

Podziękowanie
W tym miejscu chciałem podziękować moim współpracownikom za bardzo ciężką pracę
przy pozyskiwaniu środków
zewnętrznych z różnych źródeł,
następnie ich wydatkowanie
poprzez inwestycje i wreszcie
ich końcowe rozliczenie. Ta benedyktyńska praca przyniosła
bardzo wymierne efekty, a pozyskane kilkadziesiąt mln zł na
stałe poprawiło warunki życia
mieszkańców.
Słowa podziękowania należą się radnym dwóch ostatnich
kadencji, którzy śmiałe pomysły
gminnego sztabu rozumieli, podzielali sposób myślenia wójta,
zatwierdzili strategie rozwoju
gminy i akceptowali wieloletnią politykę finansową gminy.
Nawet najwięksi malkontenci i
oponenci muszą zauważyć efekt
tych wspólnych działań.
Dowodem na to niech będą
wyróżnienia, które gmina uzyskała w ostatnich latach.
W roku 2016 w rankingu finansowym samorządu terytorialnego jesteśmy na 70 miejscu
wśród 1599 gmin wiejskich. W
2017 roku otrzymaliśmy statuetkę Lider Rozwoju Regionalnego, a w 2018 r. statuetkę Ekostrateg, za duże osiągnięcia w
zakresie ekologii. Obie nagrody
przyznał Polski Kongres Przedsiębiorczości. W rankingu, pisma
samorządowego WSPÓLNOTA,
dotyczącym dochodów na jednego mieszkańca, zajmujemy w
2017 r. 377 miejsce, a jeszcze 8 lat
temu byliśmy na 1387 miejscu
wśród gmin wiejskich. Inni nas
pozytywnie oceniają i najwyższa
pora, żebyśmy sami zaczęli doceniać osiągnięcia naszej wspólnoty w ciągu ostatnich 8 lat.
Z poważaniem
FRANCISZEK SZMIGIEL
Wójt Gminy

3

INWESTYCJE

Informacja na temat pracy
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
i jej komisji w VII kadencji 2014–2018
Pierwsze decyzje Rady na początku VII
kadencji dotyczyły kwestii organizacyjnych, w tym personalnych. Ukonstytuowały się władze organu stanowiącego i
kontrolnego samorządu gminnego. Wybrano przewodniczącą w osobie p. Krystyny Pierścińskiej i dwie wiceprzewodniczące w osobach: p. Marii Nowak i
p. Małgorzaty Robak. Ustalono składy
osobowe pięciu stałych komisji Rady:
Rewizyjnej, Finansowej, Samorządu
Lokalnego i Ochrony Przeciwpożarowej, Ekologicznej oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W trakcie kadencji zostały powołane dwie komisje doraźne. W 2016 roku
Komisja Mieszkaniowa, a w 2018 r. Komisja Statutowa.
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W omawianym okresie sprawozdawczym tj. od 1 grudnia 2014 r. do 17
września 2018 r. odbyły się 62 sesje Rady
Gminy, w tym:
– w roku 2014 – 3 sesje,
– w roku 2015 – 17 sesji,
– w roku 2016 – 16 sesji,
– w roku 2017 – 15 sesji,
– w roku 2018 – 11 sesji,
z czego 43 były sesjami zwyczajnym,
zwołanymi przez Przewodniczącą Rady
i 19 nadzwyczajnych, które były zwołane na wniosek Wójta i głównie dotyczyły
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i budżetach gminy, związanych z realizacją inwestycji gminnych.
Niewątpliwie w mijającej kadencji na
podkreślenie zasługuje fakt zorgani-

zowania uroczystej sesji dla uczczenia
XXV-lecia Samorządności w Polsce.
Sesja z tej okazji odbyła się w Ośrodku
Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 22 maja 2015 r. W uroczystości oprócz radnych VII kadencji,
uczestniczyli zaproszeni goście: Dorota
Rutkowska poseł na Sejm RP, były wójt
Ignacy Niedziałkowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
poprzednich kadencji, Radni i Sołtysi,
którzy sprawowali mandat minimum 2
kadencje, pracownicy samorządowi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy
zespołów folklorystycznych i orkiestr
dętych oraz przewodniczące kół gospodyń wiejskich. Za wieloletnią pracę na
rzecz samorządności okolicznościowy-
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mi statuetkami zostali uhonorowani:
pracownicy samorządowi, którzy w samorządzie przepracowali minimum 15
lat oraz samorządowcy: sołtysi i radni,
którzy pełnili funkcję w samorządzie
minimum trzy pełne kadencje. Wójt
Franciszek Szmigiel i przewodnicząca
rady Krystyna Pierścińska wręczyli wyróżnionym samorządowcom statuetki
(złote, srebrne i brązowe) oraz listy gratulacyjne.
Frekwencja radnych na sesjach wyniosła 98,00%, w 52 sesjach uczestniczyli
wszyscy radni, w 7 sesjach brało udział
14 radnych i w jednej sesji uczestniczyło 13 radnych. W omawianym okresie
sprawozdawczym obrady rady trwały
łącznie 134 godziny i 50 minut, z czego
najdłuższa sesja trwała 9 godzin (sesja
objazdowa), a najkrótsza 30 minut (sesja
nadzwyczajna).
Podjęto łącznie 387 uchwał decydujących o funkcjonowaniu gminy (z tematyką uchwał można się zapoznać na
stronie internetowej Gminy Tomaszów
Mazowiecki (www.bip.gminatomaszowmaz.pl). Obecna kadencja Rady upływa
16 listopada 2018 r.
Zasadnicza praca Rady opierała się
na działalności ww. merytorycznych
komisji. Tam najpierw trafiają projekty
uchwał, które po szczegółowym omówieniu i analizie, w wielu wypadkach po
konsultacji z Wójtem i pracownikami
urzędu były przez komisje rekomendowane w czasie obrad Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki. Ponadto na komisjach przygotowywano wnioski, opinie
oraz wypracowywano stanowiska. Tu
odbywała się twórcza praca mająca na
celu rozwój gminy i dobro jej mieszkańców. W omawianym okresie komisje
łącznie odbyły 122 posiedzenia, gdzie
obrady trwały 293 godziny i 20 minut.
Ogółem radni na posiedzeniach rady i
stałych komisji w kadencji 2014–2018,
poczynając od 1 grudnia 2014 do 17
września 2018 r. (45 i pół miesiąca) obradowali 428 godzin i 10 minut, czyli
średnio w miesiącu pracowali ponad 9 i
pół godziny.
W okresie sprawozdawczym złożono wiele wniosków, interpelacji, które
zgodnie ze Statutem Gminy Tomaszów
Mazowiecki były przekazywane do Wój-

ta Gminy, według właściwości. Wójt
udzielał odpowiedzi na następnej sesji.
Podczas sesji zgłoszono również szereg
zapytań, na które udzielano odpowiedzi w ramach sesji. W poszczególnych
latach VI kadencji, między innymi
uchwalano:
– taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na poszczególne lata;
– wysokość stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata,
– obniżenie ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze Gminy
Tomaszów Mazowiecki;
– stawki podatku od środków transportowych;
– wieloletnią prognozę finansową i budżet gminy na kolejne lata.
Analizując roczne sprawozdania finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z
realizacji budżetu gminy, Rada pozytywnie oceniała działania Wójta, udzielając
absolutorium.
Ponadto dokonano:
– nadano nazwy nowo powstałym drogom w poszczególnych sołectwach;
– wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim;
– podziału Gminy Tomaszów Mazowiecki na jednomandatowe okręgi
wyborcze (15 okręgów);
– podziału gminy na stałe obwody głosowania (9 obwodów);
Uchwalono szereg dokumentów strategicznych dla Gminy, między innymi:
1) Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Tomaszów Mazowiecki na
lata 2015–2018 z perspektywą do
roku 2022,
2) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata
2015–2020,
3) Program rozwoju pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów
Mazowiecki na lata 2015–2020”,
4) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na
lata 2015–2020,
5) Wieloletni Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami o których mowa w art. 3 us.3 ustawy za dnia
24.04.2003 r. o działalności pożyt-

ku publicznego i wolontariacie na
lata 2017–2019,
6) Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poszczególne lata,
7) Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017–2019,
8) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017–2019 dla Gminy
Tomaszów Mazowiecki,
9) Gminny Program Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2017–20119 dla
Gminy Tomaszów Mazowiecki,
10) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata
2015–2032 (aktualizacja),
W każdy poniedziałek w godzinach
od 15-tej do 16-tej miały miejsce i mają nadal przyjęcia interesantów, przez
Przewodniczącą Rady Gminy, podczas
których mieszkańcy, czy przedstawiciele podmiotów gospodarczych zgłaszali
swoje uwagi i zastrzeżenia. Łącznie odnotowano 8 takich interwencji, wszystkie możliwe do wyjaśnienia sprawy,
rozpatrzono na bieżąco z korzyścią dla
zainteresowanych.
W związku z nadchodzącym upływem kadencji, Rada Gminy Tomaszów
Mazowiecki dziękuje za współpracę:
wójtowi gminy p. Franciszkowi Szmiglowi, zastępcy wójta p. Sławomirowi Bernackiemu, sekretarzowi gminy p. Przemysławowi Sepkowskiemu, skarbnik
gminy p. Anecie Maciążek oraz kierownikom poszczególnych referatów i
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy
Tomaszów Mazowiecki.
Serdeczne podziękowania za współpracę Rada kieruje do Państwa Sołtysów,
Członków Rad Sołeckich, Przewodniczących KGW i ich Członkiń, Prezesów
OSP wraz z Druhami Zespołom Folklorystycznym z terenu gminy i Mieszkańców poszczególnych sołectw.
Składa również podziękowania
wszystkim dyrektorom i kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy za ich
zaangażowanie w pracę i znaczący wkład
w rozwój naszej Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA
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Edukacja leśna w Treście

W Treście w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych
Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” powstał
park edukacyjno-rekreacyjny – „edukacja leśna”. Wykonawcą tego zadania był

tomaszowski Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka. Wybudowane zostały ścieżki spacerowe, teren
wyposażono w urządzenia zabawowe i
edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym m. in. leśne cymbały, leśne
puzzle czy tablica edukacyjna – „poznajemy ssaki” oraz ławki, stojaki rowerowe
i domki dla owadów. Dodatkowo powstała altana i miejsce na ognisko. Teren
oświetlono i ogrodzono. Koszt tego zadania to ponad 180 tys. zł., z czego ponad 128 tys. to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014–2020.
Jeszcze w tym roku w ramach projektu zostanie przebudowana i rozbudo-

II reaktor w oczyszczalni ścieków
w Zawadzie gotowy do pracy
W oczyszczalni ścieków w Zawadzie powstał
II reaktor ścieków o wydajności 190m3/dobę
wraz z niezbędnymi urządzeniami: stacja
dmuchaw oraz sterowanie i instalacja elektryczno-sterownicza, system sterowania pomiaru i automatyki oczyszczalni.
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Prace związane z budową reaktora zrealizowała firma BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław z Tomaszowa
Mazowieckiego za ponad 1,3 mln zł.
Pierwszy reaktor został wybudowany w
2014 r. podczas budowy oczyszczalni ście-

wana świetlica wiejska w Twardej oraz
zostanie zagospodarowany teren wokół
tego obiektu na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne. Ten kompleks
rekreacyjno-sportowy wraz ze świetlica wiejską będzie służył mieszkańcom
Twardej, Tresty i Karolinowa.
W kolejnych latach (2019–2020)
w ramach projektu gmina wybuduje
miejsca do obsługi turystyki kajakowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Smardzewice oraz ścieżkę
rowerową od Smardzewic do Twardej i
Tresty.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto Tomaszów
Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz
Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie
Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają
być zakończone do 2020 r.

ków. W tym samym czasie wybudowano
też kanalizację sanitarną w Zawadzie, Godaszewicach i Chorzęcinie. Roboty budowlane prowadziła również firma BINSTAL.
Inwestycja, podobnie jak poprzednia,
dofinansowana jest ze środków unijnych z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
w miejscowości Jadwigów oraz w części
miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko
wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada”.
W ubiegłym roku wybudowano kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową w Łazisku za niecałe 900 tys. W
bieżącym roku w kwietniu odebrano roboty budowlane związane z kanalizacją
sanitarną w części wsi Kolonia Zawada
i Jadwigów za ponad 2 mln. Prace w Łazisku prowadziła firma ZINSBUD z Pabianic, natomiast w Jadwigowie i Kolonii
Zawada – BINSTAL.
Ze środków unijnych gmina łącznie otrzyma w ramach dofinansowania
1.966.641,00 zł.

INWESTYCJE

Twarda na sportowo

Z końcem czerwca zakończyła się budowa boisk sportowych w Twardej, zlokalizowanych za przedszkolem. W skład
obiektu sportowego wchodzi boisko do
piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 32x68 m wraz z
systemem nawadniania, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej i
wymiarach 24x15 m do gry w siatkówkę
i tenisa oraz tor łyżworolkowy z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach
4x68 m. Dodatkowo zostały wykonane
dojścia do boiska z kostki betonowej,
miejsca parkingowe oraz zamontowano
kabinę trenerską oraz ławki dla zawodników. Wykonano również ogrodzenie
boiska do piłki nożnej i do siatkówki
oraz poprawiono ogrodzenie zewnętrzne kompleksu sportowego. Obiekty
sportowe wykonała firma NOVA – Jerzy Łebski z Łowicza. Całość kosztowała
ponad 600 tys. zł. Mieszkańcy Twardej,
Tresty i Karolinowa mogą już korzystać
z boiska do siatkówki oraz do piłki nożnej.

Mieszkańcy Niebrowa
mają nową drogę
Rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
116404E przez wieś Niebrów” dobiegła
końca.
W ramach przebudowy drogi przez
wieś Niebrów wykonano odcinek drogi
o długości ok. 1 km i o szerokości jezdni
5,5 mb wraz z poboczem lewostronnym,
utwardzonym w części kostką betonową
oraz kruszywem łamanym. Po prawej
stronie drogi pozostał istniejący chodnik
z kostki betonowej. W ramach przebudowy wykonano również odwodnienie i
zjazdy indywidualne z kostki betonowej
do zamieszkałych posesji. Ustawiono
także nowe oznakowanie pionowe oraz
pomalowano przejście dla pieszych i zatokę przystankową.
Inwestycja była realizowana z udziałem
środków unijnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w
ramach operacji „Przebudowa dróg gminnych: nr 116404E przez wieś Niebrów, nr

116405E przez wieś Chorzęcin oraz nr
116429E – ul. Cegielniana w miejscowości
Wąwał”. Koszt całkowity robót drogowych
w Niebrowie wyniósł ok. 867 tys. zł. Dofi-

nansowanie wyniesie około 452 tys. złotych.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
z Piotrkowa Trybunalskiego.
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Ruszyła rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Smardzewice
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Smardzewicach realizowana jest w
ramach dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów
Mazowiecki obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów
II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe
i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków WFOŚiGW w
Łodzi.

W miejscowości Smardzewice zostaną skanalizowane kolejne ulice: Tomanka, Białogórska, od Stoczka, od Zacisza,
Słoneczna, Pogodna, Szczęśliwa, Wspólna, Malinowa Brzozowa, Kwiatowa, Zagajnikowa, Leśna, Orzechowa, Zielone
Wzgórze, do Leśnego Zakątka, Wschodnia, Kwarcowa oraz do Nadleśnictwa
Smardzewice (część ul. Głównej). Łącznie zostanie wykonanych ok. 8,2 km
sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie
ścieków. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Ceramika Serwis” Spółka z o.o. z Opoczna, a wartość inwestycji

wynosi ok. pięć milionów sześćdziesiąt
osiem tysięcy złotych brutto.
Zakończenie całej inwestycji w Smardzewicach przewidziane jest na czerwiec
2019 r. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych mieszkańcy Smardzewic będą
mogli budować przyłącza do nowopowstałej sieci.
Podczas prowadzenia wykopów na
czas montażu rur i studzienek kanalizacyjnych występują utrudnienia w komunikacji i dostępie do nieruchomości.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Kostka betonowa przed sceną
Domu Ludowego w Łazisku
W pierwszej połowie lipca firma Pana
Tomasza Sieronia z Żarnowic – Usługi
Transportowe i Sprzętem Budowlanym,
wykonała utwardzenie terenu przed sceną Domu Ludowego w Łazisku. Kostkę
w kolorze czerwonym o grubości 6 cm
ułożono na powierzchni ok. 360 m2.
Teren przed ułożeniem wykorytowano,
zrobiono podsypkę piaskową i piaskowo-cementową oraz zdemontowano
ławki, które po ułożeniu ustawiono na
poprzednim miejscu. Mieszkańcy wsi
swoje święto – Dni Łaziska, obchodzili
przed Domem Ludowym na utwardzonym już terenie.

Widniej w gminie
Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowy na wykonanie nowego
oświetlenia ulicznego czterech miejscowościach. Realizacji zadań podjęły
się dwie firmy. Firma ELEKTRO-TEST
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wybuduje oświetlenie w Kolonii Zawadzie przy ul. Podleśnej, w Wąwale
przy ul. Łącznej oraz w Treście przy ul.
Świerkowej, Cisowej, Jałowcowej i Jodłowej.

Zaś w Karolinowie na ul. Wodnej
roboty energetyczne wykona firma ŻELBUD z Tomaszowa Mazowieckiego.
Łącznie powstanie ponad 1,5 km nowej
linii oświetleniowej, w tym 33 słupy oraz
34 oprawy oświetleniowe typu LED. Wykonawcy na wybudowanie oświetlenia
mają czas do końca września br.

INWESTYCJE

Remont strażnicy OSP w Twardej zakończony
Strażacy z Twardej mogą użytkować już
odnowiony garaż OSP. Powierzchnia garażu została powiększona w wyniku rozbiórki ściany nośnej. Instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz
elektryczna została przebudowana. Wykonane zostały również nowe posadzki oraz
wyremontowano sanitariaty. W środku
natomiast zamontowano układ wyciągu
spalin. Garaż zyskał nowe podwójne automatyczne drzwi. Roboty budowlane wykonała Firma Budowlano Usługowa DABI z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę
230 tys. zł. Strażacy mogą już prowadzić
akcje pożarnicze z nowego garażu.

Strefy aktywności
w Smardzewicach i Wiadernie
Z początkiem sierpnia Gmina Tomaszów
Mazowiecki podpisała umowę na budowy wielofunkcyjnych stref aktywności w
Smardzewicach (Osiedle Biała Góra) i w
Wiadernie. Obydwie inwestycje wykona
Firma Handlowo-Usługowa Paweł Zięba
z Tomaszowa Mazowieckiego.
W Smardzewicach powstanie:
– siłownia plenerowa składająca się z 6
elementów (biegacz, steper+twister,

ławka z rowerkiem, orbitrek, motylek,
drabinka i podciąg nóg na słupie);
– strefa relaksu składająca się z 2 urządzeń
i ławek (szachy, chińczyk, 6 ławek);
– plac zabaw składający się z 5 urządzeń
(poręcz pomostem linowym i oraz
słupkami do balansowania, sprężynowiec konik, sprężynowiec samochodzik, karuzela tarczowa, huśtawka ważka);

– chodnik wewnętrzny w kształcie koła;
– ogrodzenie panelowe.
W Wiadernie powstanie:
– siłownia plenerowa składająca się z 6
elementów (biegacz, twister, wioślarz,
orbitrek, wyciąg górny, pajacyk)
– strefa relaksu składająca się z 1 urządzenia i ławek (piłkarzyki oraz 4 ławki)
W obydwu miejscach zaplanowano nawierzchnię trawiastą, a teren zostanie wyposażony w ławki i tablice z regulaminem.
Strefa aktywności w Smardzewicach to
koszt ponad 150 tys. zł, natomiast w Wiadernie ponad 43 tys. zł. Planowany termin
realizacji zadań to koniec października br.

Pętla autobusowa w Wąwale gotowa
Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych z
Piotrkowa Trybunalskiego zakończył przebudowę pętli autobusowej wraz z budową
nowych miejsc parkingowych w Wąwale.
Firma wykonała nawierzchnię zatoki autobusowej z kostki betonowej o powierzchni
728 m2. W ramach umowy powstały również miejsca postojowe o nawierzchni z
kostki betonowej na terenie Domu Ludowego od strony przedszkola o powierzchni
509,62 m2. Zatoka autobusowa kosztowała
ponad 124 tys. zł, natomiast miejsca postojowe ponad 75 tys. zł. Mieszkańcy Wąwału,
podróżujący miejską komunikacją, korzystają już z nowej pętli autobusowej.
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Nowe skrzyżowanie w Ciebłowicach Dużych
Trwają intensywne prace przy budowie
nowego skrzyżowania w centrum wsi
Ciebłowice Duże. Wykonawcą robót
drogowych oraz oświetleniowych jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego.
Część drogi uzyska nową lokalizację.
Odcinek drogi biegnący koło Domu Ludowego zostanie przesunięty w kierunku
zachodnim. Dodatkowo ta sama firma
przebuduje sieć elektroenergetyczną w
zakresie sieci transformatorowej za kwotę ponad 200 tys. zł, w celu uzyskania
dogodnej przestrzeni pod zagospodarowanie rekreacyjne. Na przebudowanym
skrzyżowaniu zostanie wykonana nowa
jezdnia bitumiczna oraz chodnik dla pieszych. Dodatkowo wykonana zostanie

zatoka autobusowa, miejsca parkingowe
i oświetlenie uliczne. Koszt przebudowy
ciągów komunikacyjnych w Ciebłowi-

cach będzie kosztować ok. 1,3 mln. zł.
Inwestycja ma być zakończona do końca
października br.

Roboty drogowe na ulicy Łąkowej
w Smardzewicach już zakończone
W sierpniu zakończyły się roboty drogowe dotyczące remontu i rozbudowy ulicy
Łąkowej w Smardzewicach. Drogę przebudowano na odcinku 350m. W ramach
inwestycji wykonano nową podbudowę z
kruszywa oraz utwardzono pobocze dla
pieszych szarą kostka betonową. Wykonano również zjazdy indywidualne do
posesji zabudowanych z kostki betonowej. Nawierzchnię jezdni wykończono
równym betonem asfaltowym. Dodatkowo zmodernizowano oświetlenie uliczne.
Remont i rozbudowę wykonała firma
DROMED Rospędek, Więckowski Sp. z
o.o. z Opoczna za ponad 575 tys. zł.

Nowe przedszkole i nowe sale lekcyjne
na rozpoczęcie roku w Wiadernie
W połowie sierpnia odebrano roboty
budowlane prowadzone na obiekcie Zespołu Szkół w Wiadernie. Szkołę rozbudowano o dwie dodatkowe sale lekcyjne,
dostępne bezpośrednio z istniejącego
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budynku. W ramach inwestycji wybudowano również nowy parterowy obiekt z
tarasem i z odrębnym wejściem na potrzeby 3-oddziałowego przedszkola. W
środku powstały 3 duże sale przedszkol-

ne, nowocześnie urządzone, co znacznie
poprawi warunki rozwoju edukacyjnego
dla około 70 przedszkolaków.
DOKOŃCZENIE NA STR. 16

KULTURA

Kultura, rekreacja i turystyka w Twardej
W Twardej trwają intensywne prace budowlane. Dobudowana do przedszkola
część budynku pełnić będzie funkcję
świetlicy wiejskiej. Prace wykonuje firma
Progres-Bud z Mniszkowa. Roboty budowlane będą kosztować ok. 909 tys. zł.
Obecnie trwają prace przy konstrukcji
dachu, który niebawem będzie przykryty blachodachówką. Została już zamontowana stolarka okienna i drzwiowa oraz
położono instalacje elektryczną. Istniejąca powierzchnia użytkowa budynku to
ponad 260 m2 , a po rozbudowie będzie
wynosiła niemal 400 m2.
Zagospodarowanie terenu jest obecnie na etapie projektowania. Na zewnątrz
powstać ma przestrzeń do biesiadowania
i grillowania, jak również do organizowania imprez kulturalnych na powietrzu. Dla
mieszkańców Twardej, Tresty i Karolinowa
planuje się altany ogrodowe, grill, miejsce
na ognisko, taras oraz ścieżki do spacerów.
Teren przed świetlicą wyłożony zostanie
kostką betonową. Aranżację terenu wyceniono na ok. 246 tys. zł. Łącznie inwestycja
wyniesie ok. 1,19 mln. zł. brutto.

Inwestycja w Twardej jest realizowana w ramach unijnego projektu pn.
„Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez
rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Na tą część gmina uzyskała ponad
658 tys. dofinansowania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie
z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje
zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego
w Dolinie Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2020 r.

Zespół „Sami Swoi” na 41 Międzynarodowym
Jarmarku Folkloru w Węgorzewie
Zespół Folklorystyczny „Sami Swoi” z
Twardej w ramach promocji Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniach 4–5 sierpnia uczestniczył w 41 Międzynarodowym
Jarmarku Folkloru w Węgorzewie organizowanym przez Muzeum Kultury Ludowej. Wydarzenie to zgromadziło twórców,
rzemieślników, rękodzielników, śpiewaków i muzykantów z Polski i zagranicy.
Zespół „Sami Swoi” zaprezentował się w
koncercie wśród grup folklorystycznych
z Polski, Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.
W wykonaniu „Samych Swoich”
zgromadzona publiczność mogła podziwiać widowisko obrzędowe „Wesele w
Twardej”, które zachwyciło zarówno publiczność, jak i organizatorów. Ponadto
zespół koncertował na odbywających się
w pobliskich miejscowościach festynach.
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KULTURA

„Smardzewianie” na Spotkaniach
Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach
Zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”
w dniach 21–23 września 2018 r. uczestniczył w XVI Spotkaniach Artystycznych
Seniorów w Międzyzdrojach, gdzie promował gminę Tomaszów Mazowiecki i
powiat tomaszowski. Organizatorem spotkań był Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach. Łącznie do udziału w
imprezie zgłosiło się ok. 40 zespołów z całej Polski. Kolorowym śpiewającym korowodem uczestnicy przeszli ulicami miasta, a przed Molo tradycyjnie zatańczyli
poloneza. Występ zespołu „Smardzewianie” cieszył się bardzo dużym uznaniem
publiczności i jury. W końcowej klasyfikacji zespół zdobył wyróżnienie.

Festyn u Świętej Anny
Tegoroczny festyn u św. Anny odbył się
21 lipca na terenie Ogrodów Smardzewickich. Organizatorami festynu był
Sołtys Smardzewic p. Marian Tomasik
wraz z Radą Sołecką, Gmina Tomaszów
Mazowiecki, Koło Gospodyń Wiejskich,
OSP w Smardzewicach oraz Samorząd
Województwa Łódzkiego, który współfinansował wydarzenie. Wśród licznie
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przybyłych uczestników festynu byli p.
Franciszek Szmigiel Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, p. Krystyna Pierścińska Przewodnicząca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki wraz z Radnymi oraz
Proboszcz Parafii św. Anny w Smardzewicach o. Marek Zienkiewicz. Festyn zainaugurował występ Orkiestry Dętej pod
kierunkiem p. Wiesława Iskry. Podczas

spotkania miało miejsce uroczyste nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Smardzewic” osobom, które nie będąc mieszkańcami Smardzewic, swoją pracą i działalnością wspierają rozwój miejscowości.
Tytuł ten otrzymali: Starszy Brygadier
Krzysztof Iskierka oraz Pan Michał Klatka. Kapituła nadawanego tytułu wręczyła uhonorowanym osobom pamiątkowe
repliki obrazu św. Anny Samotrzeć, widniejącego w ołtarzu głównym kościoła
w Smardzewicach. W części artystycznej wystąpili: Zespół Folklorystyczny
„Smardzewianie”, „Mali Smardzewianie”,
wokalistki Zuzanna Nojek i Anna Żyłka, Zespół Wokalny „Cantare” z solistą
Andrzejem Wejmanem oraz Rodzinna
Kapela Haliny Biniek z Opoczna. Wśród
licznych atrakcji była strefa dziecka oraz
warsztaty rękodzieła, gdzie można było
podziwiać wykonywanie kwiatów przez
Panią Halinę Król pracownika Świetlicy
Wiejskiej. Po części artystycznej wszyscy
zostali zaproszeni do wspólnego biesiadowania oraz na zabawę taneczną pod
gwiazdami z zespołem tanecznym „Odnowa”. Festyn prowadzili dyrektor GBP
w Smardzewicach Jolanta Zabłocka oraz
Sołtys Marian Tomasik.

KULTURA

Jubileusz 15-lecia działalności artystycznej
Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”
18 sierpnia w Ciebłowicach Dużych
podczas dorocznego Święta Ciebłowic
odbył się jubileusz 15-lecia działalności
artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście, a wśród nich: Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel,
zastępca wójta – Sławomir Bernacki,
Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska wraz z Radnymi, inspektor ds. kultury – Maria Robak, członek
Zarządu Powiatu – Barbara Robak, były wójt gminy – Ignacy Niedziałkowski,
Elżbieta Łojszczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
Przewodniczący Rady Miasta – Krzysztof Kuchta, przedstawiciele zespołów
„Sami Swoi”, „Smardzewianie”, „Kalina”,
„Brzustowianie”, „Lubochnianie” i KGW

z Twardej oraz mieszkańcy, których powitali sołtys – Karolina Żegnałek i radny
– Czesław Milczarek. Głównym i najważniejszym punktem uroczystości był
koncert, który poprowadzili: kierownik
zespołu Katarzyna Małek i Filip Pęczek,
przedstawiając historię zespołu oraz jego liczne osiągnięcia. W ciągu 15-letniej
działalności zespół „Ciebłowianie” wielokrotnie występował na wielu scenach
gminy, powiatu, województwa łódzkiego
i innych miejscach naszego kraju, a także poza jego granicami. Jest laureatem
prestiżowych nagród i wyróżnień na
festiwalach folklorystycznych o zasięgu
powiatowym, wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. „Ciebłowianie” w jubileuszowym
koncercie zaprezentowali piosenki i
tańce regionu opoczyńskiego, fragmen-

ty widowisk obrzędowych, a w drugiej
części zaprezentował się zespół dziecięcy
„Ciebłowianie” oraz gawędziarka – pani Jadwiga Bolarczyk. W części trzeciej
zespół przedstawił suitę tańców rzeszowskich. Po przepięknym koncercie
„Ciebłowianie” otrzymali moc życzeń
od przybyłych gości. Bardzo miłym akcentem były podziękowania od Wójta
Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy
i Mieszkańców Ciebłowic Dużych dla
Karoliny Bosiek za wybitne osiągnięcia
sportowe i promocję Gminy Tomaszów
Mazowiecki i Ciebłowic Dużych.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek oraz do wspólnej zabawy. W przygotowanie części kulinarnej włączyło
się Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” i
Koło Gospodyń Wiejskich.
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KULTURA

Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w Spale
minister rolnictwa, parlamentarzyści,
samorządowcy, wśród których był Franciszek Szmigiel wójta gminy Tomaszów
Mazowiecki i przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska. Po zakończonej
eucharystii barwny korowód poprowadzony przez orkiestrę dętą z Zawady pod
batutą Andrzeja Żerka przeszedł na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie
odbył się ceremoniał dożynkowy, który
Tegoroczne Ogólnopolskie Dożynki Prezydenckie w Spale odbyły się dniach 15–
16 września 2018 roku. W uroczystości
wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką
Agatą Kornhauser-Dudą. Uroczystości
rozpoczęła się w sobotę od konkursu na
najładniejszy wieniec dożynkowy. Tego
dnia na scenie zaśpiewał i zatańczył Zespół Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”. Główne obchody miały miejsce w niedzielę.
Przed mszą świętą nastąpiło wręczenia
nagród za najładniejszy wieniec dożynkowy przez parę prezydencką, której towarzyszyli Aleksandra Grad i Bartłomiej
Żyłka. Główne obchody rozpoczęły się
mszą świętą w intencji rolników, w której uczestniczyli m.in. para prezydencka,
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poprowadził Państwowy Zespół Pieśni i
Tańca „Mazowsze”. Po zakończonym ceremoniale dożynkowym na scenie w COS
zaśpiewał zespół „Sami Swoi” z Twardej,
który po występie spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i jego małżonką. W centrum Spały stanęły stoiska gmin
z powiatu tomaszowskiego i nie tylko.
DOKOŃCZENIE NA STR. 15

KULTURA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 14
Wśród nich swoje stoisko potraw regionalnych wystawiły panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich z Twardej pod przewodnictwem Marianny Mierzwy, gdzie można było skosztować lokalnych przysmaków. Przybyli na dożynki goście z różnych

Regionów Polski mieli możliwość zapoznania się z materiałami o regionie oraz
uzyskania informacji od inspektora ds.
kultury i promocji Marii Robak.
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KULTURA

Dożynki Powiatowe – Ujazd 2018
W tym roku odbyło się drugie powiatowe święto plonów w gminie Ujazd. Uroczystość mieła miejsce 9 września 2018 r.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą
Świętą w Kościele św. Wojciecha w Ujeździe. Po zakończonej eucharystii korowód
z wieńcami dożynkowymi przeszedł na
dziedziniec parkowo pałacowy gdzie odbyła się główna część uroczystości, na któ-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
Tak, więc od nowego roku szkolnego 2018/2019 dzieci i młodzież będą
korzystać z widnych, przestronnych i
kolorowych sal oraz pomieszczeń towarzyszących. Lepsze warunki lokalowe zdecydowanie podniosą standard
placówek oświatowych na terenie naszej
gminy.
Szkołę w Wiadernie rozbudował
Zakład Remontowo-Budowlany Jacek
Lasota z Tomaszowa Mazowieckiego za
prawie 1,8 mln. zł.
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rej ceremoniał dożynkowy poprowadził
zespół Folklorystyczny „Smardzewianie”.
Tradycyjnie starostowie wręczyli
bochen chleba gospodarzom dożynek,
natomiast delegacje gmin powiatu tomaszowskiego wręczały wieńce dożynkowe przedstawicielom władz. Wieniec
z Gminy Tomaszów Mazowiecki Staroście Tomaszowskiemu Mirosławowi

Kuklińskiemu przy oprawie muzycznej
zespołu „Smardzewianie” wręczyła reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich
ze Smardzewic. W uroczystości dożynkowej uczestniczył Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Pierścińska wraz z radnymi oraz inspektor ds. kultury Maria Robak.

KULTURA

Piknik dla Niepodległej w Wąwale
15 sierpnia w Wąwale odbył się Piknik dla
Niepodległej zorganizowany przez Sołtysa i Radę Sołecką. Uroczystość odbyła się
pod patronatem Wójta Gminy Tomaszów
Mazowiecki, Starosty Tomaszowskiego,
Klasy Pożarniczej ZSP Nr 3, Klasy Wojskowej ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz.
Obchody rozpoczęły się o godz. 10
mszą św. odprawioną w Kościele św.
Marcina w Białobrzegach. Następnie
wszyscy goście na czele z orkiestrą dętą
z Zawady przemaszerowali na Wąwał,
gdzie odbył się szereg akcji m.in. mecz
piłki nożnej, gry i zabawy dla dzieci, bia-

ło-czerwony bieg ulicami Wąwału, przejazd biało-czerwonymi samochodami
ulicami Wąwału.
Oficjalna część rozpoczęła się o godz.
18.30. Zgromadzonych na uroczystości
mieszkańców i gości powitał sołtys Zbigniew Gacek. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowali: Przewodnicząca
Rady Gminy Krystyna Pierścińska, sekretarz Przemysław Sepkowski. Starostę
reprezentował członek Zarządu Powiatu
Bartłomiej Matysiak. Uroczystość poprowadził Tomasz Wachoń i Marta Stańczyk. Podczas spotkania miało miejsce

zasadzenia pamiątkowej lipy i podpisania umowy o współpracy z partnerskimi
miejscowościami z Czech. Bardzo miłym akcentem było wręczenie pamiątkowych medali mieszkańcom i gościom.
W części artystycznej zaprezentowały się
zespoły: „Wesołe Ludwiczanki”, rodzimy
zespół ”Kalina” z Wąwału oraz dzieci ze
świetlicy wiejskiej. Wszyscy przybyli na
uroczystość mogli zatańczyć wspólnego
poloneza.
Finałem uroczystości była prezentacja starych zdjęć Wąwału, pokaz fajerwerków i zabawa taneczna.

Spotkanie integracyjne w Łazisku
Dnia 14.07.2018 r. w Łazisku odbyło się
spotkanie integracyjne dla mieszkańców.
Na zaproszenie organizatorów przybyli
zaproszeni goście, wśród których byli: zastępca wójta Sławomir Bernacki i
przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Pierścińska.

Wszystkich przybyłych na spotkanie
powitał radny Marian Sęk i zaprosił do
wspólnej zabawy. Spotkanie odbyło się
na placu przy świetlicy wiejskiej na nowo położonej kostce. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały regionalne potrawy, których mogli skoszto-

wać wszyscy przybyli na uroczystość. Na
dzieci w ten dzień czekały lody i zabawy
na świeżym powietrzu.
Zabawa trwała do północy, wszyscy
dobrze się bawili przy muzyce mechanicznej.
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KULTURA

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wąwale
Obchody jubileuszowe 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąwale odbyły
się 1 września. Na uroczystość przybyli
mieszkańcy, zaproszeni goście, wśród
których byli przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej, władze samorządowe,
radni, sponsorzy oraz poczty sztandarowe z 11 zaprzyjaźnionych jednostek OSP.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą,
po której nastąpiło poświęcenie samocho-

du marki „Fiat Ducato”. Matkami chrzestnymi samochodu zostały siostry: Edyta
Siedlecka, Anna Szczecińska i Magdalena
Bilska, które nadały mu imię „Tadeusz”.
Kluczyki do samochodu prezesowi OSP
Krzysztofowi Musiałowi przekazali Franciszek Szmigiel Wójt Gminy i Krystyna
Pierścińska Przewodnicząca Rady Gminy. Spotkanie było doskonałą okazją do
uhonorowania zasłużonych strażaków,

Z mamą i tatą rozpoczynamy lato
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jak i tych, którzy wspomagają jednostkę
OSP w Wąwale. Wyróżnieni otrzymali:
srebrne i brązowe medale za zasługi dla
pożarnictwa, odznaki „Strażak Wzorowy” oraz odznaki za wysługę lat. Statuetkami prezesa OSP w Wąwale oraz medalami zostały uhonorowane osoby, które
na co dzień wspierają jednostkę. Podczas
uroczystości wójt przekazał informację,
że w najbliższych dwóch latach jednostka
OSP w Wąwale zostanie powiększona o
nową strażnicę, na którą zostanie zaadoptowany budynek po ujęciu wody. W 2019
r. będzie wykonany projekt przebudowy,
a w 2020 r. realizacja.

30 czerwca przy Domu Ludowym w Zawadzie odbył się rodzinny piknik rozpoczynający lato, zorganizowany przez panie
pracujące w świetlicy i bibliotece. Spotkanie
rozpoczęło się od występu rodziców. Przygotowane przedstawienie dało wiele radości
dzieciom i gościom oraz występującym, którzy z zaangażowaniem wcielili się w swoje
role. Kolejnym punktem programu były występy dzieci w piosenkach i tańcach, zabawy
na dmuchanym zamku i puszczaniu mega
baniek oraz rywalizacji sportowych. Zabawa
trwała do późnego wieczora przy muzyce i
ognisku. Organizatorzy kierują podziękowania do: radnej p. Urszuli Szymańskiej za
ufundowanie atrakcji dla dzieci, p. sołtysa
Krzysztofa Ogórka i prezesa OSP Bogdanowa Krężelewskiego za pomoc i współpracę.

KULTURA

Spotkanie w Niebrowie

W sobotę, 7 lipca w Niebrowie odbyło
się spotkanie dla mieszkańców, którego
organizatorami byli: radny Eugeniusz
Gawarzyński, sołtys Marek Smoła, rada

sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich
„Niebrowianki”. Panie przygotowały
część kulinarną uroczystości oraz zadbały o dekoracje i przygotowały kącik

Festyn w Zawadzie
W dniu 11.08.2018 r. na placu przy Domu Ludowym w Zawadzie odbył się Festyn Rodzinny. Na wstępie głos zabrał
sołtys wsi Krzysztof Ogórek, który powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców. Pierwszym punktem programu był
Turniej Rodzin, w którym rywalizowali
między sobą mężowie i żony przy wsparciu dzieci i czujnym okiem kapitanów
drużyn Przewodniczącej Rady Gminy
Krystyny Pierścińskiej i Zastępcy Wójta
Gminy Tomaszów Mazowiecki Sławomira Bernackiego. Kolejną atrakcją był
pokaz iluzji, który przeniósł widzów w
doświadczenie niezwykłej przygody i
zmiany postrzegania tego, co jest prawdziwe, a co iluzją. Dalszą część imprezy
uświetniła orkiestra OSP pod batutą p.
Andrzeja Żerka oraz występ mażoretek. Najmłodsi mogli skorzystać z licznie przygotowanych, dla nich atrakcji,
między innymi: trampoliny, zjeżdżalnie,

zabawy z animatorkami, przejażdżki quadem. Nie zabrakło również wspaniałego poczęstunku, przygotowanego przez
Panie z Koła Gospodyń. Na zakończenie

dla zakochanych. Tegoroczne spotkanie
miało miejsce na zakupionej przez gminę działce, gdzie została wybudowana
altana. Podczas uroczystości dokonano
otwarcia nowo wybudowanej altany i
przecięcia wstęgi, do którego zaproszono
wójta Franciszka Szmigla i jego zastępcę
Sławomira Bernackiego, radnego Eugeniusza Gawarzyńskiego, sołtysa Marek
Smołę, członkinię KGW Niebrowianki
Justynę Banaszczak oraz rodzeństwo
Julię i Olafa Sadlików. Zarówno przygotowania do festynu, jak i sam festyn są
okazją do integracji mieszkańców oraz
przybyłych gości. Podczas święta podziękowano jednej z członkiń KGW i wręczono Niebrowskiego Oskara. Nagroda
trafiła do Marii Przybysz, a otrzymała
ją za pierwszoplanową rolę Diablicy
podczas przedstawienia na ostatkach w
Łaznowie. Pucharem pełnym szampana
podziękowano Ewie i Eugeniuszowi Gawarzyńskim, inicjatorom Niebrowskich
spotkań przy ognisku, którzy od 8 lat z
determinacją, pracowitością i przyjaźnią
budują dobre relacje wśród mieszkańców. Część artystyczną zapewniły Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich.

było wspólne biesiadowanie przy muzyce i ognisku. Organizatorami festynu
byli: Rada Sołecka, OSP, Koło Gospodyń
Wiejskich przy wsparciu świetlicy wiejskiej i biblioteki. Serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów zaangażowanych w tegoroczny piknik.
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Festyn wiejski w Godaszewicach

W ostatnia sobotę czerwca mieszkańcy
Godaszewic oraz zaproszeni goście: wójt
Franciszek Szmigiel, z-ca wójta Sławomir
Bernacki, Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Pierścińska spotkali się na festynie wiejskim zorganizowanym przez
Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną i Koło Gospodyń Wiejskich. Wśród
atrakcji przygotowanych dla przybyłych
był występ dzieci ze świetlicy wiejskiej
i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Odbył się pokaz walk dla dzieci oraz liczne
konkursy i pokaz udzielania pierwszej
pomocy przez najmłodszych chłopców
z OSP. Wszyscy przybyli na spotkanie
mogli skosztować kiełbasek z grilla oraz
potraw regionalnych przygotowanych
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Głównym celem spotkania była integracja mieszkańców.

Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
26 sierpnia 2018 r. na boisku sportowym w Ciebłowicach Dużych odbył
się Amatorski Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki, którego gospodarzem w tym
roku była drużyna z Ciebłowic Dużych.
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Warunki atmosferyczne tym razem nie
sprzyjały, lecz pomimo deszczu rywalizacja była zacięta. Ostateczne wyniku
uplasowały się następująco: I miejsce i
Puchar Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki zdobyła drużyna z Ciebłowic

Dużych, II miejsce drużyna z Wąwału,
III miejsce drużyna z Łaziska. Puchary
zwycięskim drużynom i czeki na zakup
artykułów sportowych wręczył Wójt
Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel.

REKREACJA SPORT

Drużyna żeńska OSP Twarda
Mistrzyniami Województwa Łódzkiego
w Zawodach Sportowo Pożarniczych

15 września 2018 r. w Szczercowie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo
Pożarnicze, w których udział wzięły 22
drużyny męskie i 17 drużyn kobiecych. O
miano najlepszych drużyn rywalizowało
400 strażaków i strażaczek z województwa łódzkiego. Gminę Tomaszów Mazowiecki reprezentowały aż trzy drużyny:
męska OSP ze Smardzewic i dwie żeńskie z OSP Twarda i OSP Smardzewice,
którym kibicował wójt gminy Franciszek

Szmigiel i liczne grono mieszkańców
gminy. Rywalizacja była zacięta. W końcowej klasyfikacji poszczególne drużyny
zdobyły następujące miejsca. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły druhny z
OSP Twarda, drugie z OSP Dobrzelów, a
trzecia była drużyna OSP Reczyce. W rywalizacji męskiej pierwsze miejsce przypadło drużynie z OSP Poniatów, drugie
miejsce zajęli strażacy z OSP Mniszków,
a trzecie OSP Polik. Drużyna męska ze

Smardzewic uplasowała się na 5 miejscu,
a żeńska na 4. Zwycięzcy zawodów będą
reprezentować województwo łódzkie w
rywalizacji ogólnopolskiej. Ten zaszczyt
przypadnie drużynie żeńskiej z OSP
Twarda. W przyszłorocznych zawodach
na szczeblu krajowym weźmie udział
także drużyna kobieca ze Smardzewic,
która w roku 2015 zajęła 3 miejsce na
zawodach ogólnopolskich w Polanicy
Zdrój. Gratulacje!

Poświęcenie samochodu strażackiego w Jadwigowie
28 lipca 2018 r. w Jadwigowie miała
miejsce uroczystość poświęcenia samochodu strażackiego marki Lublin, który
został przekazany z OSP Smardzewice.
Na uroczystość przybyli goście: Wójt
Gminy Franciszek Szmigiel, Z-ca Wójta
Sławomir Bernacki, Tadeusz Cisowski
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Krężelewski Bogdan członek Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP, prezesi wszystkich
jednostek OSP z gminy, których powi-

tał Prezes OSP w Jadwigowie Zdzisław
Krajewski. Uroczystego poświęcenia
samochodu dokonał proboszcz parafii
św. Małgorzaty w Chorzęcinie ks. Józef
Jeleń. Chrzestnymi samochodu zostali Krystyna Kubacka i Zbigniew Janas.
Samochód będzie używany do celów
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jadwigowa i okolic. Podczas uroczystości odbyły się konkursy dla dzieci
oraz poczęstunek, który przygotowały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
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REKREACJA SPORT

Ogólnopolski Turniej Piłki Plażowej
„Ciebłowice CUP” pod patronatem
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
Franciszka Szmigla
X edycja Turnieju Piłki Plażowej Ciebłowice CUP pod patronatem Wójta
Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszka Szmigla odbyła się w dniach 15–16
sierpnia 2018 r. Była to wyjątkowa edycja. Pomimo kapryśnej pogody i meczów
finałowych Mundialu na boisku w Ciebłowicach było nawet 600 osób. Grali w
siatkówkę, biegali, kibicowali, jedli grochówkę, grillowaną kiełbaskę oraz inne
pyszności przygotowane przez Stowarzyszenie Ciebłowice Nowe Horyzonty,
które było współorganizatorem imprezy.
W sobotnich rozgrywkach Ciebłowice CUP rywalizowało 31 par z całej Polski, z których zostało wyłonione 16 par,
które swoje zmagania kontynuowały w
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niedzielę. Na podium znaleźli się: Jędrzej
Brożyniak i Piotr Janiak – I miejsce, Tomasz Maziarek i Bartosz Lewicki – II
miejsce, Jakub Zdybek i Paweł Lewandowski – III miejsce.
W niedzielę odbył się pierwszy w historii turnieju bieg Ciebłowice Run, w
którym wzięło udział 75 osób. Zawodnicy zmagali się nie tylko z 7-kilometrowym dystansem w lesie pełnym podbiegów i błotnistych odcinków, musieli również pokonać wiele przeszkód: przenosić
worki z piaskiem, skakać między oponami, wspinać się, uciekać przed ogniem
i wodą (strażacy nie zawiedli), a także
rozwiązywać zagadki logiczne. Wśród
mężczyzn najlepsi byli: Mateusz Pawlak

(34.10 min), Tomasz Banaszczyk (34.47
min), Bartek Ostałowski (35.14 min). Panie poradziły sobie równie dobrze, osiągając czas: Alicja Adamczyk (39.16 min),
Agnieszka Marczewska-Adamiec (45.31
min), Barbara Rybaczek (46.48 min).
Podczas turnieju odbyła się zbiórka pieniędzy dla Maćka i Natalii, dzieciaków z
Tomaszowa chorych na autyzm. To dzięki datkom do puszki, która krążyła cały
weekend oraz aktywnemu udziałowi w
licytacji prowadzonej przez niezastąpionego pana Tomasza Zdonka dzieciaki i
ich rodzice będą mogli zapłacić za kosztowną rehabilitację. Dziękujemy w ich
i w swoim imieniu! Wiedzieliśmy, że są
wśród nas ludzie o wielkich sercach.

EDUKACJA

Uroczystość jubileuszu 115-lecia
szkoły w Wiadernie

1 września w Zespole Szkół w Wiadernie
odbyła się uroczystość z okazji 115-lecia
szkoły, nadania sztandaru i oddania nowego budynku przedszkola i klasopracowni. Przybyło wielu zaproszonych gości: władze gminne, samorządowe, kuratorium, nauczyciele, uczniowie, rodzice,
przyjaciele i partnerzy szkoły. Arkadiusz

Świech, dyrektor szkoły dokonał odsłonięcia wstęgi na tablicy pamiątkowej z
okazji jubileuszu wraz z: Franciszkiem
Szmiglem, wójtem gminy Tomaszów
Mazowiecki, Sławomirem Bernackim,
zastępcą wójta gminy Tomaszów Mazowiecki, wizytatorem Ireną Wachecką,
przedstawicielką Kuratorium Oświaty

Łodzi oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Dariuszem Mroczkiem, przewodniczącym Rady Rodziców i Wiktorią
Przybysz, przedstawicielką samorządu
uczniowskiego. Tablica została ufundowana przez Radę Rodziców. Ksiądz Zygmunt Nitecki, proboszcz Parafii NMP
Królowej Polski w Tomaszowie Maz.
poświęcił tablicę oraz nowe obiekty ZS w
Wiadernie. Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i otwarcie nowego budynku przedszkola przez Arkadiusza Świecha, Franciszka Szmigla, Krystynę Pierścińską – Przewodniczącą Rady
Gminy Tomaszów Mazowiecki, Irenę
Wachecką, Dariusza Mroczka, przedstawiciela przedszkola Mateusza Podskoka,
oraz kierownika budowy Zdzisława Witkowskiego. Centralnym punktem uroczystości było nadanie szkole sztandaru
ufundowanego przez Radę rodziców i
pierwsze ślubowanie uczniów ZS w Wiadernie.
Nie zabrakło również wielu podziękowań i życzeń. W części artystycznej
wystąpiły dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły. Uroczystości zakończyły się
wspólnym tortem oraz poczęstunkiem.

Rozpoczęcie
wakacji
w Łazisku
Dnia 22 czerwca 2018 roku w świetlicy
wiejskiej w Łazisku odbyła się impreza
dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia wakacji. Atrakcje były zapewnione
zarówno dla młodzieży, jak i dzieci. Na
każdego czekała kiełbaska z grilla, napoje, a także coś słodkiego. Na boiskach
odbywały się mecze w piłkę nożną i tenisa ziemnego. Najmłodsi uczestnicy
spędzali czas na placu zabaw. Pogoda
dopisała, dlatego spotkanie trwało do
późnego popołudnia, a uczestnicy wrócili zadowoleni do domu.
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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
22 – Gospodarka Odpadami, Podatki
24 – Księgowość i Płace
25 – Podatki i Opłaty
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

Wakacje z Biblioteką

Było radośnie, twórczo, rekreacyjnie – tak
można podsumować wakacje z biblioteką
w Smardzewicach pod hasłem: Jak się zabawić w bibliotece. Zajęcia odbywały się
w dniach od 2 do 13 lipca 2018 r. Podczas
zajęć czytaliśmy książkę Marii Parr pt.
„Gofrowe serce” – o przyjaźni Kręciołka
i Leny, do której dzieci wykonały piękne
ilustracje. Drugą wakacyjną lekturą był
„Bursztynowy szlak” Grażyny Bąkiewicz.
W bogatym programie zajęć znalazły
się zajęcia parateatralne i integracyjne.

Dzieci wykonały artystycznego węża,
malowały na stereczu, rysowały kredą na
chodniku i robiły prace plastyczne metodą kolażu. Najwięcej radości sprawiły im
gry i zabawy ruchowe tj. gra w klasy, na
skakance, gra w kręgle, zabawy z chustą
Klanza, czy gra w dwa ognie. W ostatnim
trochę deszczowym dniu urządziliśmy
dzieciom seans filmowy, podczas którego
obejrzały film „Lew, czarownica i stara
szafa”. Mamy nadzieję, że nasza wakacyjna oferta dzieciom się podobała.

A w Smardzewicach
szkoła rośnie i rośnie…
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Smardzewicach to również początek
pracy w nowych pracowniach dla czterech klas i wyczekanej, kolorowej świetlicy. Uroczystego otwarcia dokonali
najmłodsi uczniowie, a już członkowie
zespołu „Mali Smardzewianie”. Przejęcie towarzyszące przecięciu wstęgi w
nowym skrzydle udzieliło się także dorosłym: wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszkowi Szmiglowi, miejscowym radnym, nauczycielom, rodzicom i wszystkim obecnym. Uczniowie
ze swej strony uroczyście obiecali dbać o
nowe klasy. Po raz kolejny cieszymy się
z nowoczesnych pomieszczeń, które ma-

ją niebagatelny wpływ na jakość pracy
szkoły, tym bardziej, że padła deklaracja
o kolejnej rozbudowie.
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