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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły
Mieszkańcom Gminy Tomaszów Mazowiecki radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech ten podniosły czas Zmartwychwstania Pańskiego
wniesie szczęście do waszych rodzin,niech będzie czasem rodzenia się marzeń,

nadziei i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel

Przewodnicząca Rady Gminy
Tomaszów Mazowiecki

Krystyna Pierścińska

Za nami rok 2013. Wstępne sprawozda-

nie z realizacji budżetu pokazuje, że w 

roku ubiegłym dochody bieżące i ma-

jątkowe wyniosły ok. 30 mln 330 tyś. zł, 

natomiast wydatki bieżące i majątkowe 

wyniosły 31 mln 888 tyś. zł. Bardzo waż-

ną pozycją są wydatki majątkowe (zreali-

zowane zadania inwestycyjne) na kwotę 

9 mln 168 tyś. zł. Był to rok dobry, gdyż 

udało się zrealizować wiele zadań, które 

mają fundamentalne znaczenie dla roz-

Szanowni Mieszkańcy
woju gminy. Tych intensywnych działań 

nie zamierzamy spowalniać i rok 2014 

będzie jeszcze bardziej proinwestycyjny. 

Dnia 30.12.2013r. Rada Gminy 

jednogłośnie uchwaliła przedstawio-

ny przez Wójta Gminy budżet na 2014 

rok. Jednym z założeń było, że będzie 

on „otwarty”, tzn. w momencie, kiedy 

pojawi się możliwość pozyskania środ-

ków zewnętrznych zostanie znoweli-

zowany. Ponieważ taka szansa się poja-

wia – szczególnie w zakresie kanalizacji 

– Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 

6.03.2014 r. uchwaliła zmiany w budże-

cie i wygląda on następująco:

–  dochody bieżące i majątkowe wyniosą 

ok. 30 mln 500 tyś. zł 

–  wydatki bieżące i majątkowe wyniosą 

34 mln 178 tyś. zł, w tym inwestycje 9 

mln 67 tyś zł. 

Poza zadaniami własnymi jest reali-

zowany, razem z miastem, projekt mo-

dernizacji oczyszczalni i budowy kanali-

zacji w mieście i na terenie gminy.   

DOKOŃCZENIE NA STR. 2



2

W tym roku wiosna przyszła wcześniej, 

a wraz z nią nowe plany życiowe, obo-

wiązki, nadzieje, które dotykają każde-

go z nas. Podobnie jest z życiem gminy. 

Rozpoczynamy ten rok z wielkimi na-

dziejami na lepszą przyszłość i poprawę 

życia mieszkańców, ale jak na wspólnotę 

przystało te nadzieje powinniśmy reali-

zować razem. 

Nie pytaj więc co gmina zrobi dla 

Ciebie, ale co Ty możesz zrobić dla gmi-

ny. Okazuje się, że jest kilka problemów, 

które możemy rozwiązać razem i tak:

Śmieci, a ściśle mówiąc 
– przestańmy śmiecić
Od kilku miesięcy wszyscy mamy po-

jemniki na odpady komunalne i worki 

na odpady segregowane. Wykorzystaj-

my je również do posprzątania nie tylko 

swojej posesji, ale również przestrzeni 

wspólnej, tj. dróg, placów, obiektów itp. 

Wywóz tych odpadów mamy już zapła-

cony i nie musielibyśmy do sprzątania 

zatrudniać ludzi, sprzętu i płacić za od-

biór odpadów. Te osoby mogłyby robić 

inne pożyteczne rzeczy. 

Wiosenne porządki
Zadbajmy o swoje obejścia. Nie musi-

my mieć wszyscy wspaniałych ogrodów, 

skalniaków, oczek wodnych, ale porzą-

Apel do mieszkańców gminy 
Tomaszów Mazowiecki

dek i ład na posesji jest możliwy bardzo 

małym kosztem.

W tym roku na ulicach gminnych gdzie 

są chodniki zapewnimy dwukrotne zamia-

tanie ulic (szczególnie przy krawężnikach), 

ale o chodnik przy swojej działce możemy 

zadbać sami. Zbierzmy ten piasek z chod-

nika, nie zamiatajmy go na jezdnię. To tyl-

ko kilka minut roboty, a ile satysfakcji! 

Wykaszanie pasów drogowych
 W bieżącym roku będziemy utrzymy-

wać rowy (wykaszanie traw, wycinka 

krzewów) na drogach powiatowych (w 

ramach porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym) i oczywiście gminnych. 

Zakładamy, że te zadania będziemy fi -

nansować z budżetu gminy, ale tylko 

po za terenem zamieszkałym. Bardzo 

liczymy na Was i oczekujemy, że o rowy 

przy swoich działkach (tych niezabu-

dowanych również) będziecie dbać, co 

wpłynie na porządek i estetykę Waszych 

miejscowości. Dziękuję tym wszystkim, 

którzy bez apelu już to robią i liczę, że 

pozostali też się włączą. I jeszcze jed-

no. Nie zawężajmy wykaszania tylko do 

swojej działki, bo może sąsiad nie ma 

kosiarki, może go nie stać, może nie ma 

zdrowia i sił. Pokaż Mu, że stać Cię na 

drobny gest sąsiedzkiej pomocy. 

Chwasty na chodnikach
Z roku na rok przybywa chodników 

przy naszych, powiatowych i wojewódz-

kich drogach. Wraz z nimi pojawiają się 

chwasty na jezdni przy krawężnikach, 

jak i na samych chodnikach. Zatrud-

niamy pracowników interwencyjnych 

do budowy i remontów już istniejących 

chodników, ale nie stać nas na bieżące 

ich utrzymanie. Dlatego proszę i apeluję: 

nie dajmy się chwastom zaskoczyć, ale w 

porę i skutecznie je niszczmy. 

Nasza gmina stała się atrakcyjnym 

miejscem do życia na ziemi. Pokażmy 

przybywającym, a szczególnie sami so-

bie, że jest to atrakcyjne miejsce i miesz-

kają tu ciekawi i pracowici ludzie, którzy 

dbają o swoją małą ojczyznę. 
Z poważaniem 

Franciszek Szmigiel
Wójt Gminy

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W ramach tego projektu Zakład Wo-

dociągów i Kanalizacji w Tomaszowie 

Mazowieckim wybuduje między innymi 

kanalizację w Smardzewicach, Wąwa-

le, Komorowie, Zaborowie Pierwszym i 

Zaborowie Drugim. Łączny koszt na lata 

2014 i 2015 wynosi ok. 25 mln zł, w tym 

środki własne gminy ponad 4 mln zł.

Ważne jest również to, że przy tak 

dużych inwestycjach zadłużenie faktycz-

ne wynosi ok. 27% dochodów budżetu, 

jest bardzo bezpieczne i pozwoli na po-

zyskiwanie znacznych środków unijnych 

w nowej perspektywie fi nansowej na lata 

2014–2020. 

Budżet gminy to są również docho-

dy i wydatki bieżące na funkcjonowanie 

oświaty, kultury, pomocy społecznej, re-

monty, drogi, administrację, komunika-

cję zbiorową itp. 

Racjonalne gospodarowanie tymi 

środkami ma ogromne znaczenie ze 

względu na konieczność wypracowania 

nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy mię-

dzy dochodami i wydatkami bieżącymi. 

Ta nadwyżka operacyjna ma wpływ na 

indywidualny wskaźnik zadłużenia gmi-

ny, a tym samym na możliwość spłaty 

kredytów i pożyczek. 

Dotychczas wszystkie zadania zapi-

sane w budżetach jednorocznych czy 

w wieloletnim planie inwestycyjnym 

uchwalone przez Radę Gminy, zostały 

zrealizowane. Jest to bardzo duży sukces 

wszystkich mieszkańców gminy i tylko 

Ci, którzy nie chcą widzieć zachodzą-

cych zmian uważają, że nic się nie dzieje. 

W tym miejscu chciałbym zapew-

nić, że w nadchodzącym okresie fi -

nansowania z Unii Europejskiej na lata 

2014–2020, zaplanowane są takie zada-

nia inwestycyjne, które „dotkną” każdej 

miejscowości i wpłyną na poprawę życia 

mieszkańców. Mówiłem o tym na ostat-

nim spotkaniu z gospodarzami Waszych 

wsi z okazji Dnia Sołtysa. Są to plany 

bardzo ambitne i do zrealizowania. 

Od Was, mieszkańców gminy, ocze-

kuję cierpliwości i zrozumienia, a tak-

że jeszcze bardziej aktywnej postawy w 

bieżącym życiu miejscowości. Co może 

zrobić każdy z nas? Przeczytaj artykuł 

obok, pt. „Apel do mieszkańców gminy 

Tomaszów Mazowiecki”. 
Z poważaniem 

Franciszek Szmigiel 
Wójt Gminy
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

zarówno Smardzewic jak i okolicznych 

miejscowości do korzystania z otwarte-

go placu zabaw przy ul. Ostrowskiego w 

Smardzewicach. Dla chętnych są udo-

stępnione zarówno urządzenia zabawo-

we jak i urządzenia siłowni zewnętrznej. 

Całkowity koszt urządzenia placu zabaw 

stanowi kwota 172.844 zł, w tym wartość 

BUDUJEMY NOWY CHODNIK
W kwietniu br. planowane jest roz-

poczęcie robót przy budowie nowe-

go chodnika, usytuowanego wzdłuż 

drogi gminnej przez miejscowość 

Zawada. Chodnik o szerokości 2 

mb będzie posiadał nawierzchnię z 

Prace przy strażnicy w Łazisku 
– BUDYNEK JUŻ W STANIE SUROWYM

 W lipcu 2013 r. rozpoczęto prace przy 

budowie nowego budynku strażni-

cy OSP. Będzie to budynek parterowy, 

wznoszony w technologii tradycyjnej 

murowanej, z dachem wielospadowym 

w konstrukcji drewnianej, ocieplony 

wełną mineralną, pokryty blacho-da-

chówką. W ramach inwestycji przewidu-

Plac zabaw w Smardzewicach już otwarty

je się również budowę kotłowni z odna-

wialnym źródłem ciepła typu powietrze-

-ciecz w pomieszczeniu budynku straż-

nicy. Instalacja centralnego ogrzewania 

zostanie wykonana zarówno w budynku 

strażnicy jak i w pomieszczeniach Do-

mu Ludowego. Zakończenie robót prze-

widywane jest na koniec sierpnia 2014 

r. Wykonawcą robót budowlanych jest: 

Zakład Usług Technicznych ELEKTRA 

– GW s.c. K. Wochniak, Cz. Gąsieniec z 

Tomaszowa Mazowieckiego. Planowana 

wartość inwestycji – 500.000 zł.

kostki betonowej o grubości 8 cm w ko-

lorach szarym i grafi towym. Zakończe-

nie robót budowlanych winno nastąpić 

do końca lipca 2014 roku. Wykonawcą 

przedsięwzięcia będzie Przedsiębior-

stwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

dotacji ze środków unijnych w wysokości 

100.000 zł. Liczymy na to, iż utworzenie 

takiego miejsca da dzieciom, młodzie-

ży i dorosłym możliwość korzystania z 

ruchu na świeżym powietrzu, pozwoli 

na zagospodarowanie wolnego czasu i 

ukierunkowanie w stronę czynnego wy-

poczynku. W trosce o bezpieczeństwo 

zainstalowano monitoring obiektu.

„KAM-CZAR” z Koluszek. Planowa-

na wartość inwestycji – 500.000 zł, w 

tym dotacja ze środków unijnych w 

wysokości 250.000 zł . W trakcie pro-

wadzenia prac drogowych mogą wy-

stąpić utrudnienia komunikacyjne. 

Prosimy mieszkańców o cierpliwość 

i wyrozumiałość.

INWESTYCJE

Wójt Franciszek Szmigiel stara się, że-

by ochrona przeciwpożarowa w gminie 

stała na wysokim poziomie. W budżecie 

rezerwowane są pieniądze na badania le-

karskie strażaków, ubezpieczenia, szko-

lenia, zakup sprzętu. Druhowie z OSP 

Chorzęcin zgłosili konieczność remontu 

swojego wozu bojowego. Prośba straża-

ków została uwzględniona i otrzymali 56 

tys. zł. na renowację wysłużonego Jelcza. 

Renowacją zajął się wyspecjalizowany 

zakład w Osinach pod Częstochową. Po 

Modernizacja wozu bojowego OSP Chorzęcin
niespełna dwóch miesiącach remontu 

samochód wrócił do jednostki jak no-

wy. Radość strażaków jest ogromna. 

Zainstalowano nową beczkę o poj. 6000 

litrów, dzięki modernizacji wygospoda-

rowano dużo miejsca na sprzęt, całość 

kompletnie pomalowano. Strażacy z 

OSP w Chorzęcinie dzięki swojemu za-

angażowaniu mają się czym pochwalić, a 

wyjazdy na akcję oraz działania ratowni-

cze nie będą stanowiły problemów.
Druhowie OSP • Chorzęcin
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W Świetlicy Wiejskiej w Kwiatkówce za-

proszenie Babć i Dziadków na uroczy-

stość z okazji ich święta jest tradycją na 

stałe wpisaną w repertuar imprez oko-

licznościowych. Święto Babci i Dziadka 

to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, 

wzruszeń, łez i radości. Z tej okazji w 

świetlicy odbyła się uroczystość, na któ-

rej nie mogło zabraknąć programu arty-

stycznego przygotowanego przez dzieci 

oraz instruktora placówki. W programie 

były wiersze i piosenki, za które dzieci 

zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Wzruszeni seniorowie rodów z przyjem-

nością podziwiali swoje wnuki i z rado-

ścią korzystali z możliwości spotkania i 

porozmawiania ze swoimi rówieśnika-

mi. Po zakończeniu wnukowie wręczyli 

im samodzielnie wykonane upominki 

oraz zaprosili na słodki poczęstunek.

Obchody Dnia Babci i Dziadka w Kwiatkówce

WYDARZENIA

31 stycznia br. w Domu Ludowym w Ko-

morowie odbyło się spotkanie z okazji 

niedawno obchodzonego Święta Dziad-

ka i Babci. Uczniowie naszej szkoły pod 

kierunkiem dziewcząt z trzeciej klasy 

Gimnazjum im. Św. Huberta w Komo-

rowie – Pauliny Rempel i Magdaleny 

Ziętek oraz pani bibliotekarki zapre-

zentowali zaproszonym gościom swoje 

zdolności recytatorskie. Po konkursach 

przyszedł czas na karaoke. Organizatorki 

przygotowały także pyszny poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy spotkania jedno-

głośnie stwierdzili, że to bardzo dobrze, iż 

istnieje takie miejsce, gdzie dzieciaki mo-

gą spędzić czas wolny, zwłaszcza w ferie. 

W godz. 16–18 w Domu Ludowym 

były organizowane gry i zabawy. Na 

uwagę także zasługują zajęcia kulinarne, 

podczas których uczestnicy mogli popi-

sać się swoimi umiejętnościami sporzą-

dzania fantazyjnych kanapek, które póź-

niej z wielkim apetytem zajadali. 

Dzień Babci 
i Dziadka 
w Komorowie
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Z okazji „Dnia Kobiet” w dniu 1 marca w 

Domu Ludowym w Twardej tradycyjnie, 

jak co roku odbyło się uroczyste spotka-

nie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z 

Twardej. W tym roku było świętowane 

szczególnie, gdyż na zaproszenie wójta 

p. Franciszka Szmigla i przewodniczą-

cej KGW w Twardej gościły Panie re-

prezentujące Koła Gospodyń Wiejskich 

i Zespoły Ludowe z terenu Gminy To-

maszów Mazowiecki. Zebranych gości 

powitała przewodnicząca KGW p. Ma-

rianna Mierzwa. Wójt Franciszek Szmi-

giel złożył Paniom najserdeczniejsze ży-

Dzień Kobiet w Twardej

czenia wszelkiej pomyślności, spełnienia 

marzeń oraz obdarował je słodkimi upo-

minkami. Panie otrzymały również ży-

czenia od sołtysa Sławomira Wawrzyń-

czyka. Wieczór upłynął w bardzo miłej 

W dniu 22 lutego w Ciebłowicach Du-

żych odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Dzień Kobiet w świetlicy 
w Ciebłowicach Dużych

Kobiet zorganizowane przez świetlico-

wą Agnieszkę Jakubiak wraz z Kołem 

Gospodyń Wiejskich. Na uroczystość 

zostali zaproszeni przedstawiciele urzę-

du gminy na czele z wójtem Francisz-

kiem Szmiglem, Radne Rady Gminy 

Tomaszów Mazowiecki oraz osoby peł-

niące funkcje publiczne i na co dzień 

współpracujące z organizatorami. Po 

ofi cjalnym powitaniu gości przez prze-

wodniczącą Koła Gospodyń – Krystynę 

Magiera oraz świetlicową – Agnieszkę 

Jakubiak został przedstawiony w wyko-

naniu młodzieży program artystyczny 

pod tytułem „WOMAN SHOW”. Konfe-

ransjerem prowadzącym przedstawienie 

był ks. Jacek Maroszek – wikary parafi i 

św. Marcina w Tomaszowie Mazowiec-

kim, z którym świetlica współpracuje. 

Następnie głos zabrał wójt składając 

wszystkim Kobietom życzenia, a z-ca 

wójta rozdał słodkie upominki. Prezen-

tem od świetlicy były bibułowe hiacynty. 

W trakcie imprezy cała płeć piękna mo-

gła skorzystać z usług kosmetycznych i 

fryzjerskich.  

i serdecznej atmosferze, był przepiękny 

tort przygotowany specjalnie dla Pań z 

okazji ich święta. Tańcom i śmiechom 

nie było końca, a zabawa trwała do póź-

nych godzin wieczornych. 

WYDARZENIA
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Tradycyjnie, jak co roku w styczniu w Do-

mu Ludowym w Ciebłowicach Dużych 

odbył się Koncert Noworoczny w wyko-

naniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowia-

nie” oraz grupy dziecięcej Ciebłowian. 

Spotkanie zgromadziło władze gminy na 

czele z wójtem Franciszkiem Szmiglem 

i przewodniczącą rady gminy Krystyną 

Pierścińską oraz mieszkańców Ciebłowic 

i okolicznych miejscowości. Zebranych 

serdecznie przywitała i złożyła życzenia 

noworoczne p. Katarzyna Małek kierow-

nik Zespołu Pieśni i Tańca „Ciebłowianie”, 

która wyraziła ogromną radość z przy-

bycia tak licznej publiczności. Realizacji 

noworocznych postanowień zabranym 

życzył wójt Franciszek Szmigiel. Zespół 

„Ciebłowianie” zaśpiewał kolędy i pasto-

rałki, zaś na fi nał zaprezentował tańce i 

pieśni regionu opoczyńskiego. Wykonaw-

cy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Koncert noworoczny 
w Ciebłowicach Dużych

W niedzielę 12 stycznia 2014 roku w 

Kościele św. Anny w Smardzewicach dla 

mieszkańców gminy we wspólnym kon-

cercie kolęd wystąpiły zespoły: „Smar-

dzewianie” i „Mali Smardzewianie”. 

Koncert kolęd w Kościele 
św. Anny w Smardzewicach

Występ został nagrodzony przez widzów 

gromkimi brawami. Serdeczne podzię-

kowania dla Zespołów popłynęły od 

wójta Franciszka Szmigla oraz księdza 

proboszcza Marka Zienkiewicza. 

W niedzielę 26 stycznia w Domu Lu-

dowym w Wąwale spotkały się babcie, 

które urodziły się w 1948r i wcześniej. 

Każda z nich dostała indywidualne za-

proszenie. Spotkanie dla około 50 senio-

rek z okazji Dnia Babci zorganizowało 

Koło Gospodyń Wiejskich i świetlica 

wiejska w Wąwale. Babcie skosztowały 

pysznych dań oraz posłuchały skeczów 

w wykonaniu przebranych za chłopską 

parę Jadwigi Tarnaskiej i Barbary Pisa-

rek, którym przygrywali Roman Wicki i 

Sławomir Kuciński. W spotkaniu uczest-

niczył ks. Jacek Maroszek, wikary z para-

fi i św. Marcina oraz radni: Maria Nowak 

i Zbigniew Gacek. 

Dzień Babci 
w Wąwale
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11 marca przypadał Dzień Sołtysa. Z tej 

okazji wójt Franciszek Szmigiel zaprosił 

sołtysów z terenu naszej gminy na spo-

tkanie, które odbyło się 14 marca w Do-

mu Ludowym w Wiadernie. Była to oka-

zja do wyrażenia szacunku za ich pracę 

i zaangażowanie w realizację określonych 

celów oraz działalność na rzecz rozwoju 

i poprawy jakości życia społeczności lo-

kalnej. Wójt Franciszek Szmigiel wraz ze 

swoim zastępcą Sławomirem Bernackim 

wręczyli sołtysom okolicznościowe po-

dziękowania. W miłej atmosferze omó-

wione zostały tematy dotyczące inwesty-

cji gminnych w poszczególnych sołec-

twach oraz sprawy bieżące. 

Dzień sołtysa

Tegoroczny cykl powiatowych konkursów 

mających na celu ocalenie od zapomnienia 

zwyczajów naszych przodków oraz inte-

grację mieszkańców rozpoczęły Ostatki, 

które odbyły się 4 marca w gminie Roki-

ciny. Gminę Tomaszów Mazowiecki re-

prezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 

z Wąwału pod przewodnictwem p. Aliny 

Wachoń. Panie przygotowały program 

ukazujący zwyczaje tradycji zapustowych. 

Widowisko cieszyło się dużym uznaniem 

publiczności. Paniom kibicował wójt gmi-

ny Franciszek Szmigiel i inspektor ds. kul-

tury Maria Robak. Za prezentację komisja 

konkursowa przyznała naszej reprezenta-

cji II nagrodę. Na zakończenie odbyła się 

wspólna zabawa. 

VII powiatowe ostatki – Rokiciny 2014

Od września 2013r. ZS w Zawadzie został 

członkiem innowacyjnej grupy polskich 

szkół, w których wprowadzono doku-

mentację w postaci dziennika elektro-

nicznego. Jest to pierwsza szkoła w gminie 

Tomaszów Mazowiecki, która podjęła wy-

zwanie standardu IT w polskiej edukacji. 

Po konsultacjach z rodzicami i radą 

pedagogiczną decyzja padła na dziennik 

Krok w przyszłość – e-dziennik w ZS w Zawadzie
fi rmy LIBRUS Sp. z. o. o., ze względu na 

korzystne warunki dostawy i admini-

strowania systemem oraz łatwy – intu-

icyjnie interfejs dla rodziców i nauczy-

cieli. 

Opinie rodziców, uczniów i nauczy-

cieli na temat dziennika elektronicznego 

są bardzo pozytywne, wdrożone szkole-

nia i spotkania informacyjne pozwoliły 

wszystkim na poznanie systemu i spraw-

ne wykorzystywanie go, m. in. do kon-

troli frekwencji i ocen.

Rodzice chwalą sobie możliwość 

codziennego kontrolowania osiągnięć 

dzieci oraz możliwość wymiany uwag i 

spostrzeżeń dotyczących bieżącego za-

chowania swoich pociech. 
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Karnawał to czas radości i zabawy. 

W świetlicy wiejskiej w Godaszewi-

cach tradycyjnie od kilku lat świe-

tlicowa Bożena Szewczyk organizuje 

bal dla dzieci. Do wspólnej zabawy 

są zapraszane również dzieci z innych 

świetlic z terenu gminy. Odbyły się 

konkursy, malowanie buziek i wiele 

innych atrakcji. Ponadto organizato-

rzy zadbali o słodki poczęstunek. We 

wspólnej zabawie udział wzięli: z-ca 

wójta Sławomir Bernacki, przewodni-

cząca rady gminy Krystyna Pierściń-

ska, rodzice oraz miejscowi przedsta-

wiciele. 

Bal karnawałowy w Godaszewicach

W dniu 21.01.2014r. dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Chorzęcinie uczestni-

czyły w wycieczce do Fabryki Bombek 

w Piotrkowie Tryb. Wyjazd był dofi nan-

sowany przez Gminę Tomaszów Mazo-

wiecki w ramach akcji „Ferie na wsi”. Na 

początku pracownik zakładu pokazał 

dzieciom, jak wygląda cały proces po-

wstania bombki do efektu końcowego. 

Po krótkim pokazie uczniowie udali się 

do dekoratorni, gdzie pracujące panie 

ręcznie malowały ozdoby. Zwiedzanie 

Przygoda w fabryce bombek

EDUKACJA

W listopadzie i grudniu w Zespole Szkół 

w Komorowie został przeprowadzony ty-

dzień profi laktyki: „Bezpieczna szkoła – 

bezpieczny dom”. Obejmował on działania 

profi laktyczne zmierzające do zapobiega-

nia zagrożeniom dla prawidłowego funk-

cjonowania dzieci w środowisku szkol-

nym, rodzinnym oraz właściwego wyko-

rzystywania ich czasu wolnego. Ponadto 

zwrócono uwagę na przeciwdziałanie roz-

szerzaniu się nałogów wśród młodzieży. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia prze-

prowadzono także szkolenia dla rodziców. 

Odbyły się również spotkania dla 

uczniów z przedstawicielami toma-

Zajęcia profi laktyczne 
dla uczniów ZS w Komorowie

było bardzo ciekawe, jednak dzieci nie 

mogły się doczekać następnego punktu 

wycieczki – stworzenia własnej bombki. 

Bawiły się przy tym świetnie, niektórzy 

wykazali się bardzo dużą kreatywnością. 

Wszyscy wrócili z wycieczki zadowole-

ni, bogaci o nowe doświadczenia i wia-

domości.

szowskiej policji. Podczas których po-

ruszono tematy odpowiedzialności 

karnej za przestępstwa dokonywane w 

rodzinie m.in.: przemoc psychofi zycz-

ną i naruszanie prawa do nietykalności 

cielesnej.

Działania dodatkowe, wspierające 

harmonijny rozwój naszych uczniów, to 

przedstawienie klasy II gimnazjum pt 

„Zielone światło – wulgaryzmom stop” 

oraz szkolne turnieje piłki siatkowej dla 

gimnazjalistów i szkolny turniej mini piłki 

nożnej dla uczniów szkoły podstawowej – 

mówi Katarzyna Mazurek – koordynator 

programu „Tydzień bezpieczeństwa”.
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19 lutego br. już po raz drugi III Li-

ceum w Tomaszowie Maz. zorgani-

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ W KOMOROWIE 
LAUREATAMI FESTIWALU PIOSENKI NIEMIECKIEJ

zowało Festiwal Piosenki Niemieckiej, w 

którym swoich sił próbowali gimnazjaliści 

z miasta i okolic. Do konkursu przystą-

piło 10 wokalistów, którzy na bardzo 

wysokim poziomie zaprezentowali nie 

tylko swój talent muzyczny, ale przede 

wszystkim umiejętności językowe. 

Wśród tych zdolnych młodych ludzi 

nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół w 

Komorowie. Natalia Wysmyk, uczen-

nica III klasy gimnazjum, zaśpiewała 

piosenkę Anny Jantar „Einmal am 

Tag” zdobywając III miejsce, zaś Da-

wid Kijo, uczeń I klasy gimnazjum, za-

prezentował utwór Czerwonych Gitar 

„Anna Maria” zajmując IV miejsce. 

Wokalistom towarzyszył chórek skła-

dający się z szóstoklasistek: Alicji Goź-

dzik, Małgorzaty Jóźwik i Magadeleny 

Maciaszek. Podczas przygotowań do 

konkursu uczniowie mogli liczyć na 

pomoc swoich nauczycielek – pani 

Agnieszki Smejdy (język niemiecki) 

oraz pani Ewy Wymyk (muzyka).

W styczniu 2014 roku dzieci z przed-

szkola w Wiadernie zaprosiły swoje 

babcie i dziadków na uroczystość z 

okazji święta seniorów. W tym roku 

przedszkolaki zaprezentowały spektakl 

na podstawie scenariusza pani Doroty 

Hałaczkiewicz pt. „Czerwony Kapturek 

też ma babcię i dziadka”. Przygotowania 

do przedstawienia trwały ponad dwa 

miesiące. Odbywały się pod czujnym 

okiem wychowawczyń: Joanny Świnogi, 

Katarzyny Waścikowskiej i Doroty Ha-

łaczkiewicz. Efekt trudów był imponu-

jący. Bajecznie kolorowe stroje, świetnie 

skomponowana muzyka, czarująca sce-

nografi a (stworzona przy pomocy pani 

w-ce dyrektor Jadwigi Kotyni) i oczy-

wiście ujmujący serca mali aktorzy, to 

wszystko wywarło na widzach ogromne 

wrażenie. Babcie i dziadkowie z wielką 

przyjemnością obejrzeli przedstawienie, 

Dzień babci i dziadka w Wiadernie
nie ukrywając łez wzruszenia. Po spek-

taklu przedszkolaki zaprosiły babcie i 

dziadków na poczęstunek przygotowany 

przez rodziców.
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W tym roku szkolnym Przedszkole w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Smardzewicach przystąpiło do progra-

mu edukacyjnego „Zostań Kubusiowym 

Przyjacielem Natury”, który będzie trwał 

do czerwca 2014.

Nauczycielki otrzymały materiały edu-

kacyjne „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

które stanowią pomoc do realizacji pro-

gramu. Dzieci od samego początku za-

przyjaźniły się z sympatycznym przewod-

nikiem: „Kubusiem”. Wesoło bawią się, z 

uwagą słuchają opowiadań, z zaangażowa-

niem rozwiązują zadania z kart pracy, ale 

najciekawszym elementem są kolorowe 

dni. Był zatem „Dzień zielony” na przywi-

tanie „Kubusia”, „Dzień pomarańczowy” 

w urodziny marchewki a będzie jeszcze 

„Dzień żółty”, kiedy zawita do nas lato. 

Ekologiczne przedszkole

Od września 2013 roku ZS w Wia-

dernie przystąpił do polsko-szwajcar-

OTYŁOŚCI MÓWIMY – „NIE”
skiego projektu KIK-34, którego celem 

jest zapobieganie otyłości wśród dzieci 

i młodzieży i wyrabianie nawyku zdro-

wego odżywiania. Liderem projektu w 

szkole podstawowej i gimnazjum jest pan 

Tomasz Bąk – nauczyciel wychowania fi -

zycznego, natomiast w przedszkolu – pani 

Dorota Hałaczkiewicz – opiekunka grupy 

cztero i pięciolatków. W ramach projektu 

w przedszkolu wprowadzono owocowy 

wtorek i warzywny piątek. We wszyst-

kich grupach wiekowych odbyły się zaję-

cia, podczas których dzieci uczyły się 

przygotowania prostych, zdrowych 

posiłków. Podczas zimowych ferii wy-

chowawcy: Joanna Świnoga i Katarzy-

na Waścikowska przygotowały warsz-

taty ruchowe „Ty też tak potrafi sz”. 

Podczas zajęć dzieci miały możliwość 

sprawdzić swoje umiejętności na wie-

lostanowiskowym torze przeszkód. W 

ramach projektu w marcu odbędzie 

się konkurs plastyczny pod hasłem 

„Jedz zdrowo, żyj zdrowo!” skierowa-

ny do wszystkich dzieci w placówce. 

Zaplanowano również akcję „Zamień 

batonik na jabłko.

Podczas ferii zimowych nauczyciele ZS w 

Komorowie przygotowali dla uczniów ofer-

tę wyjazdów realizując program „Aktywne 

ferie 2014”. Koordynatorem programu była 

p. Katarzyna Mazurek. Zajęcia odbywały 

się w pierwszym tygodniu ferii, a udział 

w nich był częściowo fi nansowany przez 

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki.

W poniedziałek 20 stycznia ucznio-

wie wybrali się do Piotrkowa do kina 

Aktywne ferie w Komorowie
„Helios” na fi lm „Skubani”. We wtorek 

21 stycznia dzieci wzięły udział w nie-

konwencjonalnej lekcji w-fu rozwijając 

swoją sprawność fi zyczną i koordynację. 

Najpierw były na „Fali”, w jednym z naj-

większych parków wodnych w Polsce, a 

potem odwiedziły Centrum Gier Lase-

rowych w Manufakturze. 

W środę 22 stycznia uczniowie po-

nownie udali się do Łodzi. Tym razem 

w Manufakturze w Discovery Center 

„Eksperymentarium” dowiedzieli się, że 

nauka może być zabawą.

Czwarty dzień odbył się pod hasłem 

„Nasze dzieciaki są sprawne i zdrowe” 

w Centrum Edukacyjno-Rozrywkowym 

Fun City w Piotrkowie Tryb. 

Ostatniego dnia postawiono na spor-

ty zimowe i ruch na świeżym powietrzu, 

które odbyły się na Tomaszowskim To-

rze Łyżwiarskim. 

Opiekunami tegorocznych ferii byli 

wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

EDUKACJA
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Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze 

dni w roku. Dnia 17.01.2014 r. w sali OSP 

w Chorzęcinie odbyła się uroczystość z 

okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizo-

wana przez uczniów, rodziców i grono 

pedagogiczne Szkoły Podstawowej w 

Chorzęcinie. Zaproszeni dziadkowie 

licznie przybyli, aby spotkać się i wspól-

nie świętować z wnuczętami. W tym 

roku uroczystość miła nieco inną formę 

gdyż wszyscy bawili się razem z zespo-

łem pani Urszuli Pakuły. Nie zabrakło 

wspólnego śpiewu, zabaw i tańca. Babcie 

miały okazję choć na chwilę zmienić się 

w „hawajskie tancerki” natomiast dziad-

kowie wspólnie zaśpiewać i zagrać na gi-

tarach piosenkę „Gdybym miał gitarę…”. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy 

zatańczyli dobrze znany taniec „MAKA-

RENĘ” a dzieci wręczyły swoim babciom 

i dziadkom przygotowane laurki.

Koncert 
dla babci 
i dziadka

W dniu 03.03.2014r. w siedzibie Gmin-

nego Zakładu Komunalnego odbyły się 

eliminacje do etapu powiatowego Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej. Udział wzięli 

uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzie, 

Komorowie, Wiadernie, Zespołu Szkol-

no Przedszkolnego w Smardzewicach 

oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 

OSP w Wiadernie. Zestaw pytań turnie-

jowych przygotowała Powiatowa Straż 

Pożarna w Tomaszowie Maz. Komisji 

turniejowej przewodniczył brygadier 

Marcin Dulas. W opinii Komisji tur-

Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
niejowej wszyscy uczestnicy zasługują 

na uznanie, nie mniej jednak regulamin 

turnieju ograniczył liczbę osób i w elimi-

nacjach powiatowych gminę reprezento-

wać będą: Michał Kwiatkowski – Zespół 

Szkół w Komorowie, Marcin Psut – Ze-

spół Szkół w Wiadernie, Dawid Sepkow-

ski – Stowarzyszenie OSP w Wiadernie
Pełnomocnik ds. Obronnych 
i Zarządzania Kryzysowego

mgr inż. Sławomir Bezat

Patrycja Piotrowska, uczennica klasy pią-

tej Szkoły Podstawowej w Komorowie, w 

miesiącu lutym zdobyła wyróżnienie w II 

Międzyszkolnym Konkursie Recytator-

skim poświęconym twórczości ks. Jana 

Twardowskiego, zorganizowanym przez 

Wyróżnienie dla Patrycji

Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazo-

wieckim. Zmagania recytatorów odbywa-

ły się w pięknej Auli Piusa X przy Parafi i 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. 

Antoniego. Do konkursu Patrycję przy-

gotowywała pani mgr Halina Mierzwa.

EDUKACJA
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Smardzewicach w dniu 22.01.2014 roku 

oddano do użytku pracownię ekologicz-

ną pod nazwą „Śladami przyrody”. Jej 

wartość całkowita to 43.060,22 zł, z cze-

go Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

dofi nansował 38.018,69 zł. Ogromnym 

sukcesem szkoły jest to, że znalazła się 

na pierwszym miejscu wśród laureatów 

konkursu.

W tej ważnej dla nas uroczystości 

towarzyszyli nam zaproszeni goście, 

przyjaciele szkoły i jak zawsze rodzice. 

W tak zaszczytnym gronie nauczyciele i 

uczniowie mogli z ogromną satysfakcją 

pełnić rolę gospodarzy. Była to też dobra 

okazja, aby podziękować sponsorom, 

którzy wspierali nas na każdym etapie 

powstawania projektu. Pracownia służy 

uczniom klas IV–VI do zdobywania i 

pogłębiania wiedzy z zakresu przyrody 

oraz pomaga rozbudzać zainteresowa-

nia już u młodszych dzieci z klas I–III. 

Wzbogacono ją o liczne pomoce dydak-

tyczne, ogromne akwarium z roślinno-

ścią i rybami, sprzęt multimedialny, ro-

Nowa pracownia ekologiczna 
w ZSP w Smardzewicach

śliny i plansze oraz pomoce dydaktyczne, 

które ułatwiają i uatrakcyjniają codzien-

ną naukę. Patronatem pracownię objęli: 

Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardze-

wicach, a także Europejskie Regionalne 

Centrum Ekohydrologii p.a. UNESCO w 

Łodzi prowadzące badania na obszarze 

Zalewu Sulejowskiego i terenie wokół 

niego. Dzięki temu uczniowie będą brać 

udział w licznych warsztatach i zajęciach 

terenowych pod okiem ekspertów. Nale-

ży zaznaczyć, że to nie pierwszy wygra-

ny konkurs w ramach organizowanych 

przez WFOŚiGW w Łodzi. W poprzed-

nim roku baza lokalowa wzbogaciła się 

w ogródek dydaktyczny za ogólną kwotę 

31.870,00 zł. 

Zboża zjadamy, energię z nich mamy
Na przełomie września i października 

2013r. dzieci z oddziału przedszkolne-

go przy Szkole Podstawowej w Cho-

rzęcinie włączyły się w V edycję akcji 

Piramidy Żywienia Przedszkolaka 

pod hasłem „Zboża zjadamy, energię 

z nich mamy”. Akcja służyła realizacji 

zagadnień dotyczących zdrowego od-

żywiania przedszkolaków. Przedszko-

laki dzięki uczestnictwu w warsztatach 

w formie różnorodnych zabaw, gier, 

wierszyków i plansz do kolorowania 

mogły zdobyć niezbędne informację 

na temat wpływu poszczególnych pro-

duktów na ich zdrowie. Po zakończe-

niu projektu mamy nadzieję uzyskać 

certyfikat Akademii Zdrowego Przed-

szkolaka.

EDUKACJA
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W czasie ferii zimowych uczniowie 

Zespołu Szkół w Zawadzie uczest-

UCZNIOWIE Z ZAWADY W ŚWIECIE NIEWIDOMYCH
niczyli w wycieczce do Warszawy, któ-

ra została dofi nansowana przez Gminę 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smar-

dzewicach przystąpił w tym roku 

szkolnym do ciekawego projektu TVP, 

który wykorzystuje nowoczesną tech-

nologię, jako sposób dotarcia ze sztu-

ką do młodej widowni. Grany na żywo 

spektakl odbierany jest w tym samym 

czasie przez kilkutysięczną uczniow-

ską społeczność w całej Polsce za po-

średnictwem kodowanej transmisji 

internetowej. Ważnym aspektem pro-

jektu jest wzbogacenie i urozmaicenie 

szkolnych zajęć, edukacja artystyczna 

i pobudzanie nawyku korzystania z 

życia kulturalnego wśród młodych od-

biorców. 12 września 2013 r. uczniowie 

klasy I i II szkoły podstawowej obej-

rzeli spektakl pt. „Jaś i Małgosia”. Nasz 

udział w tym wydarzeniu utrwaliła 

TVP Łódź, która w tym dniu gościła 

również w szkole. Telewizyjną relację 

z wydarzenia można zobaczyć w inter-

necie:

Teatr w szkole http://www.iteatr.tvp.pl/12391534/

jas-i-malgosia-aktualnosci-z-otv-lodz

Co miesiąc uczniowie i przedszko-

laki oglądają inny spektakl, dostoso-

wany do ich wieku i zainteresowań. 

Przedstawienia cieszą się dużym zain-

teresowaniem, tym bardziej, iż w prze-

rwie dzieci „zwiedzają” kulisy teatru, 

poznają tajniki gry aktorskiej i sceno-

grafi i.

Tomaszów Mazowiecki. Wycho-

wankowie wraz z nauczycielami 

odwiedzili Niewidzialną Wystawę. 

Jest to projekt społeczny, łączący 

kulturę i edukację dla osób w każ-

dym wieku. Uczestnicy mieli możli-

wość odbycia wędrówki z niewido-

mym przewodnikiem po specjalnie 

zaciemnionych pomieszczeniach, 

których układ poznawali za pomocą 

zmysłów smaku, dźwięku, dotyku i 

zapachu. Uczniowie dowiedzieli się 

też jak pomagać osobom niewido-

mym.

W czasie tego samego wyjazdu 

młodzież zwiedziła także najmniej-

szą fabrykę słodyczy w Warszawie 

– cukiernię „Cukier-Lukier”. Każdy 

uczestnik wyjazdu miał możliwość 

zaprojektować swój niepowtarzalny 

lizak.

EDUKACJA
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SPORT

Miłość do siatkówki w naszej gminie jest 

bezgraniczna. Ostatecznym dowodem na 

to jest udział uczniów w Gimnazjadzie w 

tej dyscyplinie sportu. Chłopcy i dziew-

częta zmagali się w niedawno mających 

miejsce zawodach (luty br). Rywalizacja 

dziewcząt na etapie gminnym skończyła 

się zwycięsko dla reprezentacji z Wiader-

na, drugie miejsce przypadło uczennicom 

ze Smardzewic, trzecie zespołowi z Komo-

rowa, a czwarte z Zawady. Na poziomie 

międzygminnym zwyciężczynie poprzed-

niego etapu zakończyły swój udział w tej 

imprezie, plasując się na III miejscu. W 

przypadku chłopców etap gminny został 

wygrany przez uczniów z Komorowa, któ-

rzy wyprzedzili reprezentacje ze Smardze-

wic (II miejsce) i Wiaderna (III miejsce). 

Zespół z Komorowa awansował do kolej-

nej fazy rozgrywek, tym razem międzyg-

minnej, która jeszcze się nie odbyła.

W III LO poszukiwano następców Grzego-

rza Boćka, zawodnika grającego w Plus Li-

dze w zespole wielokrotnego mistrza Polski 

PGE Skry Bełchatów, a ostatnio w ZAKSIE 

Kędzierzyn Koźle. Turniej mający wyłonić 

talenty z terenów, z których pochodzi ów 

reprezentant naszego kraju nosił nazwę 

„Fly like Bociek”. Spośród mnóstwa dru-

żyn trzyosobowych z gminy, jak i powiatu, 

udało wyłonić się zwycięską trójkę, w któ-

rej bardzo dobre III miejsce zajęła repre-

zentacja chłopców ze szkoły z Komorowa 

w składzie: Grejber Patryk, Bożyk Marcel, 

Kozar Bartek oraz Bielas Damian

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 

w Smardzewicach uczestniczyły w 

styczniu (10.01.2014) w konkur-

sie tanecznym, odbywającym się w 

Ujeździe. Wcześniej uczennice pod 

kierunkiem nauczyciela przygotowy-

wały układy taneczne. Na zawodach 

dziewczęta miały odpowiednio dopa-

sowane stroje, wykazały się ogromną 

inwencją twórczą, doskonale prezen-

towały się zarówno w układach dwój-

kowych, jak i trójkowych. Reprezen-

tantki szkoły w dobrych nastrojach 

powróciły z konkursu, w którym za-

jęły II i III miejsce, otrzymując w na-

grodę puchary.

Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 
lokalnych normuje Ustawa z dnia 29 
sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa, 
natomiast sposób postępowania w przy-
padkach uchylania się zobowiązanych 
do wykonywania ciążących na nich 
obowiązków określa Ustawa z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji. Art.15 tej usta-
wy mówi, że egzekucję administracyjną 
wszczyna się po przesłaniu pisemnego 
upomnienia, a koszty upomnienia ob-
ciążają zobowiązanego. 

Wysokość kosztów upomnienia 
reguluje Rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 27 listopada 2001 r. w 
sprawie wysokości kosztów upomnie-
nia skierowanego przez wierzyciela 
do zobowiązanego przed wszczęciem 
egzekucji i wynoszą one czterokrotną 
wartość opłaty dodatkowej pobieranej 
przez państwowe przedsiębiorstwo 
użyteczności publicznej „Poczta Pol-
ska” za polecenie przesyłki listowej. 

Od 1 lutego 2014 r., zgodnie z za-
łącznikiem nr 2 do uchwały Zarządu 
Poczty Polskiej SA nr 4/2014, opłata 

CO TO SĄ KOSZTY UPOMNIENIA ?
dodatkowa za traktowanie przesyłki 
listowej jako poleconej wynosi 2,90 
zł. Czterokrotność tej kwoty to 11, 60 
zł. – wysokość kosztów upomnienia. 

Najwięcej upomnień dotyczy 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Zgodnie z ustawą 
o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, w przypadku nieuregu-
lowania opłat, upomnienie powinno 
być wystawione po upływie każdego 
terminu płatności.

Mając na uwadze powyższe, zo-
stało wydane Zarządzenie Wójta Nr 
83/2013, w którym uregulowane zo-
stały terminy wystawiania upomnień 
w sposób dogodniejszy dla podatni-
ków – kwartalnie, a nie miesięcznie. 
To oznacza obniżenie kosztów upo-
mnienia (np. zamiast 3 upomnień jest 
jedno), ale nie eliminuje ich zupełnie. 

Wójt jako organ podatkowy oraz 
urzędnicy mogą działać w granicach 
prawa. Dlatego też, w obecnym sta-
nie prawnym, jedynie terminowe regu-
lowanie zobowiązań gwarantuje, że 
upomnienie nie zostanie wystawione. 

Sport w naszej gminie
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Ostatni okres obfi tował w wydarzenia 

sportowe, w których czynnie udział brali 

uczniowie szkół z naszej gminy. Mogli 

oni sprawdzić swoją formę między inny-

mi podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Zmagania w tenisie stołowym zapewniły 

ogromny sukces dla drużyn reprezentu-

jących szkoły z Wiaderna, jak i Smardze-

wic. Dziewczęta z Wiaderna (Katarzyna 

Szwerna i Aleksandra Grabowska) w 

etapie gminnym rozgrywanym w Wia-

dernie zajęły I miejsce, co umożliwiło 

im udział w kolejnych zawodach, tym 

razem międzygminnych odbywających 

się w tej samej miejscowości. Tu rów-

nież okazały się być bezkonkurencyjne i 

zdeklasowały rywalki zajmując pierwszą 

lokatę. To wypracowane zwycięstwo po-

zwoliło na występ w etapie powiatowym 

mającym miejsce w Białobrzegach. Jak 

się okazało i tutaj nie było mocnych na 

duet z Wiaderna. Dziewczęta w ostatnim 

rejonowym etapie zawodów w Gorzko-

wicach ostatecznie uplasowały się na V 

miejscu. 

SPORT

Niedawno zakończyły się rozgrywki 

szkolne o mistrzostwo województwa w 

piłce koszykowej chłopców szkół gimna-

zjalnych. Drużyna z Zawady, trenowana 

przez pana Pawła Radzyńskiego zajęła 

wysokie piąte miejsce. Droga do półfi na-

łu wojewódzkiego była długa. Koszykarze 

najpierw bez problemu przebili się przez 

eliminacje międzygminne, by potem ry-

walizować z najlepszymi w powiecie. Tu 

dość gładko pokonali zespoły z gimna-

zjów nr 3 i 7 w Tomaszowie Mazowiec-

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Smar-

dzewicach (Jakub Wójcicki i Jakub Bor-

kowski) również, jak burza, przeszli etapy 

gminny i międzygminny zawodów, od-

bywających się w Wiadernie, zajmując I 

miejsce w każdym. Awans do rozgrywek 

kim i dotarli do mistrzostw rejonu. Walka 

z drużynami z Koluszek i Drzewicy była 

wyrównana, ale drużyna z Zawady wy-

szła z niej zwycięsko, W półfi nale woje-

wództwa zawodnicy natrafi li na drużyny 

z Łowicza i Łodzi, ale pomimo wygranej z 

gimnazjum nr 22 z Łodzi nie awansowali 

do fi nału – zadecydowały małe punkty. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że chłop-

cy z Zawady rokrocznie walczą o wysokie 

miejsca w powiecie. To drugi raz, kiedy 

dotarli do mistrzostw województwa. 

Szkołę reprezentowali: Pigoń Michał, 

Sęk Hubert, Plich Krystian, Gawarzyński 

Łukasz, Owczarek Piotr, Kosior Bartosz, 

Piotrowski Artur, Kwarciany Tomasz, 

Owczarek Robert, Żerek Michał, Ogórek 

Patryk, Wójciak Wiktor, Maciaszczyk Jan.

powiatowych pozwolił na weryfi kację 

ich umiejętności – chłopcy nie zawiedli i 

skończyli rywalizację na drugiej lokacie. 

W etapie rejonowym zawodnicy ze Smar-

dzewic znaleźli się w pierwszej trójce tur-

nieju będąc na zaszczytnym III miejscu. 



Wydawca: Urząd Gminy 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

INFORMUJĘ, MIESZKAŃCÓW GMINY, 
ŻE PRZEPROWADZONY ZOSTANIE 

NABÓR WNIOSKÓW DO:

1.  DEMONTAŻU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
(POKRYCIA DACHOWE ETERNITOWE):
1.1. – I termin składania wniosków do 30 kwietnia 2014 r.
1.2. – II termin składania wniosków do 31 sierpnia 2014 r.

2. ODBIÓR I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST:
2.1 termin składania wniosków do 31 lipca 2014 r.

Wnioski złożone po terminach wskazanych w pkt. 1.1. i 2.1 będą rozpatrywane w 

roku następnym, wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu 

gminy – do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym. 

Szczegółowe informacje i formularze druków dostępne są na stronie urzędu www.

ug.tomaszow.maz.bip.cc w zakładce – Ochrona Środowiska lub można odebrać je 

osobiście w urzędzie gminy pok. nr 11c.

Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Tomaszów Maz.

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

Franciszek Szmigiel 

 INFORMACJE DODATKOWE:

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Łodzi można uzyskać informacje oraz dokumenty, na podstawie 

których osoby fi zyczne mogą ubiegać się o dofi nansowanie dla niżej podanych pro-

gramów priorytetowych: 

•  w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fi zycznych – podłączenia do kanalizacji 

sanitarnej, 

•  w zakresie ochrony powietrza dla osób fi zycznych (II edycja) – ograniczenie niskiej 

emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

•  w zakresie ochrony ziemi dla osób fi zycznych – unieszkodliwianie wyrobów zawie-

rających azbest – II edycja, 

•  w zakresie ochrony wód dla osób fi zycznych – dotacje na częściowe spłaty kapi-

tału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczysz-

czalni ścieków – II edycja. 

Ponadto ww. programy wyszczególniono również na stronie internetowej urzędu w 

zakładce Ochrona Środowiska z listą banków współpracujących z WFOŚIGW w Łodzi. 

OGŁOSZENIE

4 marca 2014 roku w Zespole Szkół w 

Komorowie odbyło się uroczyste od-

danie ekopracowni, na wyposażenie, 

której pozyskano fundusze ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiec-

ki. Ekopracownia została wyposażona w 

sprzęt audio video, liczne pomoce dy-

daktyczne, m.in. mikroskopy biologicz-

ne, mikroskop z kamerą, preparaty mi-

kroskopowe, pomoce do przeprowadza-

nia prostych doświadczeń i wiele innych. 

Nauczycielka przyrody – mgr Monika 

Żerek podkreśla, że młodzież szkolna 

dzięki unowocześnieniu pracowni dużo 

aktywniej uczestniczy w zajęciach lek-

cyjnych.

Zastępca Prezesa Zarządu WFO-

ŚiGW – pan Cezary Dzierżek, ode-

brał kwiaty od uczniów Zespołu Szkół 

w Komorowie, którzy w ten sposób 

chcieli wyrazić swoją wdzięczność. W 

swoim przemówieniu zachęcał wszyst-

kich uczniów do pogłębiania wiedzy 

przyrodniczo – biologicznej. Ponadto 

nadmienił, iż nowoczesną pracownię 

zawdzięczają również swojej przyrod-

niczce, która stanęła do konkursu i roz-

pisała projekt na ekopracownię. Spotka-

nie zaproszonym gościom uprzyjemnili 

uczniowie szkoły podstawowej, wysta-

wiając przedstawienie pt. „Zielone serce 

ziemi”. 

Po przedstawieniu nadszedł na czas 

na uroczyste przecięcie wstęgi do no-

wej pracowni. Przecięcia wstęgi doko-

nali: Zastępca Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki – pan Sławomir Bernacki; 

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW – 

pan Cezary Dzierżek; Dyrektor Szkoły – 

mgr Iwona Woskowicz. 

Podczas uroczystości miało miejsce 

jeszcze jedno ważne wydarzenie, o któ-

rym należy wspomnieć. Dyrektor szko-

ły – mgr Iwona Woskowicz, ofi cjalnie 

poinformowała całe grono pedagogicz-

ne i szkolną społeczność o tym, iż od 

pierwszego marca br. na stanowiska 

wicedyrektora szkoły powołano pa-

nią mgr Dorotę Dyńdo. Nauczycie-

le, uczniowie oraz pracownicy szkoły 

gromkimi brawami przyjęli nową wice-

dyrektor. 

Wiosenna odsłona w szkole w Komorowie


