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Drodzy Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, 
aby ten świąteczny czas przyniósł szczęście, spokój i wzajemną życzliwość. 
Niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy 2018 Rok 

niech obfi tuje w sukcesy, odważne marzenia, mądre decyzje oraz pomyślność 
i niegasnący optymizm. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tomaszów Mazowiecki

KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 

FRANCISZEK SZMIGIEL

Kiedyś przeczytałem taką myśl, że ma-

rzenie jednego człowieka jest tylko ma-

rzeniem, ale marzenie wielu osób to już 

jest rzeczywistość. Dziś po wielu latach 

udzielania się w samorządzie mogę po-

wiedzieć, że powyższą myśl realizujemy 

z dobrym skutkiem. Po wielu konsulta-

cjach z podobnie myślącymi mieszkań-

cami i radnymi stworzyliśmy kilkanaście 

lat temu dokument pt. „Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki”. Za kilka lat powstały strategie rozwo-

ju gminy, powiatu, turystyki. To właśnie 

w tych dokumentach zawarliśmy nasze 

„rzeczywiste” marzenia, które konse-

kwentnie realizujemy. Głównym celem, 

który nam przyświeca, jest zrównoważo-

ny rozwój. Cały czas staramy się podno-

sić jakość życia mieszkańców, a kluczem 

do tego jest dobra współpraca z przed-

siębiorcami. Myślę, że to nam zaczyna 

dobrze wychodzić, czego dowodem jest 

najpierw nominacja, a następnie uzyska-

ne wyróżnienie – Lider Rozwoju Regio-

nalnego 2017 – na V Polskim Kongresie 

Marzenia się spełniają
Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. 

Takie wyróżnienie Szanownej Kapituły 

nobilituje, a jednocześnie dopinguje do 

jeszcze bardziej wytężonej pracy. Jak się 

okazuje, nasze zaangażowanie zauważają 

nie tylko mieszkańcy, ale także inni, któ-

rzy na co dzień żyją sprawami przedsię-

biorczości. 

CIĄG DALSZY NA STR. 2
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Zrównoważony rozwój to nie tylko 

przedsiębiorstwa, budynki, inwestycje, 

ale przede wszystkim człowiek, ochrona 

środowiska naturalnego i umiejętne wy-

korzystanie jego walorów. Warunkiem 

koniecznym takiego rozwoju jest rozwi-

janie zasobów środowiska, kapitału eko-

nomicznego i społecznego, w taki sposób, 

aby poziom życia mieszkańców gminy 

był porównywalny obecnie i w przyszło-

ści. Wykorzystując bardzo duże środki 

zewnętrzne (przede wszystkim unijne) 

mamy na uwadze takie właśnie ich zaan-

gażowanie, aby realizowane cele nie były 

ze sobą sprzeczne. Stąd właśnie w przy-

szłorocznym budżecie bardzo znaczna 

część wydatków inwestycyjnych (14 mln 

zł) przeznaczyliśmy na działania proeko-

logiczne. Planujemy rozbudować własną 

oczyszczalnie ścieków o nowy reaktor 

(200 m³ ścieków na dobę) i wybudować 

ok. 16 km kanalizacji. Dla ok. 200 gospo-

darstw domowych przygotowujemy pro-

jekt unijny na odnawialne źródła energii 

(baterie fotowoltaiczne, solary, energia z 

biomasy). W porozumieniu z PGNiG-e 

kolejne kilkaset gospodarstw będzie mo-

gło skorzystać w przyszłości z gazu ziem-

nego. Przebudowa kilku dróg gminnych 

i powiatowych (w tym droga do terenów 

inwestycyjnych) to wydatek około 8 mln 

zł. Pozostałe środki z 30 milionowego bu-

dżetu inwestycyjnego przeznaczamy na 

edukację, sport, zagospodarowanie prze-

strzeni i ochronę dziedzictwa kulturowe-

go. Bardzo ważne są realizowane projekty, 

ale najważniejszy jest człowiek. Bliskość 

miasta i dobra współpraca z jego władza-

mi pozwala na wiele rozwiązań prospo-

łecznych z korzyścią dla obu stron. W ra-

mach porozumień nasi młodzi obywatele 

od 3 lat korzystają ze żłobków, a dzieci 

wymagające rehabilitacji mają dostęp do 

fachowców z Ośrodka Rehabilitacji Dzie-

ci Niepełnosprawnych. Z kolei wszystkie 

dzieci w wieku przedszkolnym mają za-

pewnione miejsca w przedszkolach, tak 

zlokalizowanych w kilku punktach gmi-

ny i miasta, aby rodzicom w największym 

stopniu ułatwić opiekę nad pociechami. 

Bardzo dobra baza edukacyjna dla dzieci 

starszych i bliskie położenie szkół śred-

nich dla młodzieży pozwalają na grun-

towne wykształcenie młodego pokolenia. 

Po szkole dzieciaki mają kilkanaście pla-

ców zabaw, młodzież korzysta z kilku 

boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną na-

wierzchnią, 6 kortów tenisowych, 5 bo-

isk trawiastych, natomiast dorosłym ofe-

rujemy tereny rekreacyjne z siłowniami 

plenerowymi. W 12 domach ludowych 

mamy świetlice środowiskowe czynne w 

godz. 15.00–19.00 dla dzieci i młodzieży 

i w 5 miejscowościach działa Gminna Bi-

blioteka Publiczna. Posiadamy 3 amator-

skie zespoły folklorystyczne na wysokim 

poziomie artystycznym i 2 orkiestry dęte 

działające przy Ochotniczych Strażach 

Pożarnych. Każdy może coś dla siebie zna-

leźć na miejscu, ale może też skorzystać z 

oferty miasta. Chcemy to mieszkańcom 

umożliwić i podpisaliśmy porozumienie 

z miastem na nieodpłatną komunikację 

miejską, a więc darmowe przejazdy na 

terenie gminy i miasta dla mieszkańców 

obu jednostek samorządowych. Nie zapo-

minamy również o seniorach i w partner-

stwie z miastem przygotowaliśmy projekt 

unijny z EFS pt. „Tomaszowskie Cen-

trum Usług Społecznych”. Mam nadzieję, 

że bezpłatna komunikacja i oferowane 

usługi wpłyną na jakość życia seniorów 

i bardziej aktywne spędzenie czasu. Dla 

najbardziej aktywnych obywateli prze-

znaczamy środki z Funduszu Sołeckiego, 

który na przyszły rok wynosi 0,5 mln zł.
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W ostatnim biuletynie informowaliśmy, 

że „jesienią oddamy do użytku 4 Domy 

Ludowe” i tak się stało. 

16 września oddaliśmy we wła-

danie mieszkańcom Dom Ludowy w 

Godaszewicach. Przekazanie budyn-

ku było bardzo uroczyste i zbiegło się 

z wręczeniem strażakom miejscowej 

OSP nowego sztandaru ufundowane-

go przez mieszkańców i sponsorów. 

Druhowie byli bardzo usatysfakcjo-

nowani zarówno nowym sztandarem, 

jak i pięknie wyremontowaną strażni-

cą. 

W następnym terminie tj. 23.09 podobną 

uroczystość przeżywali mieszkańcy miej-

scowości Jadwigów. Tutaj również pięknie 

został wyremontowany budynek DL oraz 

strażnica dla ochotników z OSP. Strażacy 

otrzymali także nowy sztandar dla jed-

nostki i brakuje im tylko samochodu. Z 

ostatnich doniesień wynika, ze taka szansa 

się pojawiła i marzenie druhów może się 

spełnić. W obu opisanych wydarzeniach 

uczestniczyli przedstawiciele gminy, wy-

konawcy, zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Uroczyste msze święte (w warunkach po-

lowych)celebrowali proboszcz i wikariusz 

z parafi i w Chorzęcinie i kapelan powia-

towy strażaków ochotników. Mimo, że nie 

do końca dopisała pogoda, wszyscy bawili 

się i biesiadowali do późnej pory. 
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Kolejny termin to 4 listopada, kiedy to 

oddano do użytku ważna inwestycję dla 

mieszkańców Sługocic. To także Dom 

Ludowy, który wymagał pełnej termo-

modernizacji i przy okazji sporych robót 

budowlanych wewnątrz. Budynek uzy-

skał zupełnie nowe „szaty zewnętrzne” 

i teraz prezentuje się bardzo okazale. 

Mieszkańcy z sołtysem na czele byli bar-

dzo zadowoleni z przeprowadzonej mo-

dernizacji, o czym można było się prze-

konać na części ofi cjalnej i artystycznej 

uroczystości. Odnowiony obiekt poświę-

cił ksiądz proboszcze z parafi i Brzustów i 

można było rozpocząć rozruch kuchen-

nego zaplecza i „docieranie” parkietu. 

Ten minimaraton związany z termomo-

dernizacją obiektów użyteczności pu-

blicznej zakończony został 18 listopada 

w Chorzęcinie. Kilkudziesięcioletnia re-

miza strażacka przeszła gruntowną mo-

dernizacje termiczną i wykonano szereg 

robót budowlanych podnoszących kom-

fort użytkowania pomieszczeń i wymie-

niono dach na nowy. Efekt wykonanych 

prac jest imponujący i zrobił bardzo 

pozytywne wrażenie na zaproszonych 

gościach i mieszkańcach, co skutkowało 

świętowaniem do późnych godzin noc-

nych. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Wszystkie budynki użyteczności publicz-

nej ogrzewane są z wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii. Zainstalowane 

zostały pompy ciepła z powietrza, oraz w 

przypadku DL w Chorzęcinie ogniwa foto-

woltaiczne do produkcji energii elektrycz-

nej. Całość robót na wymienionych obiek-

tach kosztowała ponad 3 mln zł, a udział 

środków unijnych wyniósł ok. 1,4 mln zł. 

19 listopada 2017 r. w miejscowości 

Twarda miała miejsce ważna uroczystość 

dla strażaków i społeczności lokalnej. Po 

długich staraniach o pozyskanie samo-

chodu przez dh prezesa Piotra Bezata 

i naczelnika Karola Ostrowskiego przy 

wsparciu wójta Franciszka Szmigla udało 

się pozyskać lekki samochód ratownictwa 

wodnego – IVECO, który będzie służył 

do ratownictwa wodnego – zapewnienie 

bezpieczeństwa na wodach. Samochód 

został przekazany dla Jednostki OSP w 

Twardej decyzją komendanta wojewódz-

kiego i komendanta powiatowego z Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie 

Mazowieckim. Uroczystego przekazania 

kluczyków dokonali: Poseł Robert Telus, 

Komendant Powiatowy Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Tomaszowie Mazowiecki 

st. brygadier Krzysztof Iskierka oraz Wójt 

Przekazanie samochodu dla OSP Twarda

Gminy Tomaszów Mazowiecki Franci-

szek Szmigiel. Poświęcenia dokonał Ka-

pelan diecezjalny Straży Pożarnych ks. 

Zbigniew Kowalczyk. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Twardej 

została dostrzeżona jako partner i jesz-

cze w tym roku zostanie włączona do 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-

czego. Rozwój jednostki oraz pozyski-

wany sprzęt przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy i 

powiatu. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
Dużo pracy mieli przecinający wstęgi 

bowiem oddzielnie oddawano piękną 

salę z zapleczem (tu w ruch poszły no-

życzki) i pomieszczenia straży druhów 

OSP (tu z kolei użyto toporków strażac-

kich). Przecinającym wstęgi dzielnie se-

kundowali ksiądz proboszcz i wikariusz 

tutejszej parafi i, którzy poświęcili cały 

obiekt. Uradowane były również dzieci z 

przedszkola i szkoły podstawowej, które 

z tych pomieszczeń również korzystają. 

INWESTYCJE
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10 listopada w sali Domu Ludowego 

w Smardzewicach odbyła się uroczy-

stości z okazji 99 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. Licznie zgromadzo-

ną publiczność i zaproszonych gości 

powitała dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej Jolanta Zabłocka wraz z soł-

tysem Marianem Tomasikiem. Wśród 

zaproszonych gości byli: Wójt Gminy 

Tomaszów Mazowiecki – Franciszek 

Szmigiel wraz z małżonką, zastępca 

wójta Sławomir Bernacki, Przewodni-

cząca Rady Gminy Krystyna Pierściń-

ska z radnymi, O. Marek Zienkiewicz 

proboszcz parafi i św. Anny w Smardze-

wicach, dyrektora Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego Waldemar Fijałkow-

ski oraz grono pedagogiczne. Maria 

Robak inspektor ds. Kultury i Promo-

cji, prezes OSP Smardzewice Edmund 

Król oraz przedstawicielki Kół Gospo-

dyń Wiejskich i Zespołów Ludowych. 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa-

niem hymnu narodowego. Jako pierw-

sza wystąpiła orkiestra dęta ze Smar-

dzewic pod kierunkiem kapelmistrza 

pana Wiesława Iskry. W programie 

słowno-muzycznym zaprezentowali się 

uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Smardzewicach, których 

przygotowały Dorota Kaczmarek i An-

na Justyna. Z repertuarem pieśni pa-

triotycznych wystąpiły zespoły ludowe: 

“Sami Swoi” z Twardej, “Ciebłowianie” 

i “Smardzewianie”. Wszyscy artyści zo-

stali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Na zakończenie uroczystości głos za-

brał Wójt gminy Franciszek Szmigiel, 

który w wystąpieniu podkreślił istotę 

Święta Niepodległości. 

Wieczór zorganizowany został przez 

Gminę Tomaszów Mazowiecki, Sołtysa i 

Radę Sołecką Smardzewic, OSP w Smar-

dzewicach, Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny, Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół 

„Smardzewianie”, Świetlicę Wiejską oraz 

Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Na wszystkich gości czekał poczę-

stunek przygotowany przez organizato-

rów.

Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
w Gminie Tomaszów Mazowiecki

„Złoty Talent” dla Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”
W dniu 17 listopada 2017 r Zespół Pieśni i 

Tańca “CIEBŁOWIANIE” pod kierunkiem 

Katarzyny Małek wziął udział w IV Wo-

jewódzkim Przeglądzie Twórczości Arty-

stycznej “Rewia Talentów” w Lodzi. W kon-

kursie rywalizowało ze sobą 35 zespołów 

i solistów z naszego województwa. Zespół 

„Ciebłowianie” został wysoko oceniony 

przez jury i zdobył nagrodę główną „Złoty 

Talent”. Jest to kolejna nagroda wśród licz-

nie otrzymanych dotąd przez nasz Zespół 

oraz promocja Gminy Tomaszów Mazo-

wiecki wśród licznie zgromadzonej pu-

bliczności województwa łódzkiego.
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15 listopada w niezwykle uroczystej 

oprawie pary małżeńskie z Gminy To-

maszów Mazowiecki świętowały jubile-

usz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

W tym wyjątkowym wydarzeniu mał-

żonkom towarzyszyły rodziny, Wójt 

Franciszek Szmigiel, Przewodnicząca 

Rady Gminy Krystyna Pierścińska, Oj-

ciec Mirosław Jaremczuk, inspektor ds. 

kultury i promocji Maria Robak. Święto-

wanie rozpoczęło się mszą św. w Koście-

le św. Wacława w Twardej, odprawioną 

przez ojca Mirosława Jaremczuka. 

Dalsza część obchodów odbyła się 

w Domu Ludowym w Twardej. Przy-

byłych na uroczystość Jubilatów i gości 

powitał wójt Franciszek Szmigiel, któ-

Złote i diamentowe gody 
w Gminie Tomaszów Mazowiecki

ry skierował do nich słowa wyrażające 

uznanie oraz szacunek. Następnie Wójt 

w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w towarzystwie Przewodniczą-

cej Rady Gminy Krystyny Pierścińskiej 

wręczył Jubilatom obchodzącym „Złote 

Gody” medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie. Wszyscy Jubilaci otrzyma-

li listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. 

Aby umilić ten wyjątkowy dzień wystą-

pił zespół folklorystyczny „Sami Swoi”. 

Po ofi cjalnej części uroczystości wszyscy 

zebrani zostali zaproszeni na poczęstu-

nek przygotowany przez Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Twardej. 

O wystrój sali zadbała bibliotekarka 

Anna Wawrzyńczyk. 

Złote Gody 
obchodzili Państwo: 
Regina i Kazimierz Banaszczak, Zofi a i 

Henryk Bujak, Teresa i Edward Dębow-

scy, Zofi a i Józef Dziubek, Marianna i 

Zdzisław Kafar, Jadwiga i Tadeusz Lasek, 

Marianna i Kazimierz Nojek, Helena i 

Stanisław Piwko, Halina i Jan Porczyk, 

Anna i Marian Sabatura, Alina i Ryszard 

Turowscy, Stanisława i Edward Wojta-

szek.

Jubilaci obchodzący 
Diamentowe Gody.:
Zofi a i Tadeusz Zając, Czesława i Zyg-

munta Grabowscy, Teresa i Stefan Sza-

frańscy.

W sobotę 30 września 2017 roku już po 

raz XII odbyło się Powiatowe Święto 

Ziemniaka – Reymontowskie Wykopki 

w Brzustowie w gminie Inowłódz pod 

Patronatem Starosty Powiatu Tomaszow-

skiego Pana Mirosława Kuklińskiego 

oraz Wójta Gminy Inowłódz Pana Bog-

XII Powiatowe Święto Ziemniaka
dana Kąckiego. W tegorocznym konkur-

sie na Reklamę Ziemniaka udział wzięło 

8 reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich 

z powiatu tomaszowskiego, wśród nich 

reprezentacja z Gminy Tomaszów Mazo-

wiecki Koło Gospodyń Wiejskich z Go-

daszewic, która zdobyła II miejsce. Tego-

roczne święto ziemniaka było połączone 

z obchodami 650-lecia wsi Brzustów. 

Z tej okazji wśród wielu wykonaw-

ców gościnnie wystąpił z koncertem z 

naszej gminy Zespół Pieśni i Tańca „Cie-

błowianie”. Biesiada trwała do późnych 

godzin wieczornych.
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W dniu 28 września 2017r w Kozienickim 

Domu Kultury odbył się XII Ogólnopol-

ski Przegląd Piosenki Biesiadnej „KOZIE-

NICE 2017”, którego organizatorem było 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej 

XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Biesiadnej „Kozienice 2017”

XVII Powiatowy Konkurs Darcia Pie-

rza odbył się w dniu 18 listopada 2017 

r. w Gminnej Hali Sportowej w Rze-

czycy. W konkursie uczestniczyło 14 

Kół Gospodyń Wiejskich z Regionu. 

Gminę Tomaszów Mazowiecki repre-

zentowały Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z Wąwału w składzie: Maria 

Bedka, Jadwiga Tarnoska, Krystyna 

Wiśniewska. Podczas konkursu czas 

umilały występy zespołów ludowych. 

Panie z darciem pierza poradziły sobie 

znakomicie i zajęły drugie miejsce. Po 

ogłoszeniu werdyktu wszyscy uczest-

nicy otrzymali dyplomy i nagrody rze-

czowe za udział w konkursie. Udarte 

pierze, jak co roku trafi do poduchy, 

którą otrzyma pierwszy nowo naro-

dzony w 2018 r. mieszkaniec gminy 

Rzeczyca.

XVII Regionalny Konkurs 
Darcia Pierza w Rzeczycy

sekcja artystyczna Klub Seniora RELAKS. 

W Przeglądzie udział wzięli wykonawcy z 

trzech województw: lubelskiego, łódzkiego i 

mazowieckiego. Po raz drugi w przeglądzie 

zaprezentował się zespół „Kalina” z Wawału 

z Gminy Tomaszów Mazowiecki. Za swo-

ją prezentację Zespół otrzymał statuetkę i 

pamiątkowy dyplom. Przegląd cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem zarówno 

wśród wykonawców, jak i publiczności. 
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28 października w Tomaszowie Ma-

zowieckim odbył się I Turniej Kół 

Gospodyń Wiejskich Powiatu Toma-

szowskiego. Organizatorami było Po-

wiatowe Centrum Animacji Społecznej 

i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie 

Mazowieckim. Głównym celem była 

integracja środowiska wiejskiego po-

wiatu, zachowanie i popularyzowanie 

dziedzictwa kulturowego, inspirowa-

nie do pracy zespołowej, pobudzenie 

aktywności wśród mieszkańców oraz 

kultywowanie tradycji. Koła Gospodyń 

Wiejskich rywalizowały w sześciu kon-

kurencjach: kulinarnej, edukacyjnej, 

I Powiatowy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Tomaszowskiego

modowej, wokalnej, tanecznej, sprawno-

ściowej. Udział w turnieju wzięło siedem 

Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu to-

maszowskiego. Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki reprezentowało Koło Gospodyń 

Wiejskich z Twardej. Panie zaprezento-

wały się we wszystkich konkurencjach. 

W konkurencji modowej przygotowały 

strój ludowy wykonany w całości z bi-

buły. Ich mocna strona okazała się kon-

kurencja edukacyjna, w której zajęły I 

miejsce. W turnieju udział wzięło rów-

nież nowo powstałe KGW z Niebrowa 

„Niebrowianki”. W ogólnej rywalizacji 

Panie zdobyły III miejsce. 

29 listopada 2017 roku dzieci ze świe-

tlicy wiejskiej w Ciebłowicach Dużych 

wspólnie zgromadziły się w kuchni, 

aby wykazać się swoimi zdolnościa-

mi kulinarnymi. Wspólnie upieczono 

włoskie pizze oraz ciasteczka z wróżbą. 

Pozostając w andrzejkowym klimacie 

dzieci poznawały swoją przyszłość, 

wróżąc sobie nawzajem. Staropolskim 

obyczajem obierano jabłka ze skórki 

oraz przelewano wosk przez dziurkę od 

klucza. 

Kulinaria
w Ciebłowicach
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26 Października 2017 r. w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Łodzi odbyła się uroczy-

sta gala wręczenia nagród Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. 

Jest to nowe prestiżowe wyróżnienie przy-

znawane od dwóch lat za szczególne osią-

gnięcia w zakresie twórczości artystycznej 

oraz upowszechniania i ochrony dóbr kul-

tury. O przyznanie nagrody wystąpił Wójt 

Gminy Franciszek Szmigiel. Wśród 32 lau-

reatów znalazł się zespół Folklorystyczny 

„Smardzewianie” ze Smardzewic, który na-

grodę w wysokości 5 000 zł. odebrał z rąk 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Łódzkiego Marka Mazura oraz Marszałka 

Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia.

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w dziedzinie kultury dla zespołu „Smardzewianie”

28 listopada 2017 r. świetlica wiejska 

wspólnie z gminną biblioteką w Zawa-

dzie zorganizowały warsztaty fl orystycz-

ne dla seniorów. Tego dnia uczestniczki 

zajęć tworzyły wieńce adwentowe. Przy-

gotowano zielone gałązki świerkowe, 

szyszki, wstążki, świece i inne ozdoby. 

Powstały piękne dekoracje, które będą 

przypominać o zbliżających się świętach 

Bożego Narodzenia.

Wykonane 
przez seniorów

W dniu 6 października w Świetlicy Wiej-

skiej w Swolszewicach Małych odbyły 

się warsztaty mydlarskie. Dzieci z po-

mocą rodziców wykonywały dla siebie i 

bliskich glicerynowe mydełka o różnym 

zapachu, kolorze i kształcie. Najwięk-

szą popularnością cieszyły się róże, bie-

dronki, motylki oraz mydełka z napisem 

„handel made”. Każdy przygotował po 

kilka sztuk, które zabrał ze sobą do do-

mu, aby jeszcze tego samego dnia użyć 

do kąpieli. 

Warsztaty mydlarskie w Swolszewicach Małych

KULTURA
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Międzypokoleniowy rajd rowerowy
W sobotę 30 września 2017 r. odbył się 

Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy w 

ramach programu Edukacja dla bezpie-

czeństwa dzieci, młodzieży i seniorów 

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w Komoro-

wie pod patronatem Powiatowej Policji 

w Tomaszowie Mazowieckim. Na start 

przed Domem Ludowym w Komorowie 

stawiło się około 70 uczestników. Przy-

szły całe rodziny, aby wspólnie spędzić 

czas w zdrowym stylu. Rajd miał na celu 

popularyzację właściwych zachowań na 

drodze, przestrzeganie przepisów ru-

chu drogowego oraz popularyzację tu-

rystyki rowerowej. Uczestnicy mieli do 

pokonania 17 km. Zwieńczeniem rajdu 

było spotkanie uczestników w Cekano-

wie na terenie Świetlicy Wiejskiej pod 

opieką Pani Agaty Porczyk. Tu czeka-

ło na wszystkich wiele niespodzianek: 

pieczenie kiełbasek nad ogniskiem, ro-

werowy tor przeszkód, zadania dla naj-

młodszych, wesoła zabawa przy muzy-

ce, przygotowane pyszności przez Panią 

Justynę Szymańską, ciasta upieczone 

przez panie z KGW Komorów–Zabo-

rów. 

24 listopada 2017 roku Szkoła w Ko-

morowie obchodziła jubileusz 10-lecia 

nadania imienia św. Huberta. Z tej okazji 

zaproszono przedstawicieli szkół, które 

również noszą imię patrona myśliwych. 

Przyjechały delegacje składające się z dy-

rektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół 

z Mstyczowa oraz z Czerniny. O jedena-

stej rozpoczęła się uroczysta akademia, 

na którą przybyło wielu zacnych gości. 

Byli m.in. Zastępca wójta gminy Toma-

szów Mazowiecki – Sławomir Bernacki; 

dyrektor ZEAS-u – Sławomir Piotrow-

ski; prezes Koła Łowieckiego „Borsuk” 

– Marcin Wawrzyńczyk; prezes Wojsko-

wego Koła Łowieckiego „Hubal” – Wal-

demar Komenda oraz sołtysi Komorowa, 

Zaborowa I i Zaborowa II. Po części ofi -

cjalnej nadszedł czas na część artystycz-

ną. Składała się ona z montażu słowno-

-muzycznego, w którym główny bohater 

– Duszek Hubercik w skrócie przedsta-

wił dzieje komorowskiej szkoły od chwi-

li jej powstania w 1935 roku do czasów 

Podwójny jubileusz w Komorowie

współczesnych. W trakcie przedstawie-

nia wszyscy zgromadzeni dowiedzieli 

się, że w bieżącym roku szkolna społecz-

ność świętuje jeszcze jeden jubileusz, a 

mianowicie 20-lecie pełnienia przez Iwo-

nę Woskowicz funkcji dyrektora szkoły. 

Z tej okazji wszyscy pracownicy szkoły 

oraz Samorząd Uczniowski przygotowali 

drobne upominki i życzenia. Pani dyrek-

tor nie kryła zaskoczenia i wzruszenia. 
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W sobotę, tj.14.10.2017 r., ucznio-

wie szkoły w Komorowie wraz z na-

uczycielkami panią Małgorzatą Ksyt 

i Grażyną Dąbrowską, wzięli udział w 

nagraniu telewizyjnym do programu 

dziennik@polsko-polski. O godzinie 

12.30 połączyli się za pomocą komu-

nikatora SKYPE ze studiem, w którym 

czekał na nich profesor Miodek. Po 

krótkim powitaniu poprosili profesora 

o udzielenie odpowiedzi na nurtujące 

ich pytania. Byli mocno przejęci rolą, 

jaką przyszło im odegrać pierwszy raz. 

Cały czas towarzyszyła im pani wice-

dyrektor Dorota Dyńdo, która doda-

wała otuchy i trzymała za wszystkich 

kciuki. Trema była ogromna, ale uda-

ło się! Emisja odcinka miała miejsce 

11.11.2017 r. w TV Polonia o godz. 

17.00.

Spotkanie z profesorem Janem Miodkiem

Wolontariusze kolejny rok pracują dla 

dobra innych ludzi. Swoją pasją zrażają 

kolejnych ochotników, mieszkańców i 

rodziców. Grudzień to jak co roku bar-

dzo pracowity okres, podczas którego 

odbywa się wiele charytatywnych akcji. 

„Szlachetna Paczka”, „Gwiazdkowa nie-

spodzianka”, „Paczka dla dzieciaczka”, 

„Kartka z aniołkiem” i wiele innych. Jeśli 

zechcecie, możecie do nas dołączyć… 

Wolontariat ze Smardzewic
Jak to zrobić? To bardzo proste – za-

praszamy do całorocznej akcji „Zostań 

Super Zakrętakiem”, którą współtwo-

rzymy z dziecięcym hospicjum z Łodzi. 

Masz wybór: wyrzucić zakrętki albo 

dostarczyć do szkoły lub przedszkola w 

Smardzewicach i Twardej. My przeka-

żemy korki dalej. Dzięki naszej wspól-

nej zbiórce spełnią się kolejne marzenia 

chorych dzieci.

Dzień 6 grudnia pozostanie na długo w 

pamięci dzieci 3 letnich ze Szkoły Podsta-

wowej w Chorzęcinie. Tego właśnie dnia 

odbyła się pierwsza ważna przedszkolna 

uroczystość – pasowanie na przedszkola-

ka. Uroczystość rozpoczęła się od przed-

stawienia krótkiej części artystycznej, w 

której maluszki zaprezentowały swoje 

umiejętności – dając tym samym dowód, 

jak dużo już potrafi ą. Były więc piosenki, 

wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po 

części artystycznej, dzieci obiecały: zgod-

nie bawić się w przedszkolu, przychodzić 

każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani 

i pomagać kolegom, być dzielnym przed-

szkolakiem. Następnie pani dyrektor 

Emilia Mazurek dokonała uroczystego 

pasowania każdego dziecka na przed-

szkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wy-

darzenia każdy przedszkolak otrzymał 

dyplomik pasowania oraz prezent miko-

łajkowy wręczony przez niespodziewa-

nego gościa – Świętego Mikołaja.

Mikołajkowe 
pasowanie na 
przedszkolaka
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13 października 2017 roku w Zespole 

Szkół w Wiadernie odbyło się uroczy-

ste „Ślubowanie” i „Pasowanie” uczniów 

klasy I. Dzieci zostały przywitane przez 

dobrego duszka szkoły, który wytłuma-

czył na czym polegać będzie rytuał paso-

wania. Koleżanki z klasy IV i V również 

entuzjastycznie powitały pierwszaków. 

Potem dzieci zaprezentowały się w pięk-

Uroczyste pasowanie na ucznia 
nym programie artystycznym. Pokazały 

swoje talenty recytatorskie, wokalne i ta-

neczne. Na koniec Pan Dyrektor Arka-

diusz Świech pasował dzieci na uczniów 

ZS w Wiadernie. Uroczystość bardzo się 

podobała przybyłym gościom. Nagrodzili 

oni pierwszaków gromkimi brawami. Do 

uroczystości przygotowała dzieci wycho-

wawca klasy I: Pani Dorota Hałaczkiewicz. 

„W wigilię Św. Andrzeja spełniona niech 

będzie Twoja nadzieja. Niechby Ci się 

sprawdziło to, co kiedyś Ci się marzyło!”

Takie motto przyświecało przedszko-

lakom z Twardej i Smardzewic, pod-

czas Zabawy Andrzejkowej 30 listopada 

2017 r. Wszyscy przebrani, uśmiechnięci i 

zaciekawieni stawili się do zabawy. Wrzu-

canie złotego pieniążka do „Studni” ze 

słowami zaklęcia zapewniło spełnienie się 

wróżb. Oprócz tych tradycyjnych z „Wę-

drówką butów do progu” i „Laniem wo-

sku” były również: przepowiednie z Ko-

lorowych Duszków, Czarodziejskich Kul, 

Zaczarowanych Kart, Gwiazdek z Nieba. 

Aby wróżby nabrały mocy, wszyscy z za-

pałem tańczyli przy najnowszych przebo-

jach oraz uzupełniali energię ze słodkości 

zakupionych przez Radę Rodziców.

Andrzejek czas…

Imieniny Św. Mikołaja to dzień, który ob-

chodzimy wesoło oczekując najpiękniej-

szych świąt w roku. Wzorem lat ubiegłych 

Biblioteka i Świetlica Wiejska w Smardze-

wicach zaprosiły dzieci  na spotkanie.

Ten grudniowy wieczór dzieci spędzi-

ły na zabawach i słodkim poczęstunku. 

Były zabawy integracyjne w kółku i 

zabawy śnieżkami. W manufakturze Św. 

Mikołaja powstały rysunki ukazujące so-

lenizanta przy pracy. Uczestnicy imprezy 

dekorowali choinkę własnoręcznie poma-

lowanymi bałwankami. Wzorem lat ubie-

głych tak udekorowana przez dzieci choin-

ka będzie stroiła pomieszczenia Biblioteki. 

W części edukacyjnej dzieci wysłu-

chały gawędy o Św. Mikołaju i odpowia-

dały na zagadki związane z Adwentem i 

Świętami Bożego Narodzenia.  

Mikołaju, Mikołaju…
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Pragniemy zaprosić wszystkich chętnych 

do udziału w projekcie „Zostań Super 

Zakrętakiem” realizowanego przez Sto-

warzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla 

Dzieci”. To ekologiczne przedsięwzięcie, 

które dzięki łatwej segregacji odpadów, 

w postaci zbiórki zakrętek, będzie wspie-

rać podopiecznych Hospicjum w urze-

czywistnianiu ich marzeń.

Co zbierać? Plastikowe zakrętki po: wo-

dach, sokach, napojach. płynach, szam-

ponach, kawie, herbacie itd. Możesz 

zbierać również: plastikowe zatyczki, 

opakowania po zabawkach z jajek-nie-

spodzianek, łyżeczki i miarki np. do 

mleka, syropu oraz inne elementy pla-

stikowe, które są oznaczone dużymi li-

terami PP, PE, HDPE, LDPD, najczęściej 

zamieszczone w trójkącie.

ZBIERAJ PLASTIKOWE NAKRĘTKI 

! CIEBIE TO NIC NIE KOSZTUJE, 

A INNYM MOŻESZ POMÓC. 

31 października w szkole w Komorowie 

już po raz kolejny świętowano Urodzi-

ny Kubusia Puchatka. Na uroczystość 

przybyli uczniowie klas 0–III przebrani 

za bohaterów bajek przynosząc jubilato-

wi laurki. Wszyscy bawili się wspaniale 

biorąc udział w konkursach, grach, za-

bawach i tańcząc przy dźwiękach weso-

łej muzyki. Uroczystość przygotowały 

nauczycielki nauczania początkowego i 

zerówki we współpracy z panią Wiolettą 

Jarosz z Biblioteki Gminnej w Komoro-

wie. Rodzice włączyli się w uroczystość 

przygotowując słodki poczęstunek, a 

także bajkowe stroje dla dzieci. Sza-

nowny jubilat z całą pewnością zasłużył 

sobie na taką uroczystość swoją obec-

nością w kanonie literatury dziecięcej 

od 91 lat zdobywając serca dzieci i do-

rosłych.

Urodziny Kubusia Puchatka

Zbiórka 
plastikowych 
nakrętek

W dniu 05.12.2017 roku w Szkole Pod-

stawowej w Chorzęcinie odbyło się spo-

tkanie w ramach Dni Bezpieczeństwa 

Technicznego, projekt “Akademia UDT 

dla Dzieci”. Popularyzując wiedzę z zakre-

su bezpieczeństwa technicznego Oddział 

UDT w Piotrkowie Trybunalskim prze-

prowadził spotkanie z uczniami kl. I–III w 

formie wykładów, prezentacji i pogadan-

ki. W czasie spotkania, oprócz podstawo-

Popularyzacja bezpieczeństwa 
technicznego wśród najmłodszych

wych informacji dotyczących działalności 

UDT i przepisów o dozorze technicznym 

– dostosowanych dla dzieci, prezento-

wane były urządzenia ciśnieniowe oraz 

urządzenia transportu bliskiego podle-

gające dozorowi technicznemu, a także 

wypadki wynikające z niewłaściwej ich 

eksploatacji. Szkolenie w ramach projektu 

“Akademia UDT dla Dzieci” spotkało się z 

dużym zainteresowaniem uczniów.
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Dnia 06.12.2017 r. w świetlicy, w Ko-

morowie, odbył się II Gminny Prze-

gląd Młodzieżowych Teatrzyków Pro-

fi laktycznych. Uczniowie prezentowali 

przedstawienia dotyczące szeroko rozu-

mianej profi laktyki uzależnień, porusza-

jące między innymi problemy alkoho-

lizmu, narkomanii, przemocy i agresji, 

samotności i braku zrozumienia.

Zaprezentowane przedstawienia 

pokazały, że oddziaływanie teatrów 

profi laktycznych jest duże: może wspo-

magać rozwój młodzieży, dokonywać 

pozytywnych zmian, uwrażliwiać na 

problemy i potrzeby drugiego człowie-

ka, uczyć odpowiedzialności za własne 

działania czy radzenia sobie w sytu-

acjach trudnych. Na teatralia przybyli 

uczniowie wraz z opiekunami: z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Smar-

dzewicach z opiekunem – p. Katarzyną 

II Gminny Przegląd Młodzieżowych 
Teatrzyków Profi laktycznych

Wosińską, z Zespołu Szkół w Wiadernie 

z opiekunem – p. Anną Sobierską i Ze-

społu Szkół w Komorowie z opiekunem 

– p. Grażyną Dąbrowską. Gminne Te-

atralia cieszą się dużym zainteresowa-

niem, a poziom prezentowanych przed-

stawień jest coraz wyższy. Komisja 

Konkursowa w składzie: p. Aleksandra 

Cedro (przewodnicząca) , p. Barbara 

Pociejkin, p. Anetta Markiewicz, p. Ma-

ria Robak , p. Wioletta Jarosz i p. Sła-

womir Piotrowski, przyznała dyplomy 

z wyróżnieniem dla Zespołu Szkół w 

Wiadernie i Zespołu Szkół w Komoro-

wie oraz nagrodę główną, w tym puchar 

zwycięzcy, dla Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Smardzewicach. Nagrodę 

dla NAJLEPSZEJ KREACJI AKTOR-

SKIEJ otrzymały uczennice: Daria Ar-

kusińska z Zespołu Szkół w Wiadernie 

i Karolina Szewczyk z Zespołu Szkół w 

Komorowie. Gratulujemy! Współorga-

nizatorami i sponsorami tego doniosłe-

go wydarzenia, byli: Dyrektor ZEAS-

-u – p. Sławomir Piotrowski, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Tomaszowie Mazo-

wieckim. Rodzice: Pani Daria Dębiec, 

Pan Arkadiusz Fijałkowski, Pan Da-

riusz Gonciarz. 

II Gminny Przegląd Młodzieżowych 

Teatrzyków Profi laktycznych był kon-

tynuacją rozpoczętego w 2016 roku 

konkursu, zainicjowanego przez na-

uczycielkę Zespołu Szkół w Komorowie 

– p. Grażynę Dąbrowską. Kolejny rok 

do współpracy włączyła się p. Halina 

Mierzwa, która dopingowała i pomaga-

ła w realizacji tegoż przedsięwzięcia. 

Gminne Teatralia na stałe wpisały się 

w tradycję naszej szkoły. Do zobaczenia 

za rok!
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
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 
25 –  Sekretariat 
23 –  Gospodarka odpadami
26 –  Kasa,  Podatki i Opłaty 
27 –  Skarbnik Gminy
28 –  Ewidencja Ludności, Dowody 

Osobiste
29 –  Księgowość i Płace 
31 –  Sekretarz Gminy
33 –  Referat Gospodarki Przestrzennej
34 –  Referat Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Funduszy Struktu-
ralnych/ kierownik referatu  

37 –  Referat Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Funduszy Struktu-
ralnych  

44 –  Obsługa Rady Gminy 
48 –  Referat Infrastruktury i Spraw 

Właścicielskich 
49 –  Referat Infrastruktury i Spraw 

Właścicielskich / kierownik 
referatu, drogownictwo

51 –  Informatyk
53 –  Kultura, Promocja, Zdrowie, 

Kadry i Płace
54 –  Archiwum  
Gminny Zakład Komunalny
41 –  Kierownik 
42 –  Eksploatacja 
43 –  Księgowość 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
47 –  Kierownik, Księgowość 
45 –  Świadczenia Rodzinne i 500+
46 –  Pracownicy Socjalni 
50 –  Pracownicy Socjalni
 GODZINY PRACY URZĘDU I JEDNOSTEK 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–16.00 
Kasa w Urzędzie jest czynna co-
dziennie w godzinach 8.00–14.00, 
natomiast wpłat można również 
dokonywać bez prowizji w oddzia-
łach Banku Spółdzielczego w Białej 
Rawskiej w godzinach 8.15–16.30.
Najbliższy oddział znajduje się nie-
opodal Urzędu Gminy na ul.św. An-
toniego 16

W ostatnim biuletynie wspomniałem o międzygminnym porozumieniu o nieodpłatnej 
komunikacji MZK na terenie miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki. W czasie kiedy 
piszę ten artykuł, trwają prace związane z drukiem tomaszowskiej karty komunikacyj-
nej, która wraz z dowodem tożsamości, będzie uprawniała również mieszkańców na-
szej gminy do bezpłatnych przejazdów wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej. 
Bez karty komunikacyjnej będą mogły jeździć dzieci do ukończenia 7 lat i dorośli 
powyżej 75 roku życia ( seniorzy za okazaniem dowodu tożsamości). 

CENY KART KOMUNIKACYJNYCH:
Karta jednoroczna 
•  15 zł osoba pełnoletnia 
•  10 zł dziecko do 18 roku życia 
Karta trzyletnia
•  30 zł osoba pełnoletnia
•  20 zł dziecko do 18 roku życia 
Dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjów, którym zgodnie z ustawą 
należy się nieodpłatny dojazd do szkół, pierwszą kartę otrzymają za darmo, nato-
miast w przypadku jej zgubienia będą musiały na własny koszt wykupić następną. 
Pozostałe dzieci mogą wykupić karty, a ich sprzedaż będzie się odbywać w tygodniu 
przedświątecznym na terenie szkół. 
Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych będzie mogła kupić karty w 
Urzędzie Gminy (nowy budynek B parter, pokój nr 107) przy ul. Prez. I. Mościckiego 
4, lub w świetlicach. Sprzedaż w tygodniu przedświątecznym i między świętami, a 
nowym rokiem w godz. 8.00 do 16.00 w siedzibie Gminy i MZK na ul. Warszawskiej 
109/111.
Dla pozostałych mieszkańców karty będą rozprowadzane w świetlicach wiejskich oraz 
punktach bibliotecznych w grudniu w dni robocze w godz. podanych poniżej. 

Miejsce odbioru karty Mieszkańcy
W dniach 

18÷29.12.2017 r. 

Cekanów – świetlica Cekanów w godz. 15.00-19.00

Ciebłowice Duże - świetlica Ciebłowice Duże i Małe w godz. 15.00-19.00

Twarda – biblioteka Twarda, Tresta, Karolinów w godz. 15.00-18.00

Wiaderno – biblioteka Wiaderno w godz. 10.00-17.00

Godaszewice – świetlica Godaszewice, Chorzęcin w godz. 15.00-19.00

Zawada - świetlica Zawada, Kol. Zawada w godz. 15.00-19.00

Komorów- świetlica Komorów, Zaborów I i II w godz. 15.00-19.00

Kwiatkówka – świetlica Kwiatkówka, Świńsko, Łagiewniki w godz. 15.00-19.00

Łazisko - świetlica Łazisko w godz. 15.00-19.00

Smardzewice - biblioteka Smardzewice w godz. 10.00-18.00

Swolszewice Małe – świetlica Swolszewice Małe w godz. 15.00-19.00

Wąwał – świetlica Wąwał
w dn.18÷22.12.2017 r.
godz. 15.00-19.00

Gmina Tomaszów Maz. 
– budynek B pok. nr 107

Dabrowa, Jadwigów, 
Niebrów, Sługocice

w godz. 8.00-16.00

 MZK Wszyscy chętni mieszkańcy w godz. pracy MZK

Uwaga: 
Po odbiór karty należy zgłosić się z dokumentem tożsamości. 
Od 1.01÷12.01 karty będzie można kupić w Urzędzie Gminy – budynek B pok. 
nr 107 w godz. 8.00-16.00. Po tym terminie w ciągłej sprzedaży karty będą dostęp-
ne tylko w siedzibie MZK ul. Warszawska 109/111. 

Szanowni mieszkańcy!


