
wszystkim Paniom składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, 

spełnienia marzeń oraz życzliwości. 
Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam 

każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości 
dają poczucie spełnienia i satysfakcji 

zarówno w życiu rodzinnym, 
jak i zawodowym. 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki • FRANCISZEK SZMIGIEL
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Szanowni 
Mieszkańcy!

Często zastanawia-

łem się, czy marzec 

jest szczególnym mie-

siącem i dlaczego jest 

bardzo wyczekiwany przez wielu z nas. 

Odpowiedź wydaje się prosta i wynika z 

podziału roku na cztery pory. Po okresie 

zimowym, charakteryzującym się ostatnio 

raczej klimatem jesiennym i bez śniegu, 

wszyscy tęsknimy i wzdychamy – „aby do 

wiosny”. I właśnie marzec nam ten prezent 

przynosi i po zrównaniu dnia z nocą daje 

nam nadzieję na zmianę nastroju i bar-

dziej optymistycznego podejścia do życia. 

Nastąpiło to w dniu 20 marca. Marzec w 

swoim kalendarzu ma również inne ważne 

wydarzenia. W tym wstępie do aktualnego 

informatora skupię się na pięciu datach: 

8 marca – Międzynarodowy Dzień 

Kobiet, który został ustanowiony w 1910 

r. w Kopenhadze przez Międzynarodów-

kę Socjalistyczną. Ten dzień miał służyć 

krzewieniu idei praw kobiet, a szczegól-

nie praw wyborczych. Przez ponad 100 

lat zmieniały się uroczystości związane z 

obchodami tego święta. W naszym kraju 

Dzień Kobiet był obchodzony na szero-

ką skalę do 1993 r. W okresie PRL-u w 

ówczesnych gazetach można było wy-

czytać nagłówki typu: „Kobiety uczczą 

swoje święto wzmożonym współzawod-

nictwem pracy”. W zamian w tym dniu 

dostawały goździki, rajstopy, ręczniki, 

mydło czy kawę. Obecnie prezentami są 

najczęściej kwiaty i słodycze. Ja dzisiaj w 

imieniu męskiej części społeczności lo-

kalnej – składam Wam serdeczne podzię-

kowania za wszelkie dobro od Was pły-

nące i przekazuje następujące życzenia:

Z okazji Dnia Sołtysa 
życzę Państwu pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz 

środowiska lokalnego oraz przyjaznych relacji z mieszkańcami. 
Dziękuję za owocną współpracę z Samorządem Gminy 

Tomaszów Mazowiecki i zaangażowanie w działalność społeczną. 
Życzę satysfakcji z osiąganych celów, których efekty 
służą wszystkim, powodzenia w życiu osobistym 

i wielu powodów do radości każdego dnia.

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki • FRANCISZEK SZMIGIEL

Z  O K A Z J I  D N I A  K O B I E T

11 marca – Dzień Sołtysa. Z da-

nych historycznych wynika, że sołtysi 

pojawili się już w średniowieczu. Ich 

głównym obowiązkiem było zbiera-

nie czynszu i przewodniczenie ławie 

wiejskiej. Pełnili oni również rolę 

wiejskich sędziów. Obecnie sołtys jest 

organem wykonawczym sołectwa, 

czyli jednostki pomocniczej gminy. 

Najczęściej w przeszłości sołtysami 

byli mężczyźni. Na szczęście przemia-

ny obyczajowe nie ominęły obszarów 

wiejskich i dziś panie stanowią prawie 

jedną trzecią w tej grupie. Coraz czę-

ściej słyszymy określenie „sołtyska”, 

które chyba już się przyjęło w kulturze 

wiejskiej. A więc Panie Sołtyski i Pa-

nowie Sołtysi:
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20 marca – Niedziela Palmowa. Ten 

dzień jest to pierwszy dzień Wielkiego 

Tygodnia upamiętnienia przybycia Je-

zusa Chrystusa do Jerozolimy. Według 

Tradycji katolickiej w tym dniu wierni 

przynoszą do kościołów palmy wielka-

nocne z gałązek wierzby, symbolizującej 

zmartwychwstanie i nieśmiertelność du-

szy. Święto to jest obchodzone w Polsce 

od czasów średniowiecza. Z Wielkim Ty-

godniem związana jest również tradycja 

wykonywania pisanek. W zależności od 

techniki wykonania rozróżniamy dra-

panki, kraszanki, oklejanki, rysowanki, 

skrobanki i pisanki ażurowe. Myślę, że 

nie trzeba tego nikomu przypominać, 

ale:

6 marca – XIII Powiatowy Kon-

kurs Pisanek i Palm Wielkanocnych 

w Będkowie. Właśnie stamtąd przy-

chodzi miła wiadomość. Zespół Koła 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne Przyniosły radość 

oraz wzajemną życzliwość. Niech podniosły czas Zmartwychwstania 

Pańskiego wniesie szczęście do waszych rodzin, napełni Was wiarą 

i pokojem i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki 

FRANCISZEK SZMIGIEL

Gospodyń Wiejskich z Łaziska pod 

przewodnictwem Ireny Bober zdo-

bywa I miejsce w tym konkursie w 

kategorii pisanka wykonana metodą 

tradycyjną.  Gratulacje drogie Panie i 

tak trzymać. 

Wójt Gminy 

FRANCISZEK SZMIGIEL

27/28 marca – Święta Wielkanoc-

ne. Jest to najstarsze i najważniejsze 

święto chrześcijańskie upamiętniające 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-

sa. Podczas Soboru Nicejskiego w 325 

roku ustalono, że będzie się je obcho-

dzić w pierwszą niedzielę po pierwszej 

wiosennej pełni księżyca. Stąd Święta 

Wielkanocne są świętem ruchomym i 

najwcześniej mogą wypaść 22 marca, 

zaś najpóźniej 25 kwietnia. Trudno na 

łamach Informatora opisać wszystkie 

uroczystości związane z Wielkim Tygo-

dniem czy Triduum Paschalnym. Trze-

ba je przeżyć samemu, żeby zrozumieć, 

jak ważne jest to wydarzenie duchowe 

dla wyznawców kościołów chrześcijań-

skich. Dlatego: 
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Gmina Tomaszów Mazowiecki zakoń-

czyła w ubiegłym roku realizację Pro-

jektu, dofi nansowywanego ze środków 

unijnych, w ramach, którego zostały 

wykonane prace studyjno-koncepcyjne 

oraz dokumentacja projektowo-kosz-

torysowa. Obejmuje ona infrastrukturę 

techniczną typu: sieć wodociągowa, ka-

nalizacyjna, energetyczna, droga dojaz-

dowa i oświetlenie uliczne. 

Pod koniec ubiegłego roku, wspólnie 

z Miastem Tomaszów Mazowiecki, na-

sza Gmina aplikowała o środki unijne w 

ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Łódzkiego, dzia-

łanie – drogi, na budowę drogi lokalnej 

do terenów inwestycyjnych, usytuowa-

nych zarówno na terenie Gminy Toma-

szów Mazowiecki jak i Miasta Tomaszo-

wa Mazowieckiego. Na terenie naszej 

Gminy będzie budowana droga dojazdo-

wa o dług. ok. 1,895 km, w tym włącze-

nie drogi dojazdowej w węzeł Tomaszów 

Mazowiecki Centrum. Na terenie Miasta 

będzie to odcinek drogi o dług. ok. 0,485 

km wraz z nowym mostem.

Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej Gminy 
Tomaszów Mazowiecki 
poprzez tworzenie 
terenów inwestycyjnych 
w miejscowości Łazisko

– 14.865.971,88 zł. Dla naszej Gmi-

ny byłaby to dotacja w wysokości 

10.308.987,71 zł. Faktyczne wartości 

zostaną ustalone po przetargach na wy-

bór Wykonawcy. Przedsięwzięcie jest 

realizowane w ramach umowy partner-

stwa, zawartej pomiędzy Gminą a Mia-

stem Tomaszów Mazowiecki. Obecnie 

trwa procedura podpisywania umowy 

z Zarządem Województwa Łódzkiego, 

określającej zasady realizacji Projektu. 

W III kwartale 2016r. będzie przepro-

wadzona procedura przetargowa na 

wyłonienie wykonawcy drogi dojazdo-

wej. Budowa drogi wraz z infrastruktu-

rą towarzyszącą planowana jest na lata 

2017–2018.

Zgodnie z przyjętymi w Strategii kie-

runkami rozwoju naszej gminy, jednym 

z głównych celów jest „Wzrost atrak-

cyjności inwestycyjnej gminy” poprzez 

m.in. „Przygotowanie terenów inwesty-

cyjnych”. Gmina docelowo będzie dys-

ponowała powierzchnią ok. 13 ha tere-

nów inwestycyjnych, usytuowanych przy 

budowanej drodze dojazdowej. 

Planowana inwestycja obejmuje:

–  budowę drogi dojazdowej do terenów 

inwestycyjnych:

–  budowę chodnika i ciągu pieszo-ro-

werowego

–  budowę zjazdów publicznych i indy-

widualnych

–  wycinkę drzew (na potrzeby inwesty-

cji)

–  oznakowanie drogi oraz urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu

–  budowę odwodnienia drogi: kanaliza-

cja deszczowa, rowy otwarte, zbiornik 

retencyjny

–  oświetlenie uliczne

–  przebudowę sieci elektroenergetycz-

nych NN i 15kV

Ponadto (poza projektem) przewidu-

je się również budowę wodociągu i kana-

lizacji sanitarnej.

Projekt został wysoko oceniony i 

uzyskał dofi nansowanie unijne. War-

tość całego Projektu (Gminy i Miasta) 

według cen kosztorysowych stanowi 

kwota 19.719.292,37 zł, z czego do-

fi nansowanie ze środków unijnych 

Trzeba tylko chcieć i mocno w to wie-

rzyć, a marzenie się spełni. Tak właśnie 

się stało w przypadku strażaków ochot-

ników z Twardej. Od roku zabiegali o 

dobry samochód strażacki tzw. ciężki 

ze zbiornikiem na wodę powyżej 5000 

litrów. Dzięki wspólnym intensywnym 

zabiegom i wsparciu Komendanta Po-

wiatowego PSP st. bryg. mgr inż. Ro-

mana Pająka oraz Komendanta Wo-

Marzenia się spełniają
jewódzkiego nadbrygadiera Andrzeja 

Witkowskiego pozyskaliśmy za darmo 

samochód po kolizji drogowej. Remont 

kabiny i wymiana obudowy kosztowa-

ła 153 tyś. zł. i w dniu 29 lutego pięk-

ny czerwony pojazd strażacki zjawił się 

przed remizą w Twardej. Na pierwsze 

oględziny przybyło więcej osób niż na 

zebranie wiejskie z udziałem wójta. Ja 

też tam byłem... 
Tak prezentuje się nowy nabytek 
OSP Twarda
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Począwszy od jesieni 2014 r. trwa kampa-

nia informacyjna i zachęcanie mieszkań-

ców naszej gminy do wywiązywania się z 

obowiązku przyłączania nieruchomości 

do wybudowanej dotychczas sieci kana-

lizacji sanitarnej. Aby ułatwić mieszkań-

com proces budowy takich podłączeń i 

zmniejszyć koszt ich wykonania, Gmi-

na prowadziła nabory wniosków w celu 

uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. 

Fundusz realizuje program priorytetowy 

pn. „Wykonanie podłączeń budynków 

do zbiorczego systemu kanalizacyjne-

go”. Nasza Gmina przeprowadziła już 

III nabory wniosków o dofi nansowanie 

budowy podłączeń kanalizacyjnych. W I 

naborze zostało złożone 310 wniosków, 

w II – 421 wniosków. Dla mieszkańców, 

którzy złożyli wnioski w tych dwóch 

pierwszych naborach, pozyskaliśmy już 

dotację, został wybrany Wykonawca 

podłączeń i część mieszkańców korzysta 

już z systemu kanalizacyjnego. Zakoń-

czenie budowy pozostałych podłączeń 

Realizacja obowiązku podłączania 
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej

nastąpi do końca czerwca b.r. Jeszcze w 

marcu zamierzamy złożyć kolejny wnio-

sek do WFOŚiGW w Łodzi o dotację dla 

około 80 nieruchomości, których właści-

ciele złożyli wnioski w prowadzonym w 

tym roku III naborze. 

Wykonawcą podłączeń w ramach I 

naboru jest konsorcjum fi rm: Przedsię-

biorstwo Produkcyjno Usługowo-Han-

dlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień 

z Piotrkowa Tryb. i „M-kop” Maciej 

Majczyna ze Smardzewic. W okresie od 

marca do lipca 2015 roku wybudowano 

na terenie Aglomeracji Zawada 57 pod-

łączeń kanalizacyjnych a od sierpnia do 

listopada kolejne 115 przyłączy na tere-

nie Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki 

(m. Komorów, Zaborów I, Zaborów II). 

Do wykonania pozostało 136 podłączeń, 

głównie w miejscowości Wąwał. 

Wykonawcą podłączeń w ramach II 

naboru jest fi rma MB-SYSTEM” Ma-

ciej Bieniecki ze Szpetala Górnego. Na 

przełomie października i listopada 2015 

roku wybudowano na terenie Aglomera-

cji Zawada 64 podłączenia. W tym roku 

zostanie wybudowanych jeszcze około 

300 podłączeń na terenie Aglomeracji 

Tomaszów Mazowiecki (głównie w miej-

scowościach Smardzewice i Wąwał).

Ponownie przypominam mieszkań-

com naszej Gminy, że zgodnie z art. 5 ust 

1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) – 

na właścicielu nieruchomości ciąży obo-

wiązek przyłączenia nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej a realiza-

cja tego obowiązku będzie egzekwowa-

na zgodnie z przepisami o postępowa-

niu egzekucyjnym poprzez nakładanie 

grzywny lub wykonanie zastępcze na 

koszt właściciela nieruchomości. Obec-

nie jest prowadzona procedura admini-

stracyjna w stosunku do tych właścicieli, 

którzy dotychczas nie wywiązali się z 

obowiązku podłączenia nieruchomości 

do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Rozbudowa Stacji Wodociągowej jest I 

etapem szerszego przedsięwzięcia, obej-

mującego również rozbudowę sieci wo-

Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Smardzewicach

dociągowej poprzez budowę łączników 

od Smardzewic do Wąwału i do Twardej 

oraz wodociągu do osiedla „Biała Góra”. 

Istniejąca hydrofornia funkcjonowała 

bez żadnych modernizacji od 1973r., pra-

cowała już na granicy swojej wydajności, 

szczególnie w okresie letnim. Niezbędne, 

zatem było podjęcie decyzji o gruntow-

nej modernizacji tego obiektu. W maju 

2015r. złożono wniosek do WFOŚiGW 

w Łodzi o pożyczkę na realizację przed-

sięwzięcia, przeprowadzono przetarg. I 

tak jesienią na plac budowy wszedł już 

Wykonawca – fi rma PPU PRO-MET z 

Koźmina Wlkp. Prace potrwają do lipca 

tego roku. W ramach rozbudowy stacji 

zostanie wykonany nowy budynek tech-

nologiczny oraz dwa zbiorniki do maga-

zynowania wody o pojemności 400m3. 

Woda zgromadzona w zbiornikach za-

pewni ciągłość dostaw, właściwe ciśnie-

nie w sieci wodociągowej i poprawę sta-

nu sanitarnego, a także będzie stanowić 

zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
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We wrześniu 2015r. został złożony wnio-

sek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 

o dofi nansowanie budowy ulicy Weso-

łej w Smardzewicach. Aplikowaliśmy 

o środki w ramach Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016–2019. Nasz wnio-

sek został wysoko oceniony przez człon-

Będzie realizowana kolejna „Schetynówka”

ków Komisji oceniającej wnioski i zna-

lazł się na 4 miejscu listy rankingowej 

wśród 48 złożonych wniosków na drogi 

gminne z całego województwa. Gmina 

uzyska dofi nansowanie do wysokości 

50% z budżetu Państwa oraz około 25% 

z budżetu Powiatu Tomaszowskiego. In-

westycja drogowa polega na podniesie-

niu parametrów technicznych i użytko-

wych ulicy Wesołej. Jezdnia zostanie po-

szerzona na początkowym odcinku ok. 

180m do szer. 5,5 mb, a na dalszym do 

4,50mb. Na całej długości drogi zostanie 

położona nowa nawierzchnia asfaltowa, 

przy klasztorze zostanie wykonany no-

wy chodnik, a na pozostałym odcinku 

pobocza zostaną utwardzone kostką be-

tonową (ciąg dla pieszych) i umocnione 

kruszywem kamiennym. Przy klasztorze 

zostanie wykonany również parking i 

próg zwalniający. Na wysokości klasz-

toru powstanie nowe oświetlenie parko-

wo-uliczne. Gmina ogłosiła już przetarg 

na wybór wykonawcy robót drogowych 

– będzie nim fi rma z Koluszek. Roboty 

będą trwały w okresie od 1 czerwca do 30 

września br. a ich koszt to około 620.000 

zł. Działania te są kontynuacją prowa-

dzonych dotychczas prac, mających na 

celu zagospodarowanie przestrzeni pu-

blicznej w centrum Smardzewic tak, aby 

było to atrakcyjne miejsce wypoczynku 

zarówno dla mieszkańców Smardzewic, 

jak i wszystkich przyjezdnych

Rada Gminy podjęła decyzję o przezna-

czeniu budynku mieszkalnego, którego 

gmina stała się właścicielem, na po-

trzeby lokali socjalnych. Po wykonaniu 

dokumentacji projektowej na adaptację 

budynku i zmianę sposobu użytkowania, 

Gmina rozpoczęła starania o pozyskanie 

dofi nansowania w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w ramach programu rządo-

wego wsparcia budownictwa socjalne-

go ze środków Funduszu Dopłat. Nasz 

wniosek przeszedł pozytywnie nabór, 

dzięki czemu otrzymamy zwrot około 1/3 

kosztów poniesionych nakładów fi nan-

sowych. Roboty budowlane rozpoczęły 

się jesienią ubiegłego roku i potrwają do 

lipca tego roku. Wykonawcą jest Zakład 

Usług Technicznych „ELEKTRA-GW” z 

Tomaszowa Maz. W ramach inwestycji 

budynek mieszkalny zostanie przebudo-

wany wewnątrz, rozbudowany o klatkę 

Będzie nowy budynek socjalny w Twardej
schodową i nadbudowany o jedną kon-

dygnację i dach czterospadowy. Docelo-

wo powstaną po 2 mieszkania socjalne 

na każdej z 3 kondygnacji. Teren obiektu 

zostanie ogrodzony i zagospodarowany. 

Pierwsi lokatorzy będą mogli już jesienią 

wprowadzić się do nowego budynku so-

cjalnego.

INWESTYCJE
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Powiatowe Spotkanie Noworoczne od-

było się po raz XII tym razem w go-

ścinnych progach gminy Ujazd. Na 

uroczystość przybyli przedstawiciele 

władz samorządowych powiatu, miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego i wszyst-

kich gmin Powiatu Tomaszowskiego. 

Tradycyjnie, jak co roku zostały wrę-

czone statuetki „Przyjaciel Powiatu”. W 

tym roku pośród wyróżnionych znalazł 

XII Powiatowe Spotkanie Noworoczne

się mieszkaniec naszej gminy znany ar-

tysta malarz Józef Panfi l mieszkaniec 

Smardzewic. Obchody 25-lecia Samo-

rządności w Polsce stały się okazją do 

wręczenia pamiątkowej statuetki, wy-

rażenia słów uznania i podziękowań 

przez Starostę Mirosława Kuklińskiego 

i Przewodniczącego Rady Powiatu Pio-

tra Majchrowskiego dla Wójta Gmi-

ny Tomaszów Mazowiecki Franciszka 

Szmigla i Przewodniczącej Rady Gmi-

ny Krystyny Pierścińskiej. Zwyczajem 

Spotkań Noworocznych jest prezenta-

cja dorobku kulturalnego. W tym roku 

zaprezentowały się: dzieci z Samorzą-

dowego Przedszkola w Ujeździe, Dzie-

cięcy Zespół Pieśni i Tańca „Niewia-

dów”, Chór z Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Ujeździe oraz Orkiestra Dęta z 

Żelechlinka. 

KULTURA

Dnia 10 grudnia do Domu Ludowego 

w Sługocicach przyjechał z Torunia te-

atr objazdowy „Pomarańczowy Cylin-

der”, który z okazji Mikołajek i Gwiazd-

ki przedstawił dzieciom spektakl pt. 

„Pierwsza Gwiazdka”. Po spektaklu na 

bis aktorzy zaśpiewali dzieciom piosen-

kę o Mikołaju, a na koniec były wspól-

ne zdjęcia oraz rozdanie słodyczy dla 

wszystkich milusińskich.

Teatr 
objazdowy 
w Sługocicach
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W uroczystość Trzech Króli Zespół 

Pieśni i Tańca “Ciebłowianie” zapro-

sił gości oraz mieszkańców Ciebłowic i 

okolicznych miejscowości na Koncert 

Noworoczny. W programie wystąpiły 

dzieci z Przedszkola z Ciebłowic Dużych 

w przedstawieniu noworocznym oraz 

Koncert Noworoczny w Ciebłowicach Dużych
Zespół Pieśni i Tańca “Ciebłowianie”. 

Występ zespołu składał się z dwóch czę-

ści. W pierwszej zaprezentował kolędy i 

pastorałki, w drugiej części przedstawił 

piosenki i tańce ludowe. Na zakończenie 

p. Katarzyna Małek, Z-ca Wójta Sławo-

mir Bernacki wraz z Przewodniczącą 

Rady Gminy Krystyną Pierścińską zło-

żyli zebranym życzenia noworoczne.

17.01.2016 r. zespół, jak co roku wy-

stąpił z koncertem kolęd w Kościele św. 

Marcina w Białobrzegach, a 6 lutego w 

Tłusty Czwartek zaśpiewał i zatańczył w 

DOK w Białobrzegach. 

Zespół „Sami Swoi” w radosnym czasie 

Bożego Narodzenia wystąpił z koncertem 

kolęd na wieczorze opłatkowym w Stowa-

rzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełno-

sprawnych w Tomaszowie Maz. Spotkanie 

odbyło się w serdecznej atmosferze, a wy-

stęp zespołu przyniósł ogromną radość 

zgromadzonym. Było to już drugie spotka-

nie zespołu z członkami stowarzyszenia, 

gdyż jesienią wystąpił na obchodach jubile-

uszowych 25-lecia. Zespół swoim śpiewem 

uświetnił również spotkanie opłatkowe, 

które odbyło się w Kościele Św. Jadwigi Kró-

lowej w Tomaszowie Maz. W uroczystym 

dzieleniu się opłatkiem z wiernymi uczest-

niczyły władze miasta, przedstawiciele ko-

ścioła oraz Minister Antoni Macierewicz. 

Kolędowanie zespołu „Sami Swoi”



8

KULTURA

12 grudnia 2015 r. w bibliotece w Twardej 

odbył się VIII Gminny Konkurs Kolęd 

organizowany przez Wójta Gminy Toma-

szów Mazowiecki Franciszka Szmigla i 

Gminną Komisję Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych, w którym udział bra-

ły dzieci i młodzież z terenu gminy. Kon-

kurs odbywał się w pięknie udekorowanej 

i wypełnionej widzami sali. Komisja kon-

kursowa pod przewodnictwem Sekretarza 

VIII Gminny Konkurs Kolęd
Gminy oceniała wykonawców w trzech 

kategoriach wiekowych: 7–9 lat, 10–12 lat, 

13–15 lat. Po burzliwych obradach komi-

sja przyznała następujące miejsca: 7–9 lat: I 

miejsce – Marii Kosior z Zawady, II miejsce 

– Amelii Adamskiej ze Sługocic, III miejsce 

– Zuzannie Tejchman z Cekanowa. 10–12 

lat: I miejsce – Aleksandrowi Kostankowi 

z Wąwału, II miejsce – Amelii Żegnałek z 

Ciebłowic Dużych, III miejsce – Dorocie 

Kurzyk ze Smardzewic. 13–15 lat: I miejsce 

– Aleksandrze Żegnałek z Ciebłowic Du-

żych, II miejsce – Wiktorii Jończyk z Twar-

dej, III miejsce – Julii Zaczyńskiej z Wia-

derna. Pozostali uczestnicy otrzymali wy-

różnienia. Wręczenia dyplomów i nagród 

dokonali: Przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Pierścińska, Sekretarz Gminy 

Przemysław Sepkowski i Przewodnicząca 

GKRPA Maria Robak. W przerwie biblio-

tekarka p. Anna Wawrzyńczyk zaprosiła 

wszystkich na poczęstunek. Konkurs po-

prowadziły: Joanna Bezat i Kornelia Madej.

Podczas ferii w Świetlicy Wiejskiej w Smar-

dzewicach odbył się turniej gry w bilard i 

mini tenisa stołowego. Zawodnicy grali me-

todą „każdy z każdym” w poszczególnych 

grupach wiekowych. Uczestnicy traktowali 

zawody bardzo poważnie, chociaż cały czas 

powtarzali, że to tylko zabawa. Emocje były 

ogromne. Nagrodami były modele samolo-

tów i dyplomy. Uczestnicy z niecierpliwo-

ścią oczekują na kolejne rozgrywki.

Ferie 
w Świetlicy 
Wiejskiej 
w Smardzewicach
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18 grudnia w świetlicy w Łazisku odbyło się 

spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 

Koło Gospodyń Wiejskich. Rolę gospody-

ni pełniła przewodnicząca KGW p. Irena 

Bober, która powitała przedstawicieli władz 

samorządowych i wiejskich oraz przedsta-

wicielki KGW z Gminy Tomaszów Ma-

zowiecki. Wójt Franciszek Szmigiel wraz 

z Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną 

Pierścińską złożyli życzenia z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Mo-

dlitwą odmówioną przez Proboszcza para-

fi i św. Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła 

się najważniejsza część spotkania, dzielenie 

się opłatkiem. W świąteczny nastrój gości 

wprowadziły wiersze o Bożym Narodze-

niu przygotowane przez panie z KGW. Po 

odśpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania, 

oprócz doznań duchowych, mogli posilić 

się wigilijnymi potrawami. Spotkaniu to-

warzyszyła radosna i rodzinna atmosfera. 

Spotkanie opłatkowe w Łazisku

W dniu 17.02.2016 r. w Świetlicy Wiej-

skiej w Łazisku zorganizowane zostały 

warsztaty rękodzieła, na które zaproszone 

zostały dzieci, młodzież oraz chętne panie 

z Łaziska. Celem spotkania była nauka ro-

bienia ozdób oraz kwiatów z bibuły i kre-

piny, a także miłe spędzenie popołudnia.

Warsztaty 
rękodzieła 
w Łazisku

W niedzielę 17 stycznia 2016 r. w sali OSP 

w Twardej odbyła się zabawa choinkowa 

dla dzieci przygotowana przez miejsco-

wych strażaków i bibliotekarkę. W imprezie 

uczestniczyły dzieci oraz ich rodzice. W ra-

mach zabawy odbyły się liczne gry, konkur-

sy, zabawa taneczna i słodki poczęstunek. 

Wspólne zaangażowanie pozwoliło stwo-

rzyć dzieciom klimat świątecznej zabawy. 

Zabawa 
choinkowa 
dla dzieci
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Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 

Twardej uczestniczyły w warsztatach 

kulinarnych, które poprowadziły pra-

cownice Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go. Pierwszym etapem warsztatów było 

wspólne gotowanie i przygotowywanie 

potraw oraz prezentacja multimedialna 

wykonywania dekoracji. Następie wszy-

scy zasiedli do poczęstunku, na który 

składały się wcześniej przygotowane 

dania. Pokaz gotowania i degustacja po-

traw odbyły się w Domu Ludowym w 

Twardej.

Warsztaty 
kulinarne 
w Twardej

28 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej 

w Komorowie odbyło się uroczyste Spo-

tkanie Noworoczne dla osób samotnych. 

Organizatorem było Koło Gospodyń 

Wiejskich oraz Dyrektor Zespołu Szkół 

w Komorowie. Wzięli w nim udział 

mieszkańcy Komorowa, Zaborowa, a 

także zaproszeni goście na czele z Wój-

tem Gminy Franciszkiem Szmiglem i 

Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną 

Pierścińską. Program artystyczny przy-

gotowali uczniowie szkoły w Komorowie 

pod kierunkiem nauczycielek pani Hali-

ny Mierzwy, Ewy Wysmyk oraz Grażyny 

Dąbrowskiej. Z programem artystycz-

nym wystąpiły także panie z Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Komorowie. Spotkanie 

upłynęło w bardzo przyjaznej rodzinnej 

atmosferze.

Dzień Seniora w Komorowie

Korzystając z pięknej zimowej aury 

dzieci z Ciebłowic Dużych pod opieką 

p. Agnieszki Jakubiak wybrały się na 

kulig. 8 stycznia pod budynek świe-

tlicy przybiegły konie zaprzężone w 

sanie i saneczki. Trasa kuligu wiodła 

Kulig w Ciebłowicach
przez las, a woźnicą był p. Wiesław 

Bosiek, który jest członkiem Rady 

Sołeckiej. Radość dzieci była nie do 

opisania. Po powrocie na świetlicę na 

dzieci czekał słodki poczęstunek i go-

rąca herbata.
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4 grudnia 2015 r. w bibliotece w Twardej 

została zorganizowana zabawa „Miko-

łajkowa”. Na uroczystość przybyły dzie-

ci, rodzice i babcie. Dla uatrakcyjnienia 

uroczystości zostały zaproszone anima-

torki, które poprowadziły zabawę i kon-

kursy. Było malowanie twarzy, robienie 

zwierzaków i kwiatów z balonów oraz 

wiele innych atrakcji. Na milusińskich 

czekał poczęstunek przygotowany przez 

rodziców, a na zakończenie bibliotekar-

ka A. Wawrzyńczyk obdarowała każde 

dziecko paczką ze słodyczami.

Mikołajki 
w bibliotece

Prezentem z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka było spotkanie w dniu 20 stycznia 

2016 r. z pisarką, poetką i twórczynią 

ludową Panią Krystyną Wieczorek, zor-

ganizowane przez Bibliotekę i Świetlicę 

w Smardzewicach. W listopadzie ubie-

głego roku Pani Krystyna Wieczorek 

obchodziła 15-lecie swojej twórczości. 

Pisarka przywiozła do Smardzewic ko-

lejny tom powieści „Młyn na Stawkach 

– Nad Czarną i Wąglanką”. Opowiadała 

o swoich planach pisarskich i wydawni-

czych. 23 stycznia 2016 r. Pani Krysty-

na odebrała kolejną nagrodę za swoją 

twórczość. Tym razem była to nagroda, 

która została jej przyznana za pracę w 

konkursie literackim pt. „Wieś, w której 

żyję”. Serdecznie dziękujemy pisarce za 

przepiękną biesiadę słowną okraszoną 

piosenkami i wierszami w wykonaniu 

autorki.

„Biesiada słowna” w Bibliotece 
w Smardzewicach

Tegoroczne ferie zimowe dzieci ze świe-

tlicy wiejskiej i biblioteki w Zawadzie, 

spędziły na zabawach w „indiańskiej 

wiosce”. Utworzono dwa plemiona: Wi-

netou i Pocahontas, które rywalizowały 

w wielu konkurencjach umysłowych i 

ruchowo-sprawnościowych. Wykona-

no totem, czyli godło klanu rodzinnego 

oraz łapacze snów. Z wymalowanymi 

Udane ferie zimowe
twarzami zaklinano deszcz, polowano 

na bizona. Uczestnicy ferii wzięli udział 

w konkursie plastycznym na najładniej-

szy pióropusz indiański. Dzieci miały 

okazję nauczyć się indiańskiej piosenki. 

Na zakończenie, dla zacieśnienia więzi w 

obydwu plemionach, odbyło się wspólne 

pieczenie ciasteczek.
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Pierwszy tydzień ferii w bibliotece w 

Smardzewicach był czasem dzieci. Zor-

ganizowano zajęcia animacyjne z wy-

korzystaniem piłki i chusty Klanza. W 

ofercie bibliotecznej nie mogło zabrak-

nąć głośnego czytania ulubionych bajek. 

Codziennie odbywał się bajkowy kon-

cert życzeń, w którym lektorami były 

zarówno panie bibliotekarki jak i dzieci. 

Na zajęciach plastycznych z wykorzysta-

niem różnych technik i surowców mia-

ły okazję wykonać zakładki do książek, 

ozdobne ramki na fotografi e oraz wazo-

niki dekorowane techniką decuopage’u. 

W ostatnim dniu zajęć dzieci przygo-

towały sałatki owocowe wg. własnych 

upodobań kulinarnych. Ferie w bibliote-

ce to była świetna zabawa.

Czas dzieci w bibliotece

W dniu 10.01.2016 r. w Sanktuarium Św. 

Anny w Smardzewicach odbył się Kon-

cert Kolęd zespołów ludowych „Mali 

Smardzewianie” i „Smardzewianie”. W 

ich wykonaniu usłyszeliśmy przepięk-

ne kolędy i pastorałki. Koncert został 

Koncert kolęd u św. Anny

ciepło przyjęty przez zgromadzonych 

parafi an, zaproszonych gości i ojców 

franciszkanów. Po koncercie zespoły 

razem z zaproszonymi gośćmi udali się 

na międzypokoleniowe spotkanie opłat-

kowe, które rozpoczął Proboszcz Marek 

Zienkiewicz, odmawiając modlitwę, po 

której było łamanie się opłatkiem i śpie-

wanie kolęd. Najserdeczniejsze życzenia 

noworoczne zebranym złożył Wójt Gmi-

ny Tomaszów Mazowiecki Franciszek 

Szmigiel. 
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Z nowym rokiem 9 lutego 2016 r. w miej-

scowości Stare Chrusty w gminie Ro-

kiciny rozpoczął się cykl powiatowych 

konkursów mających na celu ocalenie 

od zapomnienia tradycji i zwyczajów 

ludowych oraz integrację mieszkańców 

powiatu. Organizatorami imprezy byli 

Wójt Gminy Rokiciny Jerzy Rebzda, Sta-

rosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław 

Kukliński, Gminny Ośrodek Kultury w 

Rokicinach oraz KGW z Gminy Rokici-

ny. Gminę Tomaszów Mazowiecki repre-

zentowało Koło Gospodyń Wiejskich z 

Ciebłowic Dużych pod przewodnictwem 

p. Grażyny Kacperek. Panie przygotowa-

ły program ukazujący zwyczaje tradycji 

ostatkowych. W zmaganiach drużynie ki-

bicował Wójt Gminy Franciszek Szmigiel 

IX Powiatowe Ostatki w gminie Rokiciny

Dnia 21 stycznia w świetlicy w Godaszewi-

cach odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Mimo zimowej aury fre-

kwencja dopisała, a cała uroczystość prze-

biegła w miłej i rodzinnej atmosferze. Dzie-

ci pod czujnym okiem p. Bożeny Szewczyk 

przygotowały wiersze i piosenki zaś swój 

debiut artystyczny miały dzieci grające w 

orkiestrze dętej prowadzonej, przez p. An-

drzeja Żerka. Występy zostały nagrodzone 

gromkimi brawami. Nie zabrakło podzię-

kowań i kwiatów, które dzieci wręczyły Bab-

ciom. Życzenia popłynęły od przybyłych 

gości – p. Marii Robak inspektora do spraw 

kultury i promocji, sołtysa Andrzeja Kosio-

ra i prezesa OSP Bogdana Mierzwy. Wie-

czór upłynął wszystkim w miłej atmosferze. 

Dzień Babci i Dziadka w Godaszewicach

Nareszcie po 26 latach upadku komu-

nizmu w Polsce nadszedł odpowiedni 

moment uhonorowania ofi ar represji to-

talitarnych. Przez cały okres powojenny 

zbrodnie komunistycznego aparatu SB 

były tuszowane, a ofi ary odchodziły w za-

pomnienie. Dzisiaj ciężko jest ustalić na-

Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu – Apel
zwiska i miejsca pochówków zamordowa-

nych w latach 1944–1956 żołnierzy wyklę-

tych, niezłomnych oraz ofi ar cywilnych. 

Mając na uwadze trudności z identyfi kacją 

miejsc spoczynku i osób w nich pochowa-

nych proszę wszystkich ludzi dobrej woli, 

którzy dysponują taką wiedzą o kontakt z 

i inspektor ds. kultury Maria Robak. Za 

prezentację komisja konkursowa przy-

znała naszej reprezentacji II nagrodę. Na 

zakończenie odbyła się zabawa. 

Urzędem Gminy Tomaszów Mazowiecki. 

W zachowanej dokumentacji ówczesnej 

SB ciężko jest znaleźć dokumenty świad-

czące o popełnionych zbrodniach na te-

renie gminy. Szczególnie zależy nam na 

relacjach świadków i rodziny osób pomor-

dowanych. tel. kontaktowy: 44 724 55 73
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23 stycznia w Sługocicach odbyła się 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka. Gośćmi honorowymi byli: z-ca wójta 

Sławomir Bernacki, radna Maria Nowak 

oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Brzustowie Iwona Gabryszewska. Orga-

nizatorzy i  wykonawcy zadbali o wiele 

atrakcji. Były piosenki, wiersze i życzenia, 

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Sługocicach

a wszystko przeplatane konkursami i tań-

cami z udziałem babć i dziadków. Niespo-

dzianką wieczoru był występ Violetty Rak, 

która przy akompaniamencie skrzypaczki 

Oli Zięby, zaśpiewała pieśni Chopina. 

Po występie utalentowanych Sługocianek 

nadszedł czas na miejscowych satyryków, 

którzy swoją muzyką, śpiewem i żartem 

bawili publiczność. Na zakończenie soł-

tys podziękował wszystkim zaangażo-

wanym w przygotowanie uroczystości, a 

najmłodszym wykonawcom wręczył upo-

minki. Życzenia popłynęły również od z-

-cy wójta i radnej. Najmłodsi wykonawcy 

otrzymali zaś słodkości. Spotkanie zakoń-

czyło się przy kawie, herbacie i ciastach. 

Dnia 16.02.2016r. dzieci ze Szkoły Pod-

stawowej w Chorzęcinie czynnie zwie-

dzały kulisy Teatru Nowego w Łodzi. 

Dzieci miały możliwość stanąć na wiel-

kiej scenie i poczuć się przez chwilę ak-

torami. Zwiedzano charakteryzatornię, 

garderobę. Oglądano i przymierzano 

kostiumy, w których występują aktorzy. 

Uczniowie poznali ludzi, bez których 

nie odbyłaby się żadna sztuka teatralna; 

operatora świateł, reżysera, scenografa. 

Niewątpliwie największą atrakcją była 

możliwość odkrycia tajników charak-

teryzacji teatralnej z wykorzystaniem 

autentycznych kosmetyków. Wycieczka 

odbyła się w ramach akcji “Ferie na wsi’’, 

dowóz dzieci do Łodzi ufundował Wójt 

Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Ferie w Chorzęcinie
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Warsztaty 
edukacyjne 
w Chorzęcinie

EDUKACJA

6 lutego br. odbył się ostatni etap Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 

Języka Niemieckiego dla uczniów szkół 

podstawowych. Jako jedyna reprezen-

towała nasz powiat uczennica Zespołu 

Szkół w Komorowie – Wiktoria Bie-

las, która zdobywając ponad 90% licz-

by punktów możliwych do uzyskania, 

została laureatką Konkursu. “Jesteśmy 

Młoda nadzieja germanistyki
bardzo dumni z naszej Wiktorii, bo-

wiem nie było łatwo, bo oprócz testu pi-

semnego czekała ją rozmowa z komisją 

egzaminacyjną, podczas której musiała 

zaprezentować się w języku niemieckim 

oraz odpowiedzieć na wylosowane py-

tania” – mówi pani Agnieszka Smejda 

– nauczycielka, która wspierała dziew-

czynkę, przygotowując ją do konkursu.

27 stycznia w Szkole Podstawowej w 

Chorzęcinie odbyły się kolejne warsz-

taty o charakterze edukacyjnym. Tym 

razem dzieci poznały historię: „Jak 

to ze lnem było?” W trakcie spotka-

nia prezentowano etapy powstawania 

odzieży, sposoby pozyskiwania natu-

ralnych surowców takich jak wełna, 

len, jedwab. Uczniowie oglądali narzę-

dzia i czynności towarzyszące produk-

cji tkanin. Na zakończenie uczestnicy 

mozolnie utkali własne szaliczki na mi-

ni krosnach

16 stycznia już po raz trzeci uczniowie 

Zespołu Szkół w Komorowie uczestni-

czyli w Noworocznym XVII Rajdzie Mi-

kołajkowym w Dłutowie. Było mroźno, 

śnieżnie i wesoło. Z samego rana odbyły 

się konkursy, następnie wszyscy ruszyli 

pieszo przez las. Po ośmiokilometro-

wym marszu czekało na uczniów ogni-

sko, kiełbaski i gorąca herbata. Po ogło-

szeniu wyników konkursów nadszedł 

oczekiwany przez wszystkich moment 

– uczestników rajdu odwiedził Mikołaj, 

który dla każdego miał słodki upomi-

nek. 

Śnieżny rajd 
w Dłutowie
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Boże Narodzenie to czas, radości i życz-

liwości. Aby podkreślić wyjątkowy cha-

rakter tych świąt uczniowie z ZS w Wia-

dernie przygotowali jasełka. 22 grudnia 

w pięknie udekorowanej sali zebrali się 

nauczyciele, uczniowie, rodzice i zapro-

szeni goście: wice wójt Gminy Toma-

Dzisiaj w Betlejem

EDUKACJA

Zabawa Karnawałowa zwana popularnie 

„choinką” to zgodnie z tradycją, najbar-

dziej  wyczekiwana przez uczniów im-

preza w ZS w Wiadernie.  Warto, więc 

poświęcić sporo uwagi i zaangażowania 

w jej przygotowanie, aby uczniowie mo-

gli ją wspominać jeszcze długo po opusz-

czeniu murów  szkoły. W naszej szkole 

impreza  miała charakter otwarty, więc 

mogli w niej  uczestniczyć: rodzice, ro-

dzeństwo, goście i absolwenci szkoły. W 

tym roku bawiliśmy się 29 stycznia. Były 

tańce, zabawy integracyjne i konkursy. 

Zabawy przy muzyce poprowadził DJ. 

Dyrektor szkoły dziękuje Radzie Rodzi-

ców za wkład pracy włożony w przygo-

towanie uroczystości i słodkich paczek. 

Bez ich starań impreza ta nie miałaby tak 

wspaniałej oprawy.

Karnawałowo w Wiadernie

szów Mazowiecki S. Bernacki, proboszcz 

Parafi i Najświętszej Marii Panny Królo-

wej Polski Z. Nitecki oraz sołtys wsi Wia-

derno S. Bojanowski. Piękna scenografi a 

wprowadziła zgromadzonych w świą-

teczny nastrój. Przedstawienie pokazu-

jące scenki z życia nowonarodzonego 

dzieciątka przeplatane było kolędami i 

pastorałkami. Na zakończenie zgroma-

dzeni goście wysłuchali świątecznych ży-

czeń Dyrektora A. Świecha, a uczniowie 

w świątecznych nastrojach rozeszli się do 

sal, w których odbyły się klasowe spotka-

nia wigilijne.
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Mimo, że styczeń jest chłodnym miesią-

cem, to kryje w sobie dwa ciepłe dni: Dzień 

Babci i Dziadka. W ZS w Wiadernie impre-

za z tej okazji odbyła się 20 stycznia. Zgro-

madzonych w sali dziadków powitał dyrek-

tor A. Świech. Dziadkowie obejrzeli występ 

przygotowany przez grupy przedszkolne. 

Najmłodsza grupa zatańczyła na ludową 

nutę. Grupa 4 i 5 latków zaprezentowała się 

w montażu słowno-muzycznym. Na ko-

niec przedszkolaki obdarowały dziadków 

upominkami. Po części ofi cjalnej goście zo-

stali zaproszeni na poczęstunek. Przedsię-

wzięcie było wynikiem pracy: p. A. Świno-

gi, p. K. Waścikowskiej, p. D Hałaczkiewicz, 

p. A. Sidorowicz i A. Biazik. Tego samego 

dnia o godz.12.30 pod kierunkiem p. D. 

Bąbol wystąpili także uczniowie klasy II. 

Dzień Babci i Dziadka w Wiadernie

EDUKACJA

W ramach konkursu pod nazwą:„Moja 

wymarzona Ekopracownia”, ogłoszonego 

przez WFOŚiGW w Łodzi otrzymaliśmy 

dofi nansowanie na remont i doposażenie 

kolejnej ekopracowni – tym razem dla Gim-

nazjum. Ekopracownia ma nazwę: „Eko-

-Polska.pl”, a jej całkowity koszt wyniósł 

47 429.00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW 

w Łodzi – 29 699.00 zł. Pracownia została 

wyposażona w nowoczesne zaplecze tech-

Szkoła w Smardzewicach 
ma kolejną ekopracownię

niczne, różnorodne środki dydaktyczne i 

rośliny doniczkowe. Opracowany został i 

jest wdrażany program wykorzystujący za-

soby pracowni. Dotyczy on głównie energii 

odnawialnych i przybliża uczniom sposób 

pozyskiwania energii słonecznej, wodnej, 

wiatrowej, geotermalnej. Do współpracy 

zaprosiliśmy Europejskie Centrum Ekohy-

drologii, PGE Energia Odnawialna i Re-

gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Łodzi oraz Nadpiliczne Parki Krajobrazo-

we. Warto dodać, że Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Smardzewicach jest jedyną szko-

łą w gminie, która ma dwie ekopracownie i 

ogródek dydaktyczny pozyskane w ramach 

konkursów WFOŚiGW w Łodzi

Realizacja naszego projektu wymaga, co 

najmniej 10 cm białego puchu. Organi-

zujemy 5-osobowe grupy dzieci. Zajęcia 

są dokładnie przemyślane z zachowa-

niem bezpieczeństwa dzieci, koniecz-

na jest pomoc osoby dodatkowej. Gdy 

za oknem biało i mroźno sprawiamy, 

aby przedszkolny świat stał się wesoły i 

barwny. Początkowo nie wszystkie dzieci 

były entuzjastami narciarstwa, ponieważ 

Projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu 
w Wąwale „Ze starszakiem na nartach”

miały problem z koordynacją ruchów, 

pobolewaniem rąk i nóg, marznięciem 

paluszków. W związku z tym nasze tre-

ningi trwały około 30 minut. Podsumo-

wując realizację projektu, narty w przed-

szkolu to świetny pomysł, rodzice w 

pełni go akceptują, dzieci potraktowały 

temat z wielkim entuzjazmem, postępy 

małych narciarzy przerosły oczekiwania. 

Szkoda, że śnieg był zaledwie 10 dni. 
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Troską o podtrzymanie tradycji chodze-

nia z turoniem wykazali się przedstawi-

ciele Rady Rodziców oraz Rady Pedago-

gicznej Zespołu Szkół w Zawadzie, którzy 

wspólnie z Panią Dyrektor wybrali się na 

Ostatkowe kolędowanie. Odwiedzili za-

przyjaźnionych ze szkołą przedsiębior-

ców i mieszkańców wsi grając i wyśpie-

wując życzenia pomyślności. Odwiedziny 

Kolędników dostarczyły wszystkim rado-

ści i wspaniałej zabawy. Wyraz swojego 

zadowolenia gospodarze okazywali w po-

staci darów na potrzeby szkoły. Wiemy, 

że zebrane fundusze ułatwią zakup szafek 

szatniowych dla uczniów. Według staro-

polskich praktyk chodzenie z turoniem 

miało zapewnić pomyślność w uprawie 

ziemi i hodowli. Życzymy tego wszystkim 

z całego serca, dziękując za hojne datki. 

Turoń Baba Zawada

W czasie ferii zimowych uczniowie Ze-

społu Szkół w Zawadzie wypoczywali, 

jak co roku na zimowisku w Zakopanem. 

Pod czujną opieką nauczycieli K. Gabry-

szewskiego, B. Chmielnickiej, D. Barden 

i B. Wojciechowskiej uczniowie zdoby-

wali górskie szlaki, jeździli na nartach 

i łyżwach, zażywali kąpieli w zakopiań-

skich basenach. Dla chętnych uczniów 

zorganizowano też w czasie ferii wy-

cieczki autokarowe do Łodzi i Warszawy 

(kino, teatr, mecz, łyżwy, Laser Game, 

spacer po mieście, Niewidzialna Wysta-

wa). Koszty przejazdu na wycieczki, jak 

co roku pokryte zostały z budżetu gmi-

ny. Pozostali uczniowie mogli uczestni-

czyć w zajęciach sportowych organizo-

wanych przez wuefi stę P. Radzyńskiego 

w sali gimnastycznej szkoły. 

Aktywny wypoczynek 
uczniów z Zawady

EDUKACJA

Ferie zimowe to czas upragnionego od-

poczynku, wspólnych wyjazdów oraz 

zabawy. Ferie minęły błyskawicznie, a 

działo się tak za sprawą zorganizowanej, 

interesującej i niewątpliwie urozmaico-

nej oferty spędzenia wolnego czasu, któ-

rą zaoferowali nauczyciele. Planując za-

jęcia zwrócono uwagę, aby każdy dzień 

Aktywne ferie uczniów 
z Zespołu Szkół w Komorowie

był atrakcyjny. Uczniowie wybrali się do 

Łodzi, gdzie korzystali z basenu „Fala”, 

byli w Eksperymentarium, na Laser Are-

nie oraz w teatrze. Ponadto udali się do 

Piotrkowa Trybunalskiego do kina i do 

sali zabaw dla najmłodszych. Nie zapo-

mnieli też o naszym mieście. Byli w mu-

zeum, a następnie na kręglach, aby spró-

bować swoich sił w tym ciekawym spo-

rcie. Wszystkie te atrakcje nie miałyby 

miejsca, gdyby nie hojność Wójta Gminy 

Tomaszów Mazowiecki, który pokrył 

całkowity koszt przejazdu autokarami. 
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REKREACJA SPORT

Wzorem roku ubiegłego najlepsi ucznio-

wie i sportowcy ZS w Wiadernie mieli 

okazję wyjechać do Łodzi na Pedro’s Cup. 

Największa  impreza lekkoatletyczna w 

Polsce – 12 Międzynarodowy Mityng 

Lekkoatletyczny Łódź 2016 został roze-

grany w Atlas Arenie w piątek, 5 lutego. 

Rewelacyjnie w Łodzi spisali się Michał 

Haratyk w pchnięciu kulą i Ewa Swobo-

Sportowe emocje

W Pabianicach odbyły się Halowe Mi-

strzostwa Województwa łódzkiego w 

tenisie w kategorii krasnali. W mistrzo-

stwach wzięło udział 17 zawodników z 

Łodzi, Pabianic, Zduńskiej Woli, Łęczycy 

i Tomaszowa Mazowieckiego. W turnieju 

Filip Ostrowski ze Smardzewic brązowym 
medalistą mistrzostw województwa w tenisie

udany występ zaliczył Filip Ostrowski, za-

wodnik Tenisowego Uczniowskiego Klu-

bu Sportowego „Smecz” w Tomaszowie 

Mazowieckim. Młody Tenisista trenujący 

pod czujnym okiem trenera Krzysztofa 

Wieteski zdobył brązowy medal.

da w sprincie na dystansie 60 m. Rywa-

lizację sportowców poprzedziła efektow-

na prezentacja świetlna, a lekkoatletów 

przywitała m.in. Irena Szewińska. Jak 

zwykle w przypadku takiego wydarzenia, 

czekały na nas niebywałe emocje, byli-

śmy świadkami zaciętej walki czołówki 

najlepszych lekkoatletów. Czekamy z 

niecierpliwością na kolejny rok.

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski był 

gościem Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Smardzewicach. Przybył na 

zaproszenie grupy realizującej projekt 

Erasmus+ pod hasłem „Embracing 

Europe”. Spotkanie zaszczycił też swo-

ją obecnością Wójt Gminy Tomaszów 

Mazowiecki – Franciszek Szmigiel. Ja-

cek Saryusz-Wolski to jeden z architek-

tów oraz negocjatorów stowarzyszenia i 

członkostwa Polski z Unią Europejską. 

Od 2004 roku, dzięki zaufaniu oka-

zanemu przez wyborców, jest posłem 

do Parlamentu Europejskiego Ziemi 

Łódzkiej. W ramach jednego z zadań 

projektowych uczniowie przeprowadzi-

li wywiad z europosłem, pytając o ko-

rzyści wejścia Polski do Unii Europej-

skiej oraz umiejętność wykorzystania 

szans wynikających z tego członkostwa. 

Młodzież pytała także, jakie działa-

nia należałoby podjąć, aby poprawić 

frekwencję w kolejnych wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w regionie 

łódzkim. Spotkanie przebiegało w miłej 

atmosferze. Fragmenty wywiadu z eu-

roposłem znajdą się w prezentacji pod 

Spotkanie z europosłem

hasłem „Polska w Unii Europejskiej”, 

którą uczniowie ze Smardzewic przed-

stawią podczas mobilności w Portugalii 

w kwietniu. 



Wydawca: Gmina Tomaszów Mazowiecki, 

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

tel. 44 724 55 73

Więcej informacji na stronie internetowej 

www.gminatomaszowmaz.pl

Druk: AB DRUK Sp. j., Kol. Zawada, 

ul. Główna 90, 97-200 Tomaszów Maz., 

tel. 44 734 00 22

 Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki
przyjmuje interesantów w każdy wto-
rek w godzinach od 8.00 do 12.00

 DANE ADRESOWE
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: sekretariat@gmina.tomaszow.pl
tel. 44 724-64-09
tel. 44 724-55-73
fax.44 723-50-33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Prezydenta Ignacego Mościckie-
go 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 724-67-88

Gminny Zakład Komunalny
ul. Prezydenta Ignacego Mościckie-
go 31/33
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 724-70-83

Zespół Ekonomiczno 
Administracyjny Szkół
ul. Św. Antoniego 1
97- 200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. 44 723-14-27

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Smardzewicach
ul. Główna 16/18
97-213 Smardzewice 
tel. 44 734-40-50

 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 
nieopodal Urzędu Gminy na ul. 
św. Antoniego 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 
uprzejmie informuje, iż jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań 
przewidzianych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy pań-
stwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz. 214) Program „Rodzina 
500 plus” zwany świadczeniem wychowawczym wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na:
1)  Pierwsze (jedyne lub najstarsze) dziecko, po spełnieniu kryterium do-

chodowego:
–  jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie prze-

kracza kwoty 800, 00 zł.
–  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadcze-

nie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, gdy miesięcz-
ny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1200,00 zł.

2)  Drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze niezależnie od 
dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziec-
ko 18 roku życia w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Druki wniosku o świadczenie wychowawcze dostępne będą od dnia 15 
marca 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w To-
maszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 31/33 w pokoju 
nr 3, 5 na parterze oraz w pokoju nr 10, 11 na I piętrze oraz w Urzędzie 
Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4.

Druki wniosku można pobrać także w następujących placówkach:
1. Zespół Szkół w Komorowie
2. Zespół Szkół w Zawadzie
3. Zespół Szkół w Wiadernie
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach
5. Szkoła Podstawowa w Chorzęcinie
6. Publiczne Przedszkole w Wąwale, Twardej, Ciebłowicach Dużych
6. Świetlice wiejskie i biblioteki

Prawidłowo wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia 2016 r.

Prawo do tego świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 
r. W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 
1lipca 2016 r. (włącznie) wypłata świadczenia po jego przyznaniu doko-
nywana jest z wyrównaniem do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (przykład: osoba, któ-
ra złoży prawidłowo wypełniony wniosek w miesiącu czerwcu 2016r., po 
pozytywnym rozpatrzeniu, otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.). 
Rozpatrzenie wniosku w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznane-
go świadczenia wychowawczego) następuje do trzech miesięcy licząc od 
dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Nato-
miast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świad-
czenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski i załączniki do wniosku będzie można złożyć w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, a także drogą elek-
troniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Wszelkie informacje na temat programu „Rodzina 500 plus” będzie moż-
na uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toma-
szowie Mazowieckim lub pod numerem telefonu: 44 724 67 88

INFORMACJA 

dla osób zainteresowanych świadczeniem wychowawczym 
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

Program „Rodzina 500 plus”


